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Tungh0rt
herre for sin
dove hund

Fra motefrelst til

Nils-Christian Ihlen-Hansen er mest kjent for a
ha grunnlagt moteskolen ESMOD OSLO. Til
tross for minimal horsel
har han hatt eventyrlig
suksess som internasjonal moteskaper i over 35
ar. Det var forst for to ar
siden at mannen skulle
mote sin storste utfordring: Den dove bulldoggen Nilsen.
Tekst og foto: Ida Lindvalt
Det snurres, det sittes og det belennes. I et
lite gult lokale i Frognerparken sitter NilsChristian Ihlen-Hansen og hundepsykologen
Tess Erngren fra Good Dog Center. Pa gulvet
snofter og grynter en liten svart plugg av en
fransk bulldog, moteguruens hund Nilsen,
hvis egentlige dopenavn passende nok er
Convival French Fashion.
- Vaer klar og tydelig i instruksene dine, NilsChristian! beordrer Tess Erngren pa klingende
svorsk. og Nils-Christian gjor sitt beste.
Han er nok mer vant til a gi instrukser enn a
fa dem, men i dette tilfellet er han minst like
ivrig som sin firbeinte venn til a lasre. Hender
gestikulerer, og tommelen kommer opp nar
Nilsen gjor det riktig og en stolt hundeeier

belonner med sammenrullede geitostklumper.
To sjeler, sanime historie
Men veien dit de har kommet i dag har vaert
mildt sagt utfordrende.
- Vi kunne ikke for vare bare liv skJ0nne hva
som var gasrent med Nilsen. Ikke reagerte han
pa noen kommandoer eller horte etter nar vi
snakket til ham de f0rste manedene, forteller
Nils-Christian.
Ogsa hundepensjonatet Nilsen har bodd pa
flere ganger mistenkte at ikke alt var som det
skulle med den lille, svarte hunden. Det var
passerne der som til slutt satte Nils-Christian
pa ideen om a sjekke horselen da hunden var
rundt fern maneder gammel. Selv har den

internasjonale moteeksperten lasrt seg a lese
pa lepper og far med seg det meste bare man
har 0yekontakt. Da han fikk beskjeden om
at hunden faktisk var stokk dov, fait mange
brikker pa plass.

Det var skjebnebestemt at
akkurat de to skulle finne
hverandre.
-1 Norge gjores det ikke horselstester pa dyr,
sa vi ble henvist til Blastjernans Djursjukehus i G0teborg som er verdensberomt for a
gjennomfore horselstest pa hunder, forteller
Nils-Christian.
Veterinaeren pa det svenske dyresykehuset

•
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igjen i historien til Nilsen. Som ung gutt sendte
hans egne foreldre ham frustrert rundt til flere
spesialister ogflereskoler for de faktisk fant
ut hvorfor sonnen deres ikke reagerte som alle
andre. Nils-Christian var nemlig fullstendig
dov pa det ene oret og 65 present dov pa det
andre. Forst da kunne gutten, som senere skulle
bli en svasrt innflytelsesrik moteskaper, ogsa
internasjonalt, leve normalt.
- Jeg begynte forst pa doveskolen pa Ila Folkeskole, der var dovespraket forbudt og alle
skulle lasre a snakke, brake stemme og lese
pa leppene. Senere begynte jeg pa Sandaker
videregaende, og gikk ut som best i klassen,
sier han smilende og tydelig stolt. Han selv er
et levende eksempel pa at dovhet ikke betyr at
verden gar under. Da han var i fortiarene startet
han altsa opp Norges f0rste moteskole Esmod
i Oslo, en filial av hovedskolen ESMOD Paris
i Frankrike, i tillegg til a ha bodd der i 35 ar.

Belanning er viktig!
mente at oddsen for at hunden til en nesten
dov mann ogsa skulle vise seg a vaere 100
present dov var sa liten at det bare kunne bety
en ting; det var skjebnebestemt at akkurat de
to skullefinnehverandre.
- Lettelsen over a fa en diagnose pa Nilsen var
stor etter mye tid med mislykket oppdragelse.
Jeg har vaert frustrert, irritert og oppgitt til den
grad at jeg hadde mest lyst til a kaste dyret ut
av vinduet, ler Nils-Christian. Han er en type
du er pa fornavn med. Karismatisk, blid og
engasjert - og uten tvil med mye hengivenhet
for hunden sin, som pa flere mater har blitt
hans sjelevenn.
Trosset alle fordommer
Men det var ikke alle som var like positive til
at den svasrt horselshemmede mannen ville
beholde sin dove hund. En norsk veterinaer
som undersokte Nilsen mente at Nils-Christian
burde kvitte seg med ham og at det bare ville
bli problematisk.
- Det ville jeg ikke hore pa! Jeg har da aldri
opplevd min egen dovhet som et handicap!
sier han bestemt.
Esmod-grunnleggeren kan nemlig kjenne seg
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- Lettelsen over a fa en
diagnose pa Nilsen var
stor etter mye tid med
mislykket oppdragelse.

fa lyder i sin kommunikasjon og desto mer
kroppssprak. Men Nilsen blir lett ukonsentrert
og opptatt av andre ting, og derfor ma man
vaere kreativ for a fange oppmerksomheten
hans. Og dette er en egenskap Nilsen har til
felles med sin eier, som ogsa har en sprudlende
personlighet.
- At ogsa Nils-Christian ma se pa meg for
a fa instrukser gjor at vi tar kortere okter
med mer forklaringspauser. Han leser jo pa
lepper, men forstar best ostlandsdialekt eller
fransk, sa da bytter vi sprak innimellom, ler
den svenske hundepsykologen.
Med humor og empati
Nilsen er i bollehumor. Alt som henger ned
blir offer for leken hans, men da er det tvert
stopp. Tess krysser hendene bestemt, som er
tegnet for at nok er nok, og Nilsen setter seg
lydig ned. Tommelen kommer opp og godbiten forsvinner ned i svelget pa den snoftende
hunden. Oppmerksomheten er helt og holdent
hennes og Nils-Christians. Og det benytter de
seg av. High-fives, handsignaler, samt tegn
for a soke etter godbiter blir gift pa lopende
band, og sa lenge de har blikkontakten folger
Nilsen villig med.

Og hunden Nilsen er lykkelig uvitende om
at en sanseevne mangier siden han har vaert
dov fra fodselen av. Men det krever litt andre
lasringsmetoder og en god porsjon talmodighet
fra hans herre, og Nils-Christian har klokkertro
pa at det ikke er en umulig oppgave.

- Nilsen er ekstra observant og kompenserer
helt tydelig for den manglende horselen sin.
Derfor er det viktig a vasre tydelig og rolig,
tenke pa kroppsspraket og noye planlegge
hvilke handsignaler som skal brakes konsekvent, forklarer hundepsykologen.

Blikkontakt og tegn
Det er her Tess Erngren kommer inn. Hun
er blant annet kjent som bjornetreneren i
NRK-programmet «Salt &Pepper» som har
gatt na i vinter, sa hun er ikke typen til a
avsla en spennende utfordring. Da hun fikk
foresporselen var hun ikke sen om a svare ja,
spesielt siden Nils-Christian hadde forsokt k
kontakte tre andre hundeskoler uten a fa noe
svar fra noen.

Men det er, som nevnt, ikke alltid sa lett a fa
oppmerksomheten til hundens eier. Han har
nylig oppdaget videofunksjonen pa telefonen
sin og prover a filme alle instraksene.

- Da jeg motte Nils-Christian syntes jeg at
han var en herlig person. Det, og at Nilsen
er veldig laerevillig, gjor at vi alle tre har utviklet et veldig fint samarbeid, forteller Tess.
Hun legger til at det har vaert lite problemer
med treningen, siden hunder normalt bruker

- Nilsen prompet ikke pa t-banen i dag. Det
gjorde han sist gang, da var det en gjeng
som gikk av, humrer den blide hundeeieren,
mens Tess fniser i bakgrannen. Nils-Christian
forteller kjaerlig om dyret sitt som kroller seg
ned i fanget hans i sofaen. Hjemme er det
satt opp et lysvarslingssystem for telefonen
og dorklokken. Dette har Nilsen lasrt seg, og
varsler eieren.
- Ogsa nar han luftes ser han absolutt alt som
vanlige hunder ikke reagerer pa og melder fra

til meg. Men ingen av oss synes noe sasrlig om a vasre ute i morket,
sier Nils-Christian.
Forstaelig nok foregar derfor treningen med Tess pa dagtid. Og hun
ser klare forbedringer fra gang til gang. Nilsen laerer flere og flere
tegn, i tillegg til hvordan han skal te seg sammen med andre hunder.
Det er ikke alltid sa lett a vasre litt annerledes, og lyder han lager kan
jo misforsties av andre lekekamerater fordi han «verken har nese
eller hale». For Tess er Nils-Christian og Nilsens samarbeid unikt.

Appetitt er et vitenskapelig utviklet super premium hundefor med
suveren smak, h0y nasringsverdi og stor andel av rent kjott.
God helse gir appetitt pa livet!

- Ikke engang tegnsprak mellom mennesker er helt likt verden rundt.
For meg beviser denne treningen at all kommunikasjon og forstaelse
mellom individer baseres pa kjasrlighet og respekt - ikke sma ord.
For Xilsen betyr hans likesinnede eier alt. Nar man ser hvordan de
utfyller hverandre gar det opp for en at de fleste hinder kan forseres
med en porsjon talmodighet og empati. De har begge fatt en toff
start pa livet, men har gjort deflestefordommer til skamme. Kanskje
sitter veterinaeren som ikke ga dem en sjanse, og svelger sine ord i
dette oyeblikk? •
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