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Flera i min familj är pälsdjurs-
allergiker. Vi skaffade visserligen
en guldhamster när jag och min
bror var små. Milou. Vi har också
haft en dvärghamster, Mimmi.
Att vi skulle skaffa hund så små-
ningom var aldrig aktuellt.
Tommy, pappa i familjen, har
alltid sagt att vi inte kan skaffa
hund eftersom han har astma.
Trots det, efter en sommar med
besök av mellanpudeln Keiko,
började vi fundera på möjlig-
heten. Kanske kunde vi titta på
allergivänliga hundar? Vi bor ju
ändå på landet, nära skogar och
sjöar, och på vintern känns det
ofta mörkt och ensamt. Hela
familjen besökte därför några
kennlar med pudelvarianter. Varje
gång fick pappa allergikänning.
Det kliade i ögon och näsa. Även
Kalle, storebrodern i familjen,
fick mindre allergikänningar av
hundarna. Vi kontaktade också en
Perrokennel, eftersom vi läst på
nätet att Perron är ganska allergi-
vänlig. Ingen av oss kände sig
heller allergisk mot Perron, men
hundtypen var inte riktigt rätt för
oss.

En dag kom pappa hem från
jobbet och berättade att en
kollega rekommenderade Norsk
Buhund för pälsdjursallergiker.
Direkt, när jag läst på om rasen
och sett bilderna, kände jag att
buhunden skulle passa oss. Rasen
verkade så familjevänlig och
lagom på något vis, samtidigt
som den verkade smart och rolig.
Vi bestämde oss för att besöka
pappas arbetskollega. Kalle var
rätt så skeptisk. Han trodde inte
att buhunden skulle vara en
mysig hund att ta hand om.
Hemma hos kollegan fick Kalle
ganska snabbt närkontakt med
den största hunden i familjen
(Eben) som ganska snabbt la sitt
huvud i Kalles knä. Kalle satt och
klappade honom länge. När vi
åkte därifrån hade vi bestämt oss.
Pappa kände ingen allergi och
rasen verkade perfekt för oss.

Efter några försök att hitta en
valpkull som passade i tid fann vi
Gnipagrottans Kennel och Vilmas
valpkull. Vi besökte dem första
gången när valparna var fem
veckor. I kullen fanns en lite tjej ,
men vit svansspets. Vi fick lov att
välja henne. Den 5 juni 2015
hämtade vi henne.

Hundtvivel, pälsdjursallergi och buhundsför-
älskelse
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I bilen hem var hon busig, kunde
inte sitta still, och vi blev tvungna
att stanna flera gånger. Väl hem-
ma var hon ganska vilsen. Det
tog Mira några dagar att finna
sig, men med fyra väldigt ange-
lägna mattar och hussar gick det
bra. Sommaren var både rolig,
spännande och ganska jobbig.
Mira var en busig, tuggande,
energisk valp.

Familjen behövde också vänja sig
och hitta nya rutiner.

Idag är Mira en del av familjen,
nästan som ett syskon, eller en
kompis. Ingen är allergisk, alla
umgås med Mira och hon ger oss
alltid massa mysiga stunder.

Familjen Angervall
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Bokhundens värld 
– bok & cd

Här är en bok för dig som gillar 
hundar!

Boken och cd-n innehåller spännan-
de berättelser och sagor, fina dikter, 
skojiga och svängiga sånger, recept 
på hundkex, reportage om hundar 
med speciella ”arbeten”, faktadelar 
samt underbara foton och illustra-
tioner att sjunka in i – och det allra 
mesta handlar om hundar! 

Barn kan själva sitta och läsa och 
bläddra i den, man kan ha den som 
högläsning i familjen – eller i skolan.

Cd-skivan innehåller 12 sånger om 
hundar och andra djur. Sångtexterna 
med ackord finns med i boken.

Nyhet!

Läs mer, bläddra i boken och
lyssna på cd-skivan här:

www.musikantensforlag.se 

Hurra, snart ses vi i 
Västervik och då kan man 
köpa boken till buhunds-
specialpris, endast 250:-!
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ÄntligenBuhundspelen!
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