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Vi er både overrasket, skremte og litt redde over det som har skjedd, sier Edel og Terje Korneliussen, her med hundene som betyr så mye for familien på toppen av Lyefjell. 
c GEIR SVEEN

Hundeeiere ber om politihjelp:

To hunder fikk akutt 
mage- og tarmforgiftning
LYE: De er blant 
landets mest premierte 
jakthunder i sin rase. 
Nå har to av dem blitt 
behandlet for mulig 
forgiftning i to ulike 
episoder på tre måneder. 
 
Geir Sveen 
geir.sveen@aftenbladet.no

Eierne synes det som har skjedd 
er så mistenkelig at de har an-
meldt begge forholdene til po-
litiet.

– Vi satt inne i et møte. Da vi 
kom ut, lå Desta der som om hun 
var død. Hadde rennende mage 
og munn, og glassøyne. Hun datt 
sammen da vi prøvde å reise hen-
ne. 

Edel og Terje Korneliussen for-
teller om starten på det som er 
blitt et mareritt for ekteparet. 

Hunder ble livsstil
I mange år har de vært et kjent 

innslag for mange som har trengt 
forsikring på Jæren. De eide og 
drev Block forsikring og kunne 
vært pensjonister, men har i en 
alder av 67 og 72 år fortsatt som 
selvstendige forsikringsagenter 
gjennom en mann-kone- bedrift 
fra hjemmet på toppen av Lyefjell. 
Nå trenger de selv hjelp for å fin-
ne ut hva som rammer deres egne 
hunder og deres eget liv.

For det å ha hunder av rasen 
Basset Artesien Normand er blitt 
en livsstil for ekteparet. De har 
veggene fulle av utmerkelser 
fra utstillinger i Norge og Dan-
mark. De driver sin egen ken-
nel og leverer ett til to valpekull 
i året, og de har innredet både 
hus og hage, slik at det er skred-
dersydd for et liv sammen med 
de tre hundene.   

Reddet på operasjonsbordet
Men 15. mars i år, midt på dagen, 
var Desta, den eldste hunden på 
åtte år, kanskje bare en time fra å 
miste livet.

– Men folkene på Arken dyre-
klinikk på Ålgård gjorde en kjem-
pejobb, fikk Desta raskt på opera-
sjonsbordet. Rensket mage, galle 
og tarmer, forteller de.

Dyrlegen skriver i sin vurdering 
at det har vært en sjokkutvikling i 
tarm/galleblærer, at årsaken fore-
løpig er ukjent, men hun misten-
ker en forgiftning. 

Hunden friskner til. Men 17. 
juni – tre måneder etter – må en 
ny hund, Cindy på ett år, på ope-
rasjonsbordet, like kritisk skadet 
og med samme symptomer som 
for Desta. Også denne gang sto 
det om livet.

– Vi måtte bare anmelde for-
holdet til politiet, sier Terje Kor-
neliussen.

Utelukker musegift  
og hoggorm
Hundene er nemlig med dem 
døgnet rundt. De har egne inn-
gjerdete områder både ute og 
inne, til og med i stua. Når de rei-
ser ut, er hundene med i bilen el-

ler blir på eget rom inne i huset. 
Uteområdet med belegningsstein 
er alltid kjemisk reint. 

– Derfor finner vi ingen na-
turlig forklaring på hva som har 
skjedd, sier ekteparet. 

De utelukker at hundene kan 
ha fått i seg musegift i et museår. 

– Hva med hoggormbitt?
– De går ikke fritt. Og når vi går 

på tur, er det ikke med strekk-
bånd, men med fast bånd, slår 
de fast. 

Derfor har de en mistanke 
igjen: At noen har kjørt forbi og 
kastet noe inn til hundene.

– Det er bare så merkelig at det-
te skal skje to ganger, slår de fast. 

De håper politiet vil finne ut av 
saken. De har også fått et firma til 
å installere kameraovervåking på 
uteområdet. 

– For vi er både overrasket, 
skremte og litt redde over det som 
har skjedd, sier ekteparet, mens 
hundene yrer rundt dem. Begge 
blir stadig bedre.

Dyrlege Anne Sofie W. Stie-

Welsh opplyser at begge hunde-
ne ble presentert for dem med 
tegn til mulig forgiftning.

– Første gang var det svært al-
vorlig allerede på presentasjon, 
andre gang var det litt mer ville-
dende oppstart, men gikk over i 
å bli en relativt alvorlig sak igjen, 
forklarer dyrlegen, glad for at det 
gikk godt. 

Hun har ikke gjort funn som 
kan forklare reaksjonen. Derfor 
har hun heller ikke noe grunn-
lag for å si noe om årsaken til at 
to hunder fikk en slik toksisk for-
andring i tarm og mage. 

Politioverbetjent Morten Slet-
tebø ved Jæren lensmannskon-
tor opplyser at de henla den før-
ste anmeldelsen da de hadde lite 
opplysninger å gå etter. Nå har det 
kommet en ny anmeldelse, det er 
naturlig å se om det kan være en 
sammenheng og politiet er inter-
essert i opplysninger fra folk som 
kan ha sett noe. 


