
et hundeliv
Cesar Millan er verdens mest kjente hundetrener. Selv skulle 

han ønske at hunder ble behandlet mer som – vel, hunder. 
Tekst Line Tiller

Los Angeles

El Perrero – hundegutten. Det var ikke 
akkurat et kjælenavn Cesar Millan (42) fikk da 
han som 15-åring flyttet fra familiegården og 
til den meksikanske storbyen. Klassekamera-
tene holdt seg for nesen og mente han luktet. 
Ropte at han hadde lus. Ingen ville være ven-
ner med ham – bortsett fra byens løshunder, 
som fulgte etter ham overalt. 

Etterhvert orket han ikke mer, vendte ryg-
gen til sitt gamle liv, og flyktet over grensen 
til USA, så vidt over tyve gammel.

– Jeg var sint, og lenge bitter på oppførse-
len deres. Jeg forsto ikke hvorfor jeg ble sett 
på som ekkel, sier han, og forteller at han si-
den har stolt mer på hunder enn mennesker.

– Jeg føler meg hjemme hos dem.

Disiplin og kjærlighet. Cesar Millan 
er meksikaneren med det blendahvite smi-
let, og et magisk grep på aggressive hunder. 
I tv-programmet «Hundehviskeren» på Nati-
onal Geographic Channel og TVNorge stirrer 
Cesar Millan rolig på hysteriske chihuahuaer 
til de holder kjeft og klapper pitbuller på snu-
ten uten at de glefser. I morgen kommer han 
til Bergen for å holde seminar om hvordan 
man kan gjenvinne kontakten med en umu-
lig hund. Og det er ikke med kjærlighet.

– Vi gir for mye koseoppmerksomhet til dy-
rene våre. Vi snakker om hunder her, ikke ba-
byer, sier han.

– I USA holder de bursdagsselskap for hun-
dene, de kler på dem kjoler. Folk springer et-
ter meg med Iphone-bilder på flyplasser, før 
de vil at jeg skal ringe hunden for å si «hei». 

– Hva ønsker en hund aller mest?
– Å springe. En hund trenger trening, disi-

plin, kjærlighet. I den rekkefølgen. Du mater 
hundens kropp, sinn og hjerte, noe som igjen 
fører til tillit, respekt og lojalitet.

Maktmennesker. Cesar Millan sitter med 
foldede hender bak en pult på kontoret i Los 
Angeles. Rundt ham henger plakater av ham 
selv, på kanten av bordet ligger en statue av 
den avdøde favoritthunden Daddy, og på en 

hylle står sølvpokaler samlet. På murgulvet 
ligger fem bikkjer helt stille og glipper med 
øynene. 

– Vi trenger hunder mer enn de trenger oss, 
sier han.

– Å? 
– Fordi de minner oss på å leve et enklere og 

mer meningsfullt liv. Det moderne mennes-
ket måler suksess gjennom berømmelse og 
penger. Hunder bryr seg ikke om slikt. Mine 
kunder har utdannelse fra Harvard, men de 
kan ikke få skikk på en puddel, de er milli-
ardærer, men hundene lytter ikke. Du kan 
være president uten at dyret har den minste 
anelse, sier han og spør:

– Så hvorfor lytter ikke hunder til disse 
maktmenneskene? 

Han løfter på ett tykt, svart øyenbryn før 
han selv svarer: 

– Fordi hunder setter pris på det fundamen-
tale i livet, slik som ærlighet og integritet, og 
det kan ikke kjøpes. Det må du fortjene.

stjernehunder. Det var lille julaften da 
Cesar Millan bestemte seg for å forlate hjem-
landet, og dagen etter klemte 21-åringen sin 
mor farvel. Selv om han jobbet på hundesa-
long, var veterinærassistent og gikk turer 
med hunder mot betaling, var det få mennes-
ker i livet hans. I to uker sprang han over jor-
der, haiket, sov på hanglende gamle busser. 

Millan havnet i San Diego, og var hjemløs 
i flere måneder før han fikk seg en jobb på en 
hundesalong. Deretter ble han limousinsjåfør. 
En dag satt skuespilleren Jada Pinkett Smith, 
kona til skuespilleren Will Smith, i baksetet. 

– Hun ga meg engelsktimer i ett år, mens 
jeg trente hundene deres, sier han.

Nå står både Oprah Winfrey, Scarlett Jo-
hansson og Nicolas Cage på kundelisten, 
men de er ikke alltid enkle å ha med å gjøre 
når hundehviskerens filosofi er «Moder Jord 
er perfekt, det er alltid mennesket bak hun-
derasen som skaper ubalanse, ikke hundera-
sen selv».

– Oprah ser jo på hunder som små men-
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» HUNDEMANNEN. 
– Det er feil å menneske-
liggjøre hunder. En hund 
prøver ikke å gjøre om et 
menneske til en panda, 
men et menneske prøver 
hele tiden å gjøre om en 
hund til et menneske, sier 
Cesar Millan, omgitt av 
sine fire forskjellige bikkjer. 
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nesker med pels! Da jeg skulle trene hunden hen-
nes Sophie, ville jeg ikke virke frekk eller si noe feil, 
det var jo tross alt Oprah. 

– Hva sa du til henne?
– I elleve år hadde Sophie hatt som vane å angripe 

andre hunder. Gjennom å vise Oprah hvordan mine 
hunder taklet Sophie, kunne jeg forsøke å forklare 
hva hun gjorde galt, sier han. 

– Når et menneske ser en hund som et annet men-
neske, kommuniserer de ikke riktig. Holder du i en 
brødskive i Mexico, vil ikke hunden komme nær, de 
respekterer eierne sine mer enn i USA. 

Cesar Millans mor lærte ham to ting. Den første – 
«hold ut» – kom allerede augustnatten han ble født. 
En orkan hadde røsket med seg hustaket, og Millan 
ble beskyttet mot regn og vind under et utstrakt ku-
skinn. Livsmotto nummer to er: «Hvis du gifter deg, 
gifter du deg for alltid». 

– Under flukten fra Mexico var jeg aldri redd. Frykt 

er ikke min stil ... inntil nylig, sier Millan og retter 
på den grå sixpencen.

– Jeg ble skilt for to år siden.
Etter 16 års ekteskap følte Millan seg mislykket 

fordi han ikke hadde holdt sitt ord, slik moren hadde 
lært ham. 

– Jeg var ikke klar over hvor vanskelig en skilsmisse 
kunne være. Jeg er perfeksjonist, og alt jeg starter vil 
jeg fullføre. Jeg så alle mine mål og fremtidsvisjoner 
synke og forsvinne, og måtte stille meg selv mange 
spørsmål om hva jeg vil med livet nå.

– Hvordan står det til i dag?
– Etter en lengre depresjon dro jeg på shopping hos 

Dolce & Gabbana for å bli litt oppmuntret, og fordi jeg 
hadde mistet en del kilo. Der oppdaget jeg en meget 
formfull latinsk figur fremfor meg, men trodde selv-
følgelig ikke hun ville låne meg et eneste blikk. Selv 
om jeg er på tv og slikt, er jeg ikke vant til at pene da-
mer sjekker meg opp. 

– Virkelig?
– Altså, jeg får utallige tilbud fra kvinner i 50-årene, 

det er jo de som ser showet mitt. Og jeg mener, for 
kvinner fra 80 år og oppover er jeg rene Tom Cruise, 
sier han og ler høyt. 

– Hva skjedde?
– Jeg møtte henne igjen i heisen, hun ga meg en 

high five og fortalte at hun likte showet mitt. Jeg in-
viterte henne på eksklusiv sushi, og hun ankom i en 
buksedress som fikk bakenden hennes til å gløde. Va-
va-woom! I dag er hun kjæresten min.

– Så du oppdaget noe mer bak utseendet hennes?
– Hun elsker hunder. d2

Oprah ser jo på hunder som  
små mennesker med pels! 

Cesar Millan hundetrener

MACHO MAKT. Cesar Millan vokste opp med åtte hunder, og jobbet tidlig som gjeter sammen med bestefaren og faren i en landsby i Mexico. – Jeg vil kjenne kvinner slik jeg 
kjenner hunder. I mitt eksekteskap oppsto en konkurranse mellom oss i forhold til makt. Jeg er macho, jeg vil bære ting, jeg vil åpne dører. Min nye kjæreste lar meg gjøre det.
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