
Når hunden har en gammel eier
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Vi kan være enige i at valper
trenger mye overskudd og energi
fra sine omgivelser. Men ved
hvilken alder er man for gammel
til å ha en voksen hund? Går
grensen når du er 70 år1 75? Eller
80?

Jeg har sett ganske så bastante
kommentarer 0m det negative
ved at gamle mennesker har hund,
særlig at de ikke får nok mosjon,
og kjenner at det opprører meg.

Både fordi antall år bare forteller
sider av et liv. Og fordi hundehold
er så mye, på godt og vondt.

Jeg liker å tenke på hunder som
bor med eldre som en type
tjenestehunder.Vi har ulike
typer tjenestehunder. Noen
hjelper blinde og svaksynte.
Andre hjelper mennesker med
fysiske funksjonshemn inger med
praktiske oppgaver. Noen hunders
jobb er å varsle sine eiere om at
et epileptisk anfall er på vei. Eller



at insulinverdiene er på et farlig
nivå. Hvorfor ikke tjenestehunder
for eldre?
Oppgaven er å hjelpe sin gamle
eier med å komme seg ur. Og ikke
minst: Å holae eldre mennesker
og andre med selskap og fordrive
ensomhet. Hunden kan være selve
meningen med livet for noen
gamle mennesker. Finnes det noen
viktigere oppgave enn dettel
Men i den gjensidige kontrakten
med hunder som utfører en jobb,

skal også hunden ha et godt liv.
Spørsmålet er hva som er et godt
liv. Er det å få lange turerl Det kan
være en del av det. Men er det
nok? Eller det eneste? Hva med
tankeoppgaver?

Jeg kjenner hunder som får lange
turer, men som ellers er ensomme
hjemme mens eiere er på iobb og
også dyrker sine fritidsinteresser
uten at hunden får med. Har
hunder som bor hos disse aktive
yngre menneskene det bedre



enn hunder som bor hos eldre
mennesker? Er det ikke like høy
livskvalitet i å måtte nøye seg med
noen rusleturer hver dag sammen
med pensjonister som nesten

alltid er sammen med demlJeg
forutsetter at hundene hos både

yngre og eldre blir elsket.

Jeg tror ikke at det går an å si

at hunder som bor med yngre
mennesker alltid har det bedre
enn hunder som bor hos gamle

mennesker.l noen tilfeller vil
jeg hevde at det er motsatt.
Ensomhet er ille for både

mennesker og hunder.Jeg tror at
mine egne hunder ser fram til at

jeg blir pensjonist om noen år og
kan være mer sammen med dem
på vanlige hverdager. Og ikke fordi
turene nødvendigvis blir lengre,
men fordi samværet har egenverdi.
Faren for sykdom og
helseproblemer er selvsagt større
hos gamle mennesker enn hos
unge. Så jeg er tilhenger av en

gjennomtenkt plan for hvordan
man skal løse en oppstått
situasjon der hundehold blir
umulig.
Når det ikke går lenger, finnes
det heldigvis flere og flere
besøkshunder, som i alle fall kan

dekke litt av behovet for kontakt.



Hunder som alltid er der
Tekst: Gro Mandt
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Jeg hadde falt i steintrappa for
annen gang. Blåmerket på kinnet
taler sitt tydelige språk også her

inne på fastlegens kontor. Og

Legevakten har tydeligvis sladret.

For nå titter hun opp fra skiermen

sin og gir tydelig beskjed: "Du må

gjøre noe med de hundene." Jeg

tolket det som å kvitte meg med

hundene.

Jeg klarer bare å riste på hodet.

Så går jeg.Vel hjemme kommer

alle tankene det er så vanskelig

å formulere. Her er det jeg så

gjerne skulle ha sagt.

Historien begynte det året da

jeg mistet mannen min. Så stilt i

huset. lngen annens pust å lytte til
enn min egen.lngen trinn i trappa.
Tomhet fyller alle rommene. Slik

er ensomheten når den ene av de

to som hører til i huset er borte.

Det måtte varmen fra noen



mørke hundeøyne til for i giøre
huset levelig igjen. Små lette føtter
tasser gjennom alle de tomme
rommene.Alltid er de til stede,

alltid med andre puster enn min

egen - og den varme hundetungen

leter fram menneskehånden som

stryker den myke hundepelsen.

Nærheten som oppstår når hund

of menneske lever side om side

har en lang historie. Hunden har
tjent mennesket like lenge som

den har utviklet seg som egen art.
Så helt siden hunden ikke lenger
var ulv, har den vært en følgesvenn
for oss. Relasjonen med hundene
mine oppleves like livgivende og
like livslang som alle andre jeg har
vært glad i opp gjennom årene.

Selv når alderen etter hvert
krymper de lange turene i skog og
mark, er nærheten og gleden over
samværet alltid til stede - hos oss

alle.
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