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Aramis
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dyrehelt
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mis løper glad og bjef
N Ara
fende mot oss da vi møtes

en frisk vårmorgen. Gjester er
gøy! Han er voldsom i sin
vennlighet, hopper opp på oss,
og det kjennes virkelig at han
er en livsglad hund. Men på et
ord fra Stein er han tilbake hos
eieren sin, og danser opprømt
rundt ham. Skal vi ut på noe
gøy i dag, tro? Aramis lever et
fritt og herlig liv på en stor
gård i Hedmark. Og han trives
også godt med sin oppgave
som sporhund. Å søke etter
bortkomne hunder er noe han
har et spesielt talent for.
– Som gårdbruker kan jeg
styre tiden min og kan reise på
kort varsel, sier Stein.
Mange jakthunder blir borte
på høsten. Ofte er de skadet,
slik eier en av en har eh und
trodde, da hunden hans i fjor
høst var savnet i flere døgn på
8

Hver gang en
hund blir borte
fra sin eier, legger
Stein Karstensen
(50) og briarden
Aramis (4) gårds
arbeidet på Gau
pen i Hedmark til
side, og reiser ut
for å hjelpe. På
to år er 22 bort
komne hunder
over hele landet
kommet til rette.

fjellet i Gudbrandsdalen. Eie
ren lette dag og natt uten å fin
ne livstegn. Han var sikker på
at hunden lå skadet eller drept
på fjellet. Men også den ble
sporet opp av Aramis, og gjen
forent med familien sin.
– Under Finnmarksløpet var
vi i Alta for å finne igjen den
vakre hvite huskyen Pepper, en
omplasseringshund som den
nye eie ren skulle ha med i
hundespannet. Pepper var vel
dig sky da vi fant henne, og
skvatt unna bare jeg løftet for
siktig på hånden. Vi måtte rin
ge henne inn. Aramis fikk på
seg langline, og ble komman
dert til å gå rundt henne og
pres
s e hen
n e mot meg.

Briarden er opprinnelig en gje
ter, og har instinkt for å samle
flokken. Jeg satt og knipset
godbiter foran meg. Ofte glem
mer hunden da å konsentrere
seg om meg, og det er lettere
å fange den inn. Men Pepper
holdt fullt fokus på meg og
hver minste bevegelse jeg gjor
de. Til slutt la hun seg imidler
tid inntil Aramis. Hvis jeg had
de reist meg opp for å hente
henne, ville hun stukket, men
Aramis var smart. Han la seg
over henne, og holdt forlabbe
ne godt rundt henne til jeg
kom bort og kunne løfte hen
ne opp, forteller Stein Karsten
sen.
Aramis imponerer stadig, og

«Jeg oppdaget hvor stort talent Aramis
hadde for å søke, og begynte å trene
ham spesifikt på å søke etter hund.»

kommer gjerne opp med løs
ning er på prob lem en e selv.
Å legge seg oppå Pepper og
holde henne fast, var ikke noe
Stein hadde lært ham.
– En annen gang nektet en
aggressiv rottweilertispe å un
derkaste seg Aramis da han
kom for å hente henne hjem
igjen. Men Aramis ga seg ikke,
og etter en stund kom Aramis
leiende på rottweileren med
båndet hennes i munnen.

Gode egenskaper
Allerede åtte uker gammel gikk
Aramis sitt første sporkurs, og
han viste seg å ha spesielle
egenskaper.
– Vi gikk valpekurs og spor
kurs samtidig, forteller Stein,
og siden Aramis hadde stor
glede av å følge spor, begynte
vi også med feltsøk og runder
ing, to forskjellige måter å søke
etter bortkomne mennesker på.
Vi har vært med Norske Red
ningshunder for å søke etter
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Norges beste
mennesker, men det er hunder
vi har spesialisert oss på å fin
ne igjen.
Det var en tilfeldighet som
gjorde at Stein og Aramis be
gynte med søk etter hunder.
Da en venn mistet begge hun
dene sine, ble de to bedt om å
hjelpe til å lete.
– Jeg oppdaget hvor stort ta
lent Aramis hadde for å søke,
og begynte å trene ham spesi
fikt på å søke etter hund. Vi
begynte med å legge ut hals
bånd som han skulle finne. Et
ter hvert puttet jeg noe inni
halsb ånd et som gjord e det
tyngre å bære. Så laget jeg noe
som lignet en hund med hals
bånd, og Aramis fant og hentet
disse lekehundene. Etter hvert
overførte vi det han hadde lært
til levende hunder. En hund ble
satt igjen i feltet, Aramis ble
sendt ut, og holdt hunden fast

Utdanner
flere søkshunder

– Altfor mange slipper hunde
ne sine løs uten å ha kontroll.
Bruk heller en langline på 30–
35 meter. Da føler hunden at
den går løs, sier Stein Kars
tensen, som i august plan
legger å starte kurs for å
trene opp nye søkshun
der. Vil du vite mer, kan
Stein nås på telefon
971 16 653.
▾ 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.

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

Kåret til
Årets dyrehelt
Histor

ien om Stein og Aramis
rørte juryen. – De er begge
et
godt eksempel på hverdags

helter som daglig utgjør en
forskjell for mennesker og
andre dyr. De jobber dag og
natt for å hjelpe mennesker
som har mistet noe av det
kjæreste de eier, heter det
i begrunnelsen. Bak årets
dyrehelt står Agria
Dyreforsikring.

Sheltie-valpen Ada forsvant un
der en hundeutstilling i Ringebu
i fjor sommer. Et pelsstellkurs
ble avlyst for at deltagerne kun
ne gå manngard etter hunden,
men først etter fire døgn, etter
at Stein og Aramis var kontaktet,
ble Ada observert. Hun var imid
lertid ikke lysten på å bli med
hjem, og det tok flere timer før
man endelig klarte å kaste seg
over henne mens hun sto og
drakk vann i en bekk.

– Vi har fått to nye nydelige

i nakkeskinnet eller halsbån
det, eller la seg ved siden av
hunden til jeg kom, forteller
Stein.
Han sier det ikke er tvil om
at Aramis er en spesiell hund.
Han blir veldig fornærmet hvis
han ikke blir forstått, og han
har en godt utviklet nese. Ska
dede eller syke dyr lukter ster
kere enn friske, og Aramis væ
rer dette raskt.
– Det hender vi finner igjen
hunder som er påkjørt, eller
skadet. Jenny fra Gran på Ha
deland glemmer jeg aldri. Hun
pleide å gå seg små turer på
egen hånd, men kom alltid til
bake. En dag ble hun borte.
Aramis snuste over eiendom
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men, og begynte å følge spor
nedover et jorde. Han ville ab
solutt gå ut i havreåkeren, og
50–60 meter inn i åkeren fant
vi Jenny. Hun var lam, og kun
ne bare røre på hodet. Hun for
søkte å bjeffe, men det kom in
gen lyd. Hadde vi ikke funnet
henne, ville hun ligget og tørs
tet i hjel.
Historiene er mange:
Tulla, en liten retrievervalp
fra Vang i Valdres, hadde fun
net et hull i gjerdet to dager et
ter at den kom til sitt nye hjem.
Den benyttet anledningen til å
stikke av, men klarte ikke å fin
ne veien hjem igjen. Aramis
fant den igjen etter to timer.
Den åtte mån ed er gaml e

venner, Stein og Aramis, sier
Adas eiere.

Den lille bulldoggen Ester
fra Lillehammer ble livredd
nyttårsfyrverkeriet og forsvant.
Etter fem dager ble hun snust
opp av Aramis og returnert til
en takknemlig eier.
– Det overrasker meg stadig
hvor stort engasjement folk vi
ser når hunder forsvinner, sier
Stein. – Og ikke minst når vi
finner dem igjen…
◆
hjemmet@egmont.com

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