
Vintersagas Hundar

” Mitt liv med hund”

Hundar har alltid funnits med som en 
viktig del i mitt liv.
Här berättar jag om mitt hundliv från 
tidiga barnaår till idag...

Nagijalas Hindi och Nagijalas Leana (Tindra)



Hundar har alltid funnits med som en viktig del i mitt liv.
Mamma och pappa hade hund redan då jag föddes men då var det förstås jakthundar av 
spetshundstyp förstås. Ingen hund som inte hade ståndöron och ringlad svans kunde kalla 
sig för hund tyckte pappa!
Gissa vad vår första hund hette, ja just det, Gissa hette hon. Det namnet hade vi barn 
mycket roligt åt när någon frågade vad heter hunden? Gissa! 

Jag kommer så väl ihåg glädjen då pappa kom hem en dag och hade en liten svart valp 
innanför jackan. Det var en blandras som såg ut som en karelsk björnhund. Pappa döpte 
honom till Trim. Jag vet inte säkert men jag tror att det var Trim som fick vara med då 
pappa sköt storälgen 1953. Det var den största älg som fällts i övre norrland, en 21-
taggare som vägde över 425 kg.

Efter honom fanns det en helvit hanhund, spets förstås och som även han fick heta Trim. 
Pappa hade av någon anledning fastnat för just det namnet, kanske var det för storälgen?
Trim var också han en barnvänlig och snäll kompis som hängde efter vart man än gick. På 
den tiden var det inte så noga med hundhållningen, hundarna fick oftast gå ut och in som 
dom själva ville.

En gång när vi hade varit borta och kom hem, så satt inte Trim på farstutrappan som han 
alltid brukade. Vi gick omkring och ropade, letade och var alldeles förtvivlade. På 
morgonen fann vi honom liggandes död på andra sidan vägen en bit bort från huset. En 
tonårspojke, (jag minns ditt namn men tänker inte avslöja dig!) hade sparkat av Trims 
underkäke. Trim hade därefter suttit på trappan och skrikit så förtvivlat så att någon granne 
hade av barmhärtighet skjutit honom. Kan tyckas väldigt grymt men på den tiden var det 
inte vanligt att gå till veterinären. Vad jag kan minnas så fanns ingen veterinär att tillgå på 
många mils avstånd.

Vår vän Trim fick en värdig begravning, så som bara barn kan göra för en älskad 
hundkompis.

Gissa med valpar

Pappa Halvard Nilsson är andra från vänster



Trulls den lille pälsängeln

Jag var väl ungefär i 14-15 års åldern när den lille vita “pälsängeln” kom in i familjen. Det 
var en alldeles bedårande liten valp som hade mjuk vågig päls, mörka ögon och svart nos. 
Mitt hjärta slog flera extra slag och det blev ömsesidig kärlek som varade hela hundlivet ut.
Jag fick honom som min hund och jag valde namnet Trulls. Jag tyckte att det var ett 
passande namn eftersom det lät mjukt och gosigt.

Trulls var en lättlärd hund och han lärde sig snabbt små konster. Han kunde lätt fånga en 
liten godbit i luften och att stå på bakbenen och snurra runt när man sa “kan du dansa?” 
När jag bad honom “sjung, kan du sjunga Trulls?” då satte han sig ner och smågnydde, allt 
för att få en godbit och beröm, förstås!
Mamma hade tänkt att Trulls skulle sova på en bädd på golvet i mitt rum, men det tyckte 
inte Trulls och jag. Det var så mycket mysigare att ligga tillsammans i min säng. I Trulls 
öron viskade jag alla mina hemligheter. Ibland när kompisarna svek så fanns alltid Trulls 
där som tröstade och slickade bort mina salta tårar.

Trulls var inte bara en gosig liten hund som tassade efter mig hela tiden. Han fick även 
följa med pappa och delta i älgjakten och jag kände mig så stolt när pappa skröt över att 
Trulls hade varit duktig.



Jag kom upp i övre tonåren och flyttade hemifrån för att gå på yrkesutbildning, Trulls var 
ledsen när jag åkte och överlyckligt vrålande när jag kom hem på helgerna.
Ja, så trodde vi väl att livet skulle fortsätta, Trulls och jag. Det skulle för alltid vara vi två… 
Trulls kunde inte förstå att matte en dag kom hem och hade en ung man med sig och som 
till på köpet skulle få ligga i mattes säng!
Trulls surade och ville inte godkänna detta, vände bara bort huvudet när “inkräktaren” 
försökte göra sig till, vara vänlig och bjuda på godbitar!
Så småningom blev de i alla fall goda vänner.
Trulls fortsatte att bo i föräldrahemmet, åren gick och jag flyttade hemifrån för att försörja 
mig.
Det kändes tryggt att veta att Trulls fanns kvar hemma precis som det alltid skulle vara…

En vinterdag hände det som inte skulle få hända. Trulls hade gått iväg, antagligen kände 
han att det fanns någon tik i byn som löpte. Han kom för nära tåget och plogen skadade 
honom så illa att han dog av inre blödningar.
Jag kan fortfarande känna den isande känslan när pappa ringde och berättade. “Du ska få 
en ny hund” tröstade pappa. Men jag var otröstlig och ville ingen ha.
Aldrig, aldrig skulle jag kunna älska en hund så som jag älskat Trulls….
…trodde jag då…

Pitegårdens Lissy

Jag tillbringade en stor del av min fritid på biblioteket där jag slukade allt läsvärt som jag 
kunde finna om olika hundraser, för nu hade jag bestämt mig, jag skulle köpa hund för 
första gången.
En cockerspaniel skulle det bli!

Vi åkte till kenneln min pojkvän och jag. Där fanns hon! Hon tittade bedjande på mig med 
sina sammetsögon, blinkade med de långa ögonfransarna och jag kunde precis höra hur 
hon viskade: “Jag vill följa hem med dej.”
Det kändes väldigt stort och viktigt. Hon hade en röd Svenska Kennelklubbens 
Registreringsbok med stamtavla. Det var något helt nytt för mig, som ju var van vid att 
man gratis fick en hundvalp eller köpte för en billig penning. Pappa tyckte det var alldeles 
galet att betala så mycket som 300 kronor för en hund!
“En riktig hund ska ha ståndöron och ringlad svans” tyckte pappa, men charmades av 



Lissys mjuka och vänliga uppenbarelse. “Det här öronen blir bra ämnen till fina 
vinterhandskar!” sa pappa och smekte de långa sammetslena öronen på ett kärleksfullt 
sätt.
Lissy bodde mestadels hemma på landet hos mina föräldrar men ibland kunde hon följa 
med mig på mitt arbete.
Två gånger deltog vi i hundutställning. Första gången dömde Madeleine Ax:son Iohnson 
och andra gången Carin Lindé.
Rätt god typ, men i minsta laget. Vacker välskött päls. God mentalitet, stod bl.a i 
protokollen. Vi fick blå band båda gångerna, men vi var stolta Lissy och jag.

Två valpkullar fick Lissy med fyra valpar i varje kull, tre svarta och en röd varje gång. 
Valparnas far var Örlidens Leap Year Puff.
Det var mamma som ställde upp och skötte om valparna och gjorde det på ett alldeles 
utmärkt sätt. Så hade vi då provat på att vara hunduppfödare…. och det svåraste var 
förstås att skiljas från valparna.

Som för så många andra gick flyttlasset söderut, vår nya bostadsort blev Södertälje och
Lissy från landet blev en världsvan stadsbo…

Lufsen
Född 22 februari 1966
Den röda valpen i Lissys första kull döptes till Nicholas och såldes som 8 veckors valp till 
en ung familj i Boden. När Lufsen var ca två år, då hade han tagit ledarskapet över sin 
familj och man ville inte längre behålla honom. Om vi inte ville ha tillbaka honom så skulle 
han avlivas, vi beslöt att Lufsen skulle få flytta med oss till Södertälje.
Vi jobbade med vardagslydnad, Lufsen var lättlärd och tycktes vara nöjd att få lämna över 
ledarskapet till någon annan.
Lufsen blev husses hund och de tillbringade mycket tid på brukshundklubbens 
träningsplaner, att spåra tyckte Lufsen var roligt och snabbt avancerade hund och husse i 
tävlingsklasserna upp till segrarklass.
Stolta var de, husse och Lufsen, när de visade schäfrarna och de sk “storfräsarna” att en 
liten cockerspaniel kunde komma högt upp på prislistan. Lufsen deltog en gång på 
utställning, dömdes av Cecilia Holmstedt och fick ett första pris.
Lufsen tyckte in om andra hanhundar, trodde sig vara den största och starkaste oavsett de 



andras storlek. Men med träning och konsekvens gick det så småningom lära sig att 
acceptera andra.
När sen barnen kom så lärde han dem på ett bra sätt hur man umgås med hundar. När de 
var för hårda i sina små nypor, då satte han stopp, precis lagom utan att skada någon.

Tack vare Lufsen så blev vi på många sätt engagerade i brukshundklubben och husse var 
en tid ordförande i klubben. Vi deltog i Anders Hallgrens första kurser i “Lyckliga lydiga 
hundar” 

Lufsen blev tillsammans med husse en lycklig och lydig hund.

Tjällmoras Tiara (Tia) på bilden med 5 valpar

Jag hade börjat en kurs i trimning och klippning hos Madeleine Ax:son Iohnson som hade 
sin salong på Östermalmstorg. Det var där jag träffade Tia och fick förtroendet att få bli 
hennes fodervärd. Tia var trefärgad och hade en fantastiskt fin päls och som nedärvdes av 
hennes valpar. Allt som behövde göras för att få henne i utställningsskick var bara lite 
ansning av öronfästen och tassklippning. Se på dagens cockrar som har en päls som man 
nästan måste klippa med maskin. Finns Tjällmoras blodslinjer kvar med dess pälskvalite 
och underbara psyke så hör av er, här anmäler sig en valpköpare!

Det var en lärorik och rolig tid på hundtrimmet och Madeleine Ax:son Iohnson delade 
frikostigt med sig av sitt gedigna kunnande. Dagligen var det fullbokat med hundar som 
behövde klippas, trimmas eller badas, dit kom dåtidens film- och teaterkändisar för att få 
sina hundar fina.



Tia deltog i flera utställningar med mycket gott resultat, bl a cert, hp och Bir 2
“Mycket vacker ung tik av utmärkt typ och goda propotioner, utmärkt päls och rörelser”

När Tia blev min egen hund lät jag para henne och hon fick två valpkullar Madeleine 
Ax:son Iohnson hjälpte mig att välja en lämplig hane….

Tia med sin dotter Charlotta-Tson

….men då hade familjen med barn och hundar flyttat tillbaka till Norrbotten…

Tjällmoras Wiveka

Ruffa, född 1974

Nu fanns det bara en hund i familjen och det var den trefärgade eng.cockerspanieln 
Tjällmoras Tiara. Husses kompis Lufsen hade lämnat jordelivet i maj 1973 och gamla 
Lissy våren 1974.
Det fanns alltså väldigt gott om plats…. för en ny hund…



Vi hade träffat Tjällmora kennelns irländska terrier och blivit charmade av tiken Unni, vi 
beslöt att anmäla oss som blivande valpköpare vid nästa kull.
Ruffa var en helt annan typ av hund än de vi var vana vid. Hon var mycket självständig, 
aktiv men vänlig och käck. Ruffa var så pass självständig att hon med tiden lätt hade 
kunnat anse sig klara sig utan en “ledare”. Vi förstod att det var viktigt att tidigt börja 
befästa goda vanor, att sätta gränser på ett tydligt men vänligt och betämt sätt. All den tid 
vi ägnade första året åt hennes noggranna fostran fick vi igen med råge under de år hon 
fanns i familjen.
Hon blev en vänlig och trogen följeslagare till sin familj till 100% säker mot barnen och 
andra hundar.
Ruffa behövde aldrig slåss för att befästa sin roll, hon var den självklara ledaren i flocken. 
Tyvärr så fick Ruffa aldrig några egna valpar men var en duktig valp”nanny” till Tias valpar. 

Ruffa deltog ett antal gånger på utställningar och snabbt fick hon sitt championat.
“Utmärkt typ och storlek. Vackert välskuret huvud m korrekta ögon och öron, bra hals och 
skuldror.
Bra rygglinje och svansansättning. Välutvecklad kropp, bra vinklar, korrekt benstomme, 
fina rörelser, prima päls.”
Stolta åkte vi hem med fina band och vackra rosetter, men det bästa av allt var ändå att
Ruffa var lika vacker på insidan som på utsidan. Hon var en rolig och trogen kamrat till 
oss, både tvåbenta som fyrbenta familjemedlemmar.
Ruffa levde till 14 års ålder då var hon trött och hade ingen livslust kvar. Vi var tvugna att 
respektera henne och ta farväl.
Hennes halsband finns fortfarande kvar….



Tias valpar

1.a Uppfödarklass, Hp SSRK Älvsbyn 1979
Domare Mr Twist, England
“Of good quality and type” “Has all the main essentials, moves well.”

Tjällmoras Tiara, kallad Tia, var en utmärkt aveltik som gav fin avkomma. Vi lyckades bra 
på utställning, fick jämna och bra domarbeskrivningar. Men vi ville även prova hundarna 
för att se hur de fungerade som arbetande hundar för cockerspanieln är ju egentligen en 
jakthund. Vi provade bl a på viltspårning för eftersök av skadat vilt.

Dreaming-Daina (Frida)
1:a pris Ökl viltspårprov SSRK 1978 Boden
Bedömning:
En utmärkt spårhund, spårar glatt och trevligt, klarar samtliga vinklar u.a.
Spårsäkerhet: Utmärkt
Tapptarbete: Ringar utmärkt
Lydnad ochn samarbete: Utmärkt
Arbetstempo: Något högt men ej störande
Helhetsintryck: Utmärkt
Duglighet: Mycket utmärkt spårhund
Pris: 1 ökl Hp
Domare: Anders Norberg

Frida tilldelades 1978 Svenska Jägarförbundets hedersprisplakett. 



Emma Esmeralda född 1978, trefärgad
Dotter till Charlotta Tson 

Nu fanns det i familjen förutom barnen, cockertikarna, Tia, Lotta, Frida, Emma och 
irländska terriern Ruffa, katten Isabella, dvärgkanierna Stampe och Lille Skutt, ett 
undulatpar och akvariefiskar.

“Familjefoto”



Mira, en ny bekantskap

Nagijalas Tamira född 1979

Barnen var ofta hos mormor och morfar som bodde i en liten by på landet. Det var vinter 
och dom lekte på de stora snöhögarna som fanns på gården. Ofta hände det att dom fick 
besök av den snälle colliehanen Lord, som med liv och lust deltog i lekarna. När Anna som 
då var i 6 års åldern såg när Lord kom på gården, ropade hon:” Lord, vänta jag kommer 
snart ut!”
Hunden blev en sån kär lekkamrat så vi lovade henne att vi säkert skulle skaffa en collie 
senare vid tillfälle. Lord var uppfödd i en liten kennel som inte så ofta hade valpar men vi 
fick löfte om en tikvalp vid nästa kull.

Mira var som en collie ska vara…. en riktig “Lassie”.
Hon hängde med barnen i deras lekar och var en trygg och pålitlig kompis. När barnen 
lekte i skogen vid sommarstugan, kunde vi skicka ett skrivet meddelande med 
henne,”Kom hem och ät!” kunde det stå på papperslappen som hängde i halsbandet. 
Ibland kunde det vara en påse med fika eller frukt som hon hade med sig.
När vi åkte på fjällsemester var det självklart att Mira skulle med, dom andra hundarna 
stannade hemma och pålitliga mormor var hundskötare. Mira tyckte om att åka med på 
skoterkälken sittandes på renskinnen tillsammans med sina människokompisar. När vi 
stannade, gjorde upp eld och plockade fram renskinnen för att mysa i vårsolen, så var hon 
den första att ta plats. 

Mira deltog i utställningar och fick cert, Hp, Btkl och BIM och godkänt karaktärsprov.

Mira blev Annas hund och de var flitiga deltagare i ungdomsklubben och åkte bl.a på 
hundläger under sommarlovet på olika platser. De tävlade och fick 2:a pris lydnadsklass 
och provade även agility som ju då var alldeles nytt i Sverige.
Mira var en frisk och sund hund, hon blev 12 år. Mira var som sagt “en riktig Lassie” och vi 
är så glada att vi fick lära känna henne och att kennel Nagijala fortsätter med sina sunda 
collies av gammeldags modell.

Efter Mira kom det att bli fler collies från kennel Nagijala…



Minnie och Lovis

Nagijalas Demona och Vintersagas Oldwise Lassie

Många av de hundar som jag berättat om hade lämnat oss och blivit Änglahundar….
Mira började bli gammal och vi visste att vi snart inte skulle ha någon collie kvar och 
bekantskapen med Mira fick oss att känna att vi alltid ville ha en collie i familjen. Därför 
tingade vi en tikvalp och att den skulle komma från Nagijalas kennel var en självklarhet. Så 
ringde RoseMarie och berättade att nu fanns det en tikvalp….

Nagijalas Demona född 1988 och vi kallade henne Minnie.
Minnie deltog i utställning med varierande resultat, hon var ju av den gamla stammen och 
vissa domare föredrar ju en “modernare” variant, mindre och med större pälsar. Bästa 
resultatet var CACIB och Skl 2.
“Vackert huvud. Hals och bröstdjup prima. Utm. benstomme. Bra top-line och kors. 
Välvinklad fram och bak. Vacker färg. Päls i fällning. Rör sig korrekt.” Domare: Frestadius

Minnie var glad och arbetsvillig kompis som tillsammans med husets flickor gick 
lydnadskurser på Brukshundsklubben. Minnie levde länge och blev en erfaren 
kursdeltagare som visste att inte behöva anstränga sig mer än nödvändigt. Hon tog sig 
friheter, som att käka upp en hel falukorv för en av deltagarna vid en kursutflykt. Hon 
tyckte att hon gjort sig välförtjänt av den!
Minnie fick en kull valpar 1990, 5 tikar och 1 hane.

!999 då Minnie var 11 år gammal somnade hon för alltid, lungt och tryggt hemma i sin 
egen bädd.



Oldwise Lassie

En av Minnies valpar, Oldwise Lassie (Lovis) fick bli kvar hos oss. Jag hade registrerat 
kennelnamnet Vintersaga och planerade att föda upp någon valpkull då och då. Men så 
blev det inte… av olika anledningar så passade det aldrig in i familjen med det extra arbete 
som det medför med valpar.
Lovis var som sin mor, lugn, stadig och med ett underbart temperament. Hon var också på 
kurser och läger tillsammans med flickorna. Lättlärd och lyhörd, men en “trögis” säger 
Emma, men vankas det blodpuddingsbitar, då “kan man väl anstränga sig lite”, tycktes hon 
tänka.
Lovis deltog i några utställningar med varierande resultat från 1:or och Hp till en 2:a.
” Bra typ. Bra huvud. Mörka ögon, bra bett, osäkra öron. Bra hals och rygg, tillräcklig 
bröstkorg.
Något knappa vinklar. Rör sig ganska bra. Glad och vänlig.”

Sommaren 2003 fick vi säga farväl och då var Lovis 13 år.

”Gamla Lovis sista sommar”

Så här i efterhand kan man tycka att jag “slösade bort” mycket gott avelsmaterial, då jag 
inte såg till att tikarna fick fler valpkullar.
Men livet förändras, tid och energi måste satsas helhjärtat på den som mest behöver den. 
Naturligvis önskar jag att det funnits kvar avkomma av mina cockrar, irländaren och även 
Minnie. Men angående collie så förlitar jag mig på RoseMarie och Nagijalas kennel…



                                                                                              Foto Emma Lidström(c)
Nagijalas Hindi
Född 2001-04-12

Ett hundliv är kort och åren går fort, Lovis hade hunnit bli 11 år sommaren 2001 när vi 
hämtade hem “lillasyster” Hindi. Lovis accepterade den nya familjemedlemen och tog väl 
hand om henne även om hon ibland tyckte att hon var lite väl busig.

Hindi var en framåt och glad valp och mycket lättlärd. Hindi blev Emmas hund och det var 
Emma som fick ansvaret att miljöträna och lära henne både det som är roligt och det som 
är nyttigt. De gick valpkurs och deltog i brukshundsklubbens aktiviteter.
När Hindi var valp bodde mormor på äldreboende och därför blev Hindi så van vid 
rullstolar och rullatorer. Hindis mjuka och vänliga sätt var ett kärt besök för mormor och de 
andra boende på äldreboendet.

Hindi visste mycket väl att det var bara i Emmas rum som man fick ligga i sängen och 
gosa gärna under täcket. Älskar att “vara liten” och vill gärna sitta i famnen. Leta efter 
godbitar som är gömda ex under mattor, stolsdynor och skor är en jätterolig lek. “Cirkla” då 
tar hon tag i svansen och cirklar runt några varv. Det som var mindre bra att hon lärde sig, 
i alla fall för matte, det var att “tvätta tassen”, snabbt var vattenskålen tom och vattnet ut 
över golvet. Den roliga leken leker vi inte längre!

Hindi tycker om att bada nere vi stranden, hon simmar inte men tycker om att gå ut så 
långt hon kan. Men att hon kan simma, det upptäckte hon, när hon gick rakt ut i vattnet 
från en strand som inte var långgrund. Hon såg ganska förvånat, rolig ut!
Hindi har lärt sig skilja på namnen på oss i familjen att gå till rätt person på uppmaning är 
hur enkelt som helst. Hon kan också på uppmaning hämta olika saker från sin leklåda, ex 
strumpan, bollen, pipen osv.
Emma lärde henne buga på kommando och charmade domaren då hon tackade för pris 



hon fick på utställning.
Bästa resultat SCK 2002 1 Junkl, 1Kv 1Kk, 1 Btkl, BIM
“Vackert huvud med bra könsprägel. Bra hals. Bra kropp, tillräcklig benstomme och 
vinklar, ngt lösa armbågar. Bra päls. Välvisad.” Gunnel Åström-Hermansson.

Hindi har ett speciellt sätt när hon ligger som ser mycket “fisförnämt” ut. Hon ligger alltid 
med frambenen lagda i kors och bakbenen, som en valp, rakt bakåt. Hindis första nyår 
blev hon skrämd av grannens nyårbomb som gjorde henne rädd för skott och åska. Jag 
läste att det fanns en CD för att träna bort skotträdsla, det är Jycke-Tryck AB som gett ut 
den. Vi har tränat med CD:n och det har gett mycket gott resultat. Hindi reagerar 
fortfarande men är inte alls lika rädd som tidigare.

Hindi är en vänlig och glad mot andra hundar, vill inte mucka gräl, är “sträng men rättvis” 
mot valpar och unghundar som hon tycker bör veta sin plats.
Hindi är som alla våra Nagijalas collie av gammaldags trygg och stadig “Lassietyp” men 
ändå alla med olika personligheter som man minns just för sitt eget speciella sätt.
Tyvärr så hann aldrig Hindi få någon valpkull denna sommar -07 fick hon 
livmoderinflammation och fick opereras. Synd på en i övrigt frisk och sund hund….

Men som jag sagt tidigare… vi litar på att RoseMarie fortsätter med sina Nagijalacollies…

Nagijalas Leana (Tindra)
Född 2004-12-13

Vi kallar henne Tindra ett passande namn till den som är född på Lucia-dagen. Tack 
RoseMari för att vi än en gång får äga en underbar och vacker collie! 

Tindra är halvsyster till Hindi, Sagovindens Atlanta är deras gemensamma mamma. De är 
lika varandra både till sätt och utseende. Hindi tog över mammarollen och Tindra litar på 
att Hindi är den som leder och vet bäst. Hindi hjälpte mig att träna Tindras rumsrenhet 
genom att väcka mig så fort Tindra vaknade och steg upp från sin bädd. På så sätt gick 
det fort och lätt att bli rumsren.



Tindra och Hindi lever ett härligt hundliv här på landet med matte som är hemma hela 
dagarna. Vi har 3 km enkel väg till postlådan så det blir en bra promenad att börja dagen 
med. Intresset för tävlingar och utställningar har med åren svalnat så vi går mest “här på 
gården och skrotar”

Hundlivet består numera mest av gemenskapen med matte, husse och katterna. 
Promenader och att vara med ute tillsammans och “jobba i trädgården”

Här på bilden tillsammans med Emmas Trassel



”Trasslig bekantskap” 

Trassel ( Färingehusets Hermes)
Våren -07 kom mellanpudeln Trassel in i släkten. Det är vår dotter Emmas hund, en 
mycket trevlig bekantskap, full av energi, bus och spralliga upptåg. 
En rolig och tuff kompis tycker Hindi och Tindra.



Lafur´s Diamond Key 

Saga 

När detta skrivs så har vi blivit ”med valp” och väntar på att få hem Saga som vi tänker att 
hon ska heta. Vi har fått förtroendet att bli fodervärd till dvärpudelvalpen Lafur´s Diamond 
Key.

Det blir ett nytt, spännande och roligt kapitel i ”mitt hundliv.”

Som jag skrev i början av min berättelse så har hundar alltid varit en stor och viktig del i 
mitt liv både som barn och som vuxen.....

och så kommer det att vara så länge som min stund på jorden varar.....

och därefter finns det väl änglahundar....

                                  Tack alla fyrfota vänner!

Öjebyn september 2007

Ilone Lidström    

Lafur´s Diamond Key  "Saga"  7 veckor 
september 2007




