HUNDEVENN

DIESEL en kjaer
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istorie
"Hurbeskriverman sitt livs storsta karlek? Och hurbeskriver
man det ar jag fick med han utan att fokusera pa sjukdommar
och vetrinarsbesok?" Slik begynner den vakre og
hjerteskjaerende historien om tolleren Diesel, som bare fikk
ett ar a leve, men som for eier Erica Asplund var hele hennes
verden.
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eg sitter foran datamaskinen, klar for a ta
en samtale med 25 ar gamle Erica
Asplund. Flere tanker gar gjennom hodet
mitt, for jeg ringer. Vil det bli for vondt for
henne a snakke om? Hva hvis jeg trakker
feil eller at jeg ripper opp i noe hun ikke er
klar for a dele?
- Jeg har gruet meg litt til denne samtalen,
jeg var redd for at jeg skulle bryte sammen,
forteller Erica. Men dette skal ikke vaere en
historie om en hund som var syk og ble avlivet.
Det handler om en kjaerlighet mellom en hund
og hans eier som var grenselos, til tross for
folelser, tunge avgjorelserog andres meninger.
Forste gangen Erica motte Diesel var det kjaerlighet ved forste blikk, og kjaerligheten ble
gjengjeldt oyeblikkelig.
- Jeg var aldri i tvil om at det var han jeg
ville ha, da jeg kom pa besok hos oppdretteren
var det bare meg og ham. Jeg har aldri opplevd en sa sterk tilhorighet med noen annen
hund enn Diesel. Etter mange samtaler med
oppdretteren ble det klart at han skulle bli min,
forteller Erica.
Og Diesel var som valper flest; nysgjerrig,
leken og rampete. Etter den forste hylingen og
skrikingen tok han seg svasrt fort til rette. Og
vilje, det hadde den Nile hunden nok av.
- Han kom inn og liksom tok over hele
huset, og det gjorde han ikke bare hjemme,
men ogsa hos folk vi besokte med ham. Om
han ikke fikk komme opp i sofaen kunne han
sette seg et stykke unna pa gulvet med ryggen
til a vaere tydelig fornaermet, ler Erica, og blir
tankefull.

- Han gikk rett inn i alles hjerter. Det er vanskelig a sette ord pa hva han gjorde med meg og
hva han fortsatt gjor med meg.
Diesel var for Erica som et barn er for en
mamma. Pa valpeshow gikk han stolt rundt og
viste seg frem, selvsikker og sjarmerende som
han var. Hele hans personlighet og vaeremate
gjorde ham til noe helt eget. Da haltingen
begynte i firemanedersalderen, hadde ikke
Erica noen anelse om hvordan dette skulle
prege personligheten hans og hele deres forhold.
-Valper gar jo litt klonete, og veterinaeren
mente at dette var helt normalt, han hadde sikkert fatt en liten strekk, eller hadde voksesmerter, fikk jeg beskjed om. Dermed fortsatte livet
til Erica og Diesel som for. Den Nile hunden
elsket a fange bailer og var ekstatisk hver gang
devar ute pS tur.
- Han viste aldri at han hadde noe vondt og
oppforte seg som en tollerhann med mye
energi, forklarer hun.

Skjuite smertene
Men haltingen sluttet ikke. Erica oppdaget
etter hvert at den lykkelige tolleren hun hadde,
som elsket § lope ute og vaere aktiv, skjuite
hemmeligheten sin godt.
- Jeg oppdaget, spesielt nar vi var hjemme,
at han overhodet ikke hadde det bra. Jeg merket at han ble darligere. Ute var det akkurat
som om han fortrengte de vonde beina fordi
han onsket sa sterkt a lope og vaere fri, men pa
veien hjem kunne jeg se at han haltet, sier hun.
Erica fikk raskt beskjed om at Diesel ikke
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sykdommen panosteit. Da veterinaeren ga
utrykkfor at det kunne vaere dette som feilte
Diesel ble hun nysgjerrig. Hva slags sykdom er
dette? Erica ble fortalt at det var en form for
voksesmerter og at det kom til a gi seg etter
hvert.
-Jeg begynte a gjore en del undersokelser
selv og fant en hel del ufullstendige svar pa
hva dette var for noe. I ettertid har jeg blitt
kontaktet av mennesker som har lest bloggen
min og kjent igjen mange av symptomene pa
sine egne hunder. Mennesker som hadde fatt
ulne svar fra dyrlegen om hva dette innebaerer
og hva som kan gjores for a bedre situasjonen.
I Ericas tilfelle ble det skrevet ut smertestillende og gitt beskjed om at hun ikke fikk
mosjonere Diesel.
- Nar man ser tilbake pa den tiden jeg
hadde ham er det ikke lett a huske alt for det
var sa mye. Selv om jeg bare fikk ha ham i
underkant av ett ar foles det utrolig mye lenger. Vi to fikk et sa utrolig sterkt band mellom
oss. Man blir naer hverandre pa en helt annen
mate enn man blir med en frisk hund. Det var
alltid ham og meg, forteller Erica.

/ dag er jeg stolt over at jeg kjempet som jeg gjorde og handlet riktig bade for Diesel,
meg selv og Felice.
•

skulle mosjoneres, noe som ikke akkurat er lett
med en energisk liten valp. Erica tror at overlevelsesinstinktet var sterkt hos Diesel.
- I dyreriket ma du jo fortsatt bli med a jakte
selv om du er syk eller har vondt noe sted, hvis
ikke kan du bli utstott av flokken. Diesel viste
fa tegn til a ha det vondt nar vi var ute, men
det ble desto tydeligere nar vi var hjemme i
trygge omgivelser.
Den unge hundeeieren ble mer og mer
bekymret for valpen sin og tok kontakt med
veterinaeren flere ganger. Men hun ble ikke tatt
alvorlig, og dyrlegen snakkettil henne som det
hun ble oppfattet som; en ung hysterisk hundeeier som har fatt sin forste valp.
- Jeg fikk liksom en klapp pa skulderen, og
ble forsikret om at valper er litt uforsiktige og
at det skjer mye med dem under oppveksten.
Sammenlagt var jeg hos fern veterinaerer, fordi
jeg ikke hadde en god magefolelse. Diesel
hadde vondt i begge frambeina. Dette er ikke
normalt, tenkte jeg.
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Da Diesel ble et halvt ar ble Erica fortalt at hunden hennes var overdominant og darlig oppdratt siden han var sa vanskelig a ha med a
gjore pa veterinaerbordet. Pa dennetiden
hadde Diesel sa vondt i beina at han vegret
seg for a bli tatt pa av dyrlegen, noe ogsa Erica
provde a forklare. Hjemme var han en veldig
snill liten gutt, og Erica fikk stadig skryt pa kursenedegikk pa.
- Jeg ble alltid fortalt hvor dyktig han var, og
vi ble oppfordret til a melde oss pa konkurranselydighetskurs allerede i seksmanedersalderen. Diesel var veldig fremadrettet og stabil. Sa
lenge aktiviteten var morsom nok glemte han
smertene sine. Dessuten gikk han jo pa medisiner og smertestillende kortison fra han var fire
maneder sa dette hjalp ham nok til a bevege
seg lettere.

Det skulle ga to maneder fra de tidligste sykdomstegnene til Erica forste gang horte om

Etter at Diesel fikk den tvetydige diagnosen
og mosjonsforbudet, ble ting verre. Den manglende aktiviteten i hverdagen gjorde ham til en
svaert understimulert hund og etter hvert folte
ikke Erica seg trygg pa ham sammen med
andre mennesker eller hunder.
Hun matte begynne a advare mennesker
mot a klappe ham, dels for a forhindre bitt,
men mest for a skane Diesel for redselen for a
bli tatt pa der han hadde mest vondt. Erica tenker tilbake pa tiden og sier at det aldri dreide
seg om gode dager og darlige dager. Der
andre kun sa en syk hund, sa Erica den personligheten Diesel var som skinte gjennom.
- Hele ham var hverdagen for meg. Jeg
kunne fole pa meg hvordan han hadde det og
hva han tenkte, og det kom helt naturlig. Det
var bare sann det var, og vi levde dag for dag.
Allikevel husker Erica spesielt at Diesel alltid
gledet seg til a ga ut pa tur, og hun tror disse

Jeg ville at han skulle oppleve hvordan det vara lope
fritt, siden han ikke hadde
gjort det siden han var valp.
Smerten etterpa ville han jo
uansett ikke fa oppleve.
Diesel hoppet rundt, lop
etter ballen, var lykkelig."

