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Gratis vård till hemlösa 
hundar i Göteborg

Blandisen Myran hoppar fram på 
tre ben. Hennes korsband har gått 
av. Operationen skulle kosta 25 000 
kronor – men under de hemlösas 
dag på Västra Djursjukhuset är all 
behandling gratis.
text Hans p a karlssOn

foto patrik BergenstaV 

Tacksamheten lyser om Magnus Dering. 
Ren och skär, genuin tacksamhet. Han 
bockar och tar veterinär Anders Furvik 

i hand. 
Magnus har kommit till Västra Djursjuk-

huset i Göteborg som för en dag har slagit 
upp portarna för de hemlösas husdjur. Mag-
nus har med sig sina tre stora hundar. ”Rena 
gatukorsningarna”, säger han. Rottweiler, 
new foundland, pyrenéerhund.

Myran hoppar på tre ben, hon haltar och 
gnyr. Magnus tror att hon har blivit sparkad 
av någon. Veterinär Anders Furvik konstate-

rar att hennes korsband är skadat och måste 
opereras. En operation som skulle kosta cirka 
25 000 kronor. Men för Magnus Dering blir 
det gratis eftersom han kommer denna dag, de 
hemlösas dag. Och Magnus är så tacksam.

Magnus Dering är inte hemlös i ordets rätta 
bemärkelse. Trots tidigare amfetaminmiss-
bruk och flera betalningsanmärkningar har 
han lyckats behålla sin egen lägenhet. Han-
lever drogfri sedan 2001, är förtidspensionär 
och lägger all tid på sina hundar. 

– Det är ett heltidsjobb, de är som små 

bebisar som inte växer upp. Jag tar mycket 
mer ansvar för livet nu när jag har hundarna, 
man kommer ut och håller sig i gång. Nu när 
det är sommar kan vi åka och bada, de älskar 
att bada i sjön, säger Magnus Dering.

Förutom mamma Myran och pappa 
Blacky, som Magnus fick för nio år sedan 
efter att ha varit tvungen att avliva sina två 
tidigare tikar, är också dottern Vanessa med. 
Den enda av elva fina valpar som fick stanna 
hemma hos mamma, pappa och Magnus. 
Vanessa är pigg och frisk som en nötkärna, 
hon följer med som sällskap när Blacky 

och Myran får vaccination och 
undersökning. De snörvlar 
ibland och Anders Furvik miss-
tänker noskvalster. En snabb 
titt på Blacky visar att även han 
har en gammal korsbandsskada, 
men han är för gammal för ope-
ration och får smärtstillande tabletter. 

Det vanligaste skaDan, enligt Anders Fur-
vik är att hundarna trampar snett, som en 
idrottsskada. På så stora hundar läker det 
inte av sig själv utan måste opereras. 

De hemlösas dag är ett samar-
bete mellan tidningen Faktum som 
säljs av hemlösa i Göteborg och 
Västra Djursjukhuset.

– Vi kände att vi ville hjälpa till 
i samhället, säger Elisabeth Bade-
mo, veterinär och klinikchef. Alla 

kan göra något även i sin närmiljö. Då kom vi 
på att vi kunde hjälpa de hemlösas husdjur, de 
lever ofta ett lika tufft liv som sina ägare. Det 
finns sällan pengar till djurvård. Hittills har vi 
haft omkring 30–40 besök vid varje tillfälle. 

Tidningen Faktum är en kanal som når 

de hemlösa. Sedan ställer veterinärerna upp 
med sin tid och sitt kunnande. Om något 
allvarligt problem upptäcks som inte kan 
åtgärdas samma dag, bokas en ny tid helt 
utan kostnad.

– Det känns bra för oss också, för vi vet 
att djuren betyder oerhört mycket för de 
här människorna, säger Elisabeth Bademo. 
Hunden kan vara allt de har, de har gått gata 
upp och gata ner och den ende som aldrig 
har svikit är hunden. Vår förhoppning är att 
behovet ska minska, men det verkar inte bli 
så. Samhället blir bara tuffare. n

gonzo är yrvaken efter att ha varit sövd. 
Han är en stor, 10-årig schäfer som har drab-
bats av mer än sin beskärda del av olycka i livet. 
Camilla Danielsson håller om honom när han 
inte orkar hålla upp huvudet. I dag har de rönt-
gat korsryggen för spondylos. Tidigare har han 
haft epilepsianfall, grå starr, bölder i tassarna, 
rävskabb, infektion i frambenet och analsäcks-
inflammation.

– Han har foderallergi också. Jag är tacksam 
för varje dag jag får med honom. Han är min 
ögonsten och det är värt guld att få komma hit, 
säger Camilla Danielsson.

Diesel, 3 år, verkar tycka att 
det är roligt på Västra Djursjuk-
huset. Han är en irish softcoated 
wheaten terrier och far än hit, än 
dit och tycks inte lida av något 
annat än överenergi. Han har kom-
mit med matte Anne Hietala för 
hälsokontroll. Ögon. Öron. Hjärtat. 
Rumpan. Vaccination. Klippa klor-
na. Tandsten. Avmaskning. 

– Jag fick honom av en kompis 
när han var åtta månader, men 
jag blev hemlös så han bor hos en 
kompis. Jag hämtar honom ibland, 
men det går inte att ha honom 
vecka efter vecka. Om du bara vis-
ste vad det betyder mycket för mig 
att kunna komma hit, säger hon.

Maja, 12 år, är rädd och gömmer sig bakom 
mattes ben. För två år sedan upptäcktes juver-
cancer under ett besök på de hemlösas dag hos 
Västra Djursjukhuset. Veterinär Inger Carlsson 
genomförde en stor operation. Det glömmer 
inte Maja även om hon nu är pigg för sin ålder. I 
dag ska hon kolla syn och hörsel.

– Maja har alltid varit med mig. Vi har sovit på 
toaletter, i trappuppgångar, gått upp och ner på 
Avenyn i kallaste vintern. Tolv år är en lång tid, 
vi har levt ett tufft liv. Hon har aldrig varit sjuk 
före cancern och Inger och Faktum räddade 
livet på min hund, säger matte Rosmarie.

aktuellt har ont. Blandrasen Myrans 
korsband är av. någon kan 
ha sparkat henne, tror husse 
Magnus Dering.

elisabeth Bademo. 

hälsokoll. Veterinären 
robert D. Cikota hittade 
inget fel på Diesel.

yr. narkos kan 
göra även en 
schäfer snurrig.

hu! Maja sviker aldrig 
matte rosmarie, men 
ogillar veterinärer.

Mjukis. softisen Diesel fick 
en gratis undersökning på 
Västra Djursjukhuset.


