
Leo 14 år 

 

Vi fikk for en liten stund siden en koselig e-post fra en 
bernereier, Asle Myklebust i Ålesund. Han kunne fortelle 
om sin gode gamle Leo som nylig hadde passert 14 år. 
Dette er en alder det står respekt av, så vi hadde lyst til å 
dele det med bernereiere. 
 
Asle skrev at de gjerne ville dele informasjonen om Leo 
som feiret sin 14-års bursdag 22. september 2018.  
 
Videre skrev Asle at Leo ble født 22.9.04 på Agle i Snåsa. 
Mona Søtvik drev kennel og var matmor. Hans kullnavn 
tror Asle var Kapsar Longsocks, Sønn av Swissmadeamour 
og Kira.  Han la ved et par bilder tatt av Leo nylig. 
 
Leo var i oktober still going strong. Han var nok litt stiv i 
bakparten og litt masete på kvelden, men han hadde helt 
til sist vår vært med på lange fjellturer og fikk gå fritt i 
hagen og i huset. Familien var tidlig ute med røntgen da han var ung, og man fant heldigvis ingen 
lyter. 
 
I oktober skrev Asle at det nå ikke var det store tempoet lenger, men «pensjonisten» har det ellers 
bra og er ungdommelig til sinns. De har gitt ham uendelig mye kjærlighet og fått uendelig mye 
tilbake. 
 
Så dessverre, noen uker etter at vi mottok denne første 
mailen fikk vi i slutten av oktober beskjed om at Leo hadde 
fått en væskende og hoven labb som viste seg å være en 
hissig kreft. I samråd med veterinæren besluttet familien at 
det vil ikke være etisk forsvarlig å gjøre noe med dette. Så 9. 
november var det dessverre over for et langt og godt 
bernerliv sammen med familien. 
 
Som Asle skrev – man skulle ikke tro at det gikk an å knytte 
slike bånd til et husdyr, men slik er det. Det er alltid svært 
trist når en god venn må forlate en. Men, uansett så hadde 
Leo 14 gode år!  
 
Vi har ønsket å fortelle denne historien siden det er ofte mye fokus på bernerns alder, og derfor er 
det ekstra hyggelig å kunne fortelle om de bernerne som lever lenge og har et godt liv. 
 
Tusen takk til Asle for at han delte disse ordene om Leo. 

Leo på fjellet i påsken, da  
han var 13 1/2 gammel 

Leo hjemme i hagen 


