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Heftig møte med det ukjente

Av Lin Kværnhaug 

Nittedal rideklubb kunne mandag og onsdag forrige uke glede nysgjerrige nittedøler med et møte med 
dyretolken Sissel Grana fra Horten. Hun kan kommunisere med dyr, enten det er en hest eller katt eller 
hund, eller kanskje en fugl? Dette er foreløpig ganske ukjent og at det var flere som ønsket å benytte seg av 
denne sjeldne muligheten. Nå skulle en virkelig få bekreftet eller avkreftet sin skepsis om det faktisk er 
mulig å kommunisere med dyr.

På Dal gård ved Nittedal kirke stod de håpefulle, hester, hunder og eiere, alle klare mandag morgen for å møte Sissel Grana. Spente 
og engasjerte. Samtidig redde og bekymrete for hva som kunne komme fram. Sissel kan fortelle at dette er helt vanlig. - Dette er 
annerledes og nytt for mange og det er klart at det er mange som er skeptiske. Det er mange som tror jeg er gal, men de forandrer 
raskt mening når det kommer fram spesifikke fakta jeg umulig kan finne på eller dikte opp. 

- Det er ulike måter å kommunisere med dyr på. Det viktigste er at jeg er rolig 
innvendig og ikke er syk eller sliten. Det er også viktig å få være i ro i rommet 
med dyret og eieren. Noen dyr kommuniserer høyere og sterkere enn andre og 
da er det viktig at vi får være i fred under konsultasjonen. Dyret sender meg 
bilder, film, følelser og ord. Dersom det er helsespørsmål kan jeg føle smerten 
på min egen kropp. Hun viser med en av hestene at den sender kløe til 
armhulen hennes. Den samme hesten har også litt vondt i hoften sin. Sissel 
forteller at det er ikke så lett å vite om den har vondt og er overbelastet pga av 
at den er drektig og kun har to mnd igjen, eller om det er noe annet. Hun 
anbefaler eieren å sjekke det opp en stund etter føllet er født. - Jeg er ikke 
veterinær og kan ikke behandle noen, men jeg kan hjelpe til med å finne ut 
hvor problemet sitter dersom veterinæren ikke finner noe. Ofte blir hun tilkalt i 
siste sekund, av eiere som har prøvd alt annet og nå er i ferd med å selge eller 

gå det store steget og avlive dyret. Det er så godt å komme til plasser hvor dyrene er lykkelige og fornøyde og sier de har det godt. 
Det er nemlig altfor mange dyr som blir mishandlet og tatt dårlig hånd om. Tror mange ville tenke annerledes dersom de forstod 
hvor mye dyrene faktisk føler og tenker og ikke minst forstår av oss mennesker.
I løpet av dagen fikk eierne føle på kroppen glede over hengivenhet fra dyret sitt, sorg over triste bakgrunner og noen aha-
opplevelser over dyrets oppførsel og hvorfor problemer ikke så lett lar seg løse. På Dal gård var de heldige og dyrene ga uttrykk for 
at de trives og har det godt nå, ingen av dem ønsket å flytte på seg og de var veldig glad i eierne sine. Men, det er ikke alltid så 
hyggelig å høre om tidligere mishandling og uheldige opplevelser. –Dette må en være forberedt på før en konsultasjon og det er 
derfor viktig at en tar det alvorlig og har tenkt gjennom hva en ønsker å vite. Dina, en 6 år gammel labrador, forteller til Sissel at hun 
har lyst til å dra på jakt, ut med gutta og lille meg. Det er et bra liv, det har jeg lyst til. Da kan jeg hente flyvedyr. Sissel må tolke 
signalene hun får med egen ord og kan le litt av ordbruken noen ganger.
På Rotnes Bruk ventet Trude Myhrer, datteren Cathinka og ponnien Nitouche. De har eid Nitouche i 6 år og har prøvd å finne ut mer 
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om bakgrunnen til ponnien. Det har vist seg å være vanskelig og de bestemte seg for å 
gi dyrekommunikasjon en sjanse. –Vi opplever Nitouche som en frisk hest, men hun 
er stiv i kroppen. Sissel fikk fort signaler om at Nitouche hadde vondt i den ene 
skulderen, mellom skulderbladene og i nakken og at hun ikke ville belaste høyre ben, 
forteller Trude. Sissel hadde ikke sett hesten før og den stod inne i boksen sin da hun 
kom og rørte seg lite den tiden Sissel var der. For oss var det veldig spennende å høre 
hva Sissel kunne fortelle. Det er flere ting vi ønsker å jobbe videre med. Vi vil i alle 
fall utrede skuldre og nakke for om mulig å finne ut hvor hun har vondt, og om det er 
noen behandling vi kan gi henne for å gjøre livet bedre for Nitouche. Man kan 
selvsagt ha lov til å være skeptisk til hva dette er, men en ting er hvert fall sikkert – 
det kom fram flere ting i den samtalen mellom Sissel og Nitouche som Sissel ikke har 
fra oss; ting vi har observert, ting som er vanskelig eller utfordrende. Det var utrolig 
hva som kom fram, forteller Trude.
 
Vel, etter en lang dag med mye sterke opplevelser får man sette seg ned og tenke etter 
hva en velger å tro. Noe er det hvert fall, det er spennende og veldig interessant, og det 
skader jo ikke å prøve. 
Les mer om Sissel på hennes hjemmeside www.dyrekommunikasjon.no. Nittedal 
rideklubb vil også få henne tilbake for et foredrag i løpet av våren. Følg med på deres 
hjemmeside www.n3sport.no/ridning/nittedal
 
 
 
Eksempler på ett spørsmål under konsultasjonen.

 
Navn: El Zakye, fullblodsaraber 21 år

Bente Kværnhaug
Bente spør: Hva synes han om hestehengere?
Sissel gråter, veldig skummelt. Følte meg ødelagt. Føltes som om det gikk rundt, slo hodet. Fælt. Preger meg. 
Redd for mørke, trange rom. Vil ikke det. (…) Jeg har reist langt før. Veldig langt. Lenge siden.
Bente forklarer: Zakye har vært nesten umulig å få på henger, vi sjekker historikken i vaksinasjonskortet hans 
og ser at han reiste fra Sandes til Strømstad som 1-åring. Dette visste jeg ingenting om, sier en sjokkert Bente.
 

Navn: Cha-Cha, norsk varmblods ridehest
Julie Alver
Julie spør: Fortell om galopp-øvelser.
Sissel forteller: Jeg forstår ikke hva som er feil. Føler at jeg mangler rytme og balanse. 
Veldig vanskelig. Bakbena er problemet. Har hatt vondt i begge to. Blir bare tull. Jeg kan 
være flott i skritt og trav. (…) Sender bilder av seg selv som elegant og svever/danser.
Julie forklarer at de har slitt med galopparbeidet i dressur. 
 
 

Navn: Ravn, svensk halvblodshest 20 år
Wenie Kværnhaug
Sissel forteller: Jeg er sjefen, den nye sjefen. Det liker jeg. Best 
sånn det er nå. Det er bra. (…) Jeg er glad for å være her. Beste 
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stedet + mamma stedet. (…) Si at jeg vil bo her til jeg dør – 
naturlig av alderdom/sykdom.
Wenie forklarer at Ravn har bodd flere steder før han kom hit for 
en del år siden. Han har vært lederen i flokken i alle år helt til i 
sommer da det kom en annen hest hit som raskt overtok 
lederrollen. Den hesten har flyttet og derfor kan han si at han er 
tilbake i sjefsrollen igjen.
 

Navn: Mats, golden retriever 2 år
Line Lunn
Sissel kjenner smerte i hofter, vanskelig å beholde balansen og en indre uro. Line forteller at Mats har sterk 
grad hoftedysplasi, men hadde håpet at han var blitt mindre vondt etter behandling i vinter. Sissel visste ikke 
om denne diagnosen. Hun anbefaler osteopati.
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