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Han er  Norges bes te
Hver gang en 
hund blir bor te 
fra sin eier, leg ger 
Stein Kars ten sen 
(50) og briarden 
Aramis (4) gårds
ar bei det på Gau
pen i Hed mark til 
side, og rei ser ut 
for å hjel pe. På  
to år er 22 bort
kom ne hun der 
over hele lan det 
kom met til ret te. 

N Ara mis lø per glad og bjef
fen de mot oss da vi mø tes 

en frisk vår mor gen. Gjes ter er 
gøy! Han er vold som i sin 
venn lig het, hop per opp på oss, 
og det kjennes virkelig at han 
er en livs glad hund. Men på et 
ord fra Stein er han til ba ke hos 
ei e ren sin, og dan ser opp rømt 
rundt ham. Skal vi ut på noe 
gøy i dag, tro? Ara mis le ver et 
fritt og her lig liv på en stor 
gård i Hed mark. Og han tri ves 
også godt med sin opp ga ve 
som spor hund. Å søke et ter 
bort kom ne hun der er noe han 
har et spe si elt ta lent for.

– Som gård bru ker kan jeg 
sty re ti den min og kan rei se på 
kort var sel, sier Stein. 

Man ge jakt hun der blir bor te 
på høs ten. Ofte er de ska det, 
slik ei e ren av en ha re hund 
trod de, da hun den hans i fjor 
høst var sav net i fle re døgn på 

fjel let i Gud brands da len. Ei e
ren let te dag og natt uten å fin
ne livs tegn. Han var sik ker på 
at hun den lå ska det el ler drept 
på fjel let. Men også den ble 
spo ret opp av Aramis, og gjen
for ent med fa mi lien sin. 

– Un der Finn marks lø pet var 
vi i Alta for å fin ne igjen den 
vak re hvi te hus k yen Pep per, en 
om plas ser ings hund som den 
nye ei e ren skul le ha med i 
hun de span net. Pep per var vel
dig sky da vi fant hen ne, og 
skvatt unna bare jeg løf tet for
sik tig på hån den. Vi måt te rin
ge hen ne inn. Aramis fikk på 
seg lang li ne, og ble kom man
dert til å gå rundt hen ne og 
pres se hen ne mot meg. 

Briarden er opp rin ne lig en gje
ter, og har in stinkt for å sam le 
flok ken. Jeg satt og knip set 
god bi ter for an meg. Ofte glem
mer hun den da å kon sen tre re 
seg om meg, og det er let te re 
å fan ge den inn. Men Pep per 
holdt fullt fo kus på meg og 
hver min ste be ve gel se jeg gjor
de. Til slutt la hun seg imid ler
tid inn til Aramis. Hvis jeg had
de reist meg opp for å hen te 
hen ne, vil le hun stuk ket, men 
Aramis var smart. Han la seg 
over hen ne, og holdt for lab be
ne godt rundt hen ne til jeg 
kom bort og kun ne løf te hen
ne opp, for tel ler Stein Kars ten
sen.

Aramis im po ne rer sta dig, og 

kom mer gjer ne opp med løs
nin ger på pro ble me ne selv.  
Å leg ge seg oppå Pep per og 
hol de hen ne fast, var ikke noe 
Stein had de lært ham. 

– En an nen gang nek tet en 
ag gres siv rottweilertispe å un
der kas te seg Aramis da han 
kom for å hen te hen ne hjem 
igjen. Men Aramis ga seg ikke, 
og et ter en stund kom Aramis 
le i en de på rott wei le ren med 
bån det hen nes i mun nen. 

Gode egen ska per
Al le re de åtte uker gam mel gikk 
Aramis sitt før s te spor kurs, og 
han vis te seg å ha spe si el le 
egen ska per.

– Vi gikk val pe kurs og spor
kurs sam ti dig, for tel ler Stein, 
og si den Aramis had de stor 
gle de av å føl ge spor, be gyn te 
vi også med felt søk og run der
ing, to for skjel li ge må ter å søke 
et ter bort kom ne men nes ker på. 
Vi har vært med Nors ke Red
nings hun der for å søke et ter 

«Jeg opp da get hvor stort ta lent Aramis 
had de for å søke, og be gyn te å tre ne 
ham spe si fikt på å søke et ter hund.»

Ara mis  
er en ekte  
dyre helt
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Ut dan ner  
fle re søks hun der
– Alt for man ge slip per hun de
ne sine løs uten å ha kon troll. 
Bruk hel ler en lang li ne på 30–
35 me ter. Da fø ler hun den at 
den går løs, sier Stein Kars
ten sen, som i au gust plan
leg ger å star te kurs for å 
tre ne opp nye søks hun
der. Vil du vite mer, kan 
Stein nås på te le fon 
971 16 653.

Han er  Norges bes te

Kå ret til  
Årets dyre heltHis to rien om Stein og Aramis rør te ju r yen. – De er beg ge et godt eks em pel på hver dagshel ter som dag lig ut gjør en for skjell for men nes ker og and re dyr. De job ber dag og natt for å hjel pe men nes ker som har mis tet noe av det kjæ res te de eier, he ter det  i be grun nel sen. Bak årets dyre helt står Agria  

Dy re for sik ring.

men nes ker, men det er hun der 
vi har spe sia li sert oss på å fin
ne igjen.

Det var en til fel dig het som 
gjor de at Stein og Aramis be
gyn te med søk et ter hun der. 
Da en venn mis tet beg ge hun
de ne sine, ble de to bedt om å 
hjel pe til å lete. 

– Jeg opp da get hvor stort ta
lent Aramis had de for å søke, 
og be gyn te å tre ne ham spe si
fikt på å søke et ter hund. Vi 
be gyn te med å leg ge ut hals
bånd som han skul le fin ne. Et
ter hvert put tet jeg noe inni 
hals bån det som gjor de det 
tyng re å bære. Så la get jeg noe 
som lig net en hund med hals
bånd, og Aramis fant og hen tet 
dis se lekehundene. Et ter hvert 
over før te vi det han had de lært 
til le ven de hun der. En hund ble 
satt igjen i fel tet, Aramis ble 
sendt ut, og holdt hun den fast 

i nak ke skin net el ler hals bån
det, el ler la seg ved si den av 
hun den til jeg kom, for tel ler 
Stein.

Han sier det ikke er tvil om 
at Aramis er en spe si ell hund. 
Han blir vel dig for nær met hvis 
han ikke blir for stått, og han 
har en godt ut vik let nese. Ska
de de el ler syke dyr luk ter ster
ke re enn fris ke, og Aramis væ
rer det te raskt. 

– Det hen der vi fin ner igjen 
hun der som er på kjørt, el ler 
ska det. Jen ny fra Gran på Ha
de land glem mer jeg ald ri. Hun 
plei de å gå seg små tu rer på 
egen hånd, men kom all tid til
ba ke. En dag ble hun bor te. 
Aramis snus te over ei en dom

▸ HELT: Dyre
helten Aramis 
har funnet 
igjen 22 bort
komne hunder.

▾ TAKK: Sheltien Ada og eier Bjørn Egil Haugsdal takker 
Vilde Tangnes, som bar hunden opp fra bekken etter at 
Aramis hadde sporet henne opp.

▾ FUNNET: Jenny for
svant under et torden
vær på Hadeland. Ara
mis fant henne etter 
etter tre døgn, og eier 
Unni Bente Andersen 
var svært glad for å få 
hunden sin tilbake.

men, og be gyn te å føl ge spor 
ned over et jor de. Han vil le ab
so lutt gå ut i hav re åke ren, og 
50–60 me ter inn i åke ren fant 
vi Jen ny. Hun var lam, og kun
ne bare røre på ho det. Hun for
søk te å bjef fe, men det kom in
gen lyd. Had de vi ikke fun net 
hen ne, vil le hun lig get og tørs
tet i hjel.

His to rie ne er man ge:
Tul la, en li ten re trie ver valp 

fra Vang i Vald res, had de fun
net et hull i gjer det to da ger et
ter at den kom til sitt nye hjem. 
Den be nyt tet an led nin gen til å 
stik ke av, men klar te ikke å fin
ne ve ien hjem igjen. Aramis 
fant den igjen et ter to ti mer. 

Den åtte må ne der gam le 

Sheltieval pen Ada for svant un
der en hun de ut stil ling i Rin ge bu 
i fjor som mer. Et pelsstellkurs 
ble av lyst for at del ta ger ne kun
ne gå mann gard et ter hun den, 
men først et ter fire døgn, et ter 
at Stein og Aramis var kon tak tet, 
ble Ada ob ser vert. Hun var imid
ler tid ikke lys ten på å bli med 
hjem, og det tok fle re ti mer før 
man en de lig klar te å kas te seg 
over hen ne mens hun sto og 
drakk vann i en bekk.

– Vi har fått to nye ny de li ge 

ven ner, Stein og Aramis, sier 
Adas eiere.

Den lil le bull dog gen Es ter 
fra Lillehammer ble liv redd 
nyttårsfyrverkeriet og for svant. 
Et ter fem da ger ble hun snust 
opp av Aramis og re tur nert til 
en takk nem lig eier.

– Det over ras ker meg sta dig 
hvor stort en ga sje ment folk vi
ser når hun der for svin ner, sier 
Stein. – Og ikke minst når vi 
fin ner dem igjen… ◆
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