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Askervilla og  
thailandsk hundeliv
De har adoptert elleve ga-
tehunder, hjelper elefanter 
og flyktninger i nød, og 
har påtatt seg forsørger-
ansvaret for fire thailand-
ske jenter. – I Thailand er 
det stor takhøyde for 
utradisjonelle levemåter, 
hevder det norsk-engel-
ske ekteparet Siri Hagen 
og Michael Waltham.

TO ÅR I BUR: Hunden Siber bodde to år i bur, 
med minimal tilgang på mat og vann. - Han ser 
fortsatt ut som han er fra en annen planet, men 
han er den fredeligste og lykkeligste hunden 
jeg har møtt, sier Siri.

- Det er begrensede muligheter til å engasjere 
seg i veldedighet i Norge, mener Siri Hagen. 

- Man kan donere penger, men ofte når bare 
en brøkdel av pengene fram dit de skal.  
I Chiang Mai har vi funnet mange muligheter 
rett utenfor dørterskelen. Elefanter, hunder 
og flyktninger fra Burma. Livet er mye mer 
spennende nå som jeg gjør noe nyttig der 
jeg bor, sier Siri.

- Heller enn bare å holde tritt med naboen og 
bli gjeldsslave, supplerer hennes engelske ek-
temann Michael Waltham, som på 1970-tallet 
var scenemester for Oslo Nye Teatrets Central 
Teater. Senere var han regissør for Utøvende 

Kunst ved Henie Onstad Kunstsenter fram til 
1981. Når ekteparet ikke er i Thailand, bor 
de i en villa med strandlinje i Asker.

Hvert år blir 500 000 gatehunder, villhun-
der og private kjæledyr fanget eller stjålet i 
Thailand og fraktet til Vietnams kjøttmarked, 
ifølge organisasjonen carefordogs.org, som 
Siri og Michael støtter. 

- I Vietnam tror de at kjøttet blir mørere og 
mer velsmakende jo mer dyret har lidd. Derfor 
tortureres hundene ofte i mange timer før de 
blir flådd levende, sier Siri, som synes det 
er rart at dette gjøres i et buddhistisk land.
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TRE BEN: Hunden Sheba har bare tre ben, og 
har levd mesteparten av sitt liv under trange 
kår hos hundebeskyttelsen. Da Siri og mannen 
adopterte Sheba, var hun tynn og hadde nesten 
ikke pels.

LIVLIG: Siri og Michael med sine hunder, tre medarbeidere og fire thailand-
ske jenter de har påtatt seg forsørgeransvaret for. Foto: Privat.

ENGASJERT: - I Vietnam tror de at kjøttet blir mørere og mer velsmakende 
jo mer dyret har lidd. Derfor tortureres hundene ofte i mange timer før de 
blir flådd levende, sier Siri Hagen. 

- Tradisjonell buddhistisk tankegang er at 
hvis dyret har levd et godt liv, og dødd en 
naturlig eller lite smertefull død, så er det ok 
å spise kjøttet, ellers ikke, sier Siri, som tror 
folkeopplysning kan begrense kjøttmarkedet.

- Disse hundene kan ha mange sykdommer. 
Det kan være farlig å spise kjøttet, sunt er 
det i hvert fall ikke.

Ønsker hundepoliti
I Thailand finnes det ingen lover som regulerer 
dyrs rettigheter. En mann hadde fanget 5000 
hunder, som skulle sendes til den kinesiske 
nyttårsfeiringen i Vietnam, forteller Siri. 

- Han hadde ikke hadde søkt om tillatelse til å 
drive dyretransport. Dette var det eneste han 
kunne tiltales for. Han tilsto og fikk 50 prosent 
redusert straff. Hvis man ser hunder som blir 
misbrukt eller stjålet og ringer politiet, så har 
ikke politiet hjemmel i loven til å gjøre noe.

- Hva tenker dere om «hunde-traffickernes» 
situasjon?

- Mange av disse menneskene er fra fattige 
områder i provinsen Isaan. De må tilbys et 
alternativt levebrød, svarer Michael.

Siri gråt kontinuerlig og kunne ikke sove 
ordentlig i to uker, da hun fikk vite om denne 
hundekjøtt-næringen.

- Jeg klarte ikke å få de grusomme bildene 
ut av hodet.

- Hvorfor berører dette deg så sterkt, når det er 
så mye annet forferdelig som skjer i verden?

- Jeg tror det er fordi dyr er så hjelpeløse. De 
kan ikke snakke ut mot uretten som blir begått 
mot dem, og de har begrensede muligheter 
til å forsvare seg.

Utenomjordisk hund
I 2007 begynte ekteparet å utvikle prosjektet 
«Spirit House», på en 12 mål stor tomt i Mae 
Rim, 20 kilometer nord for Chiang Mai. De 
driver nå en liten turistvirksomhet med kurs, 
yogatrening, tur-rådgivning og planlegging. 
En av deres tre thailandske medarbeidere ko-
ker daglig gresskar, kjøtt og ris, som iblandet 
hundefôr serveres til de 11 hundene. Sheba 
er en gammel hund med tre bein.

- Nå som jeg gjør noe 
nyttig der jeg bor, føler 
jeg meg mye bedre når 
jeg våkner om morgenen.

- Hun har hatt et svært tøft liv. Jeg ønsket 
at siste del av livet hennes skulle være fint, 
sier Siri. 

Siber, en sibirsk husky, ble gitt i gave til en 
thailandsk gutt på 18-årsdagen. Siber har ett 
blått øye, noe som sies å bringe lykke, og 
var kostbar. Gutten begikk selvmord en uke 
etter bursdagen. Hunden levde så to år i et 
bur sammen med en labrador, i sterk varme 

med minimal tilgang på vann og mat. Da han 
kom til Siri og Michael, var han svært tynn 
og hadde nesten ikke pels.

- Han ser fortsatt ut som han er fra en annen 
planet, men han er den fredeligste og lyk-
keligste hunden jeg har møtt, sier Siri.

120 hunder ved en innsjø
Ved Animal Rescue Kingdom (ARK) møter 
vi en flokk lekne hunder. En av dem hopper 
opp for å slikke Siri i ansiktet. Amerikanske 
Grant Waldman, som er daglig leder, har 
ansatt fem personer til å drive stedet. Den 
månedlige driften koster tilsvarende 20 000 
norske kroner, noe Waldman finansierer via 
sin pensjon og utleie av en leilighet i 



58   Hundesport nr. 10/13

USA. Hundene får daglig matrester fra en 
av byens største restauranter. 

- Særlig imponerende er stedets store friom-
råde der hundene kan gå fritt, og innsjøen 
der hundene kan svømme, sier Siri. Noen 
av hundene blir adoptert og fraktet til nye 
hjem så langt borte som USA. 

- Men det er viktig for meg å sikre hundene 
en god tilværelse, sier Waldman. Han peker 
på en stor svart hund som er glad i å svømme.

- En mann ønsket å adoptere den, men bodde 
ikke i nærheten av en innsjø. Jeg visste at 
hunden ville savne sine daglige svømmeturer, 
så jeg sa nei. 
   
Kjærligheten til dyr er drivkraften bak stedet, 
sier Waldman. Han ønsker at liknende tiltak 
skal iverksettes i USA, slik at løshunder kan 
sikres en god tilværelse til de dør en naturlig 
død, heller enn å avlives. Men det er jo så 
mange mennesker som lider i verden, miljø-
problemer og så videre. I hvilken grad ville 
det medføre en meningsfull og forsvarlig res-
sursutnyttelse å lovpålegge at alle løshunder 
i USA skal ha tilgang til steder som ARK?

VARM VELKOMST: Siri og Michael tas i mot av en flokk begeistrede hunder ved Animal Rescue 
Kingdom.

- Jeg skulle gjerne bidra til å begrense men-
neskelig lidelse om jeg kunne, men min tid 
er knapp. Jeg fyller 74 år i år, og har nettopp 
blitt frisk fra kreft, svarer Waldman. Etter en 
pause utdyper han hvorfor hunder berører 
ham så sterkt.

- Grunnen til at jeg og millioner av andre 
mennesker føler oss tiltrukket hunder, er 
nok fordi de er de uhemmede skapningene vi 
selv kunne vært, om vi ikke trodde vi visste 
bedre. Hunder er fantastiske, ukompliserte 
vesener, ler Waldman.

Gatehundene er de flotteste hundene Siri 
har møtt.

- Hvordan skiller de seg fra «vanlige hunder»?

- Hunder i vestlige land holdes i en leilig-
het hele dagen, og vet ikke hvordan de skal 
oppføre seg blant andre hunder. Gatehundene 
er svært intelligente og har sterkt overle-
velsesinstinkt, men de har også tilpasset 
seg andre hunder og mennesker for å kunne 
overleve. Ofte vil det ikke tjene dem å være 
aggressive, sier Siri. 

Norsk fordømmelse
I 20 år bodde Siri i USA, hvor hun jobbet med 
massasje samt charterturisme ved de karibiske 

øyer. Da hun møtte Michael i 1980, bygde 
de seilbåt og seilte jorda rundt. I 16 år var 
de stadig på seiltur, iblandet perioder med en 
mer vanlig tilværelse i Norge. Nå gjenstår det 
å leve i nærkontakt med hunder og elefanter. 

- Vi var nylig på et elefantsenter, hvor det 
nettopp var født en liten elefantbaby. Den 
var så søt! Vi samler inn penger så de kan 
kjøpe røntgenmaskin til elefantene. 

Chiang Mai er en smeltedigel for folk fra hele 
verden, forteller Siri, og nevner eksempelvis 
kunstnere, mennesker som søker en dypere 
mening i tilværelsen og folk som engasjerer 
seg i sosiale spørsmål. Michael opplever at 
det i Thailand er stor takhøyde for utradisjo-
nelle levemåter.

- I Norge, derimot, er folk veldig fordøm-
mende overfor hverandre og naboene sine. 
I Chiang Mai møter vi mange forskjellige 
mennesker. Her kan man iverksette spennende 
prosjekter og få ting gjort, mye lettere enn i 
Europa, avslutter Michael.

Grant Waldman fikk et tilbakefall av kreft 
og døde for kort tid siden. ARKs fremtid er 
nå uviss og stedet har umiddelbart behov 
for økonomisk støtte. For mer info, se www.
chiangmai-dog-rescue.com

LEVER FOR HUNDENE: Den amerikanske pen-
sjonisten Grant Waldman driver Animal Rescue 
Kingdom for egen regning. Her kan 90 tidligere 
gatehunder spise restaurantmat og ta sine dag-
lige svømmeturer.


