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Flere nye undersøgelser har vist, at mange mennesker kan være temmelig stærkt følelsesmæssigt 
knyttede til deres kæledyr, især hunde og katte, og at det ligefrem kan være sundt - især for enlige - 
at have et sådant kæledyr til at holde sig med selskab. Nu viser en engelsk undersøgelse, at folk, der 
mister deres kæledyr, kan udvise alle de tegn på sorg, man finder hos folk, der sørger over tabet af 
et familiemedlem - om end sorgen selvfølgelig som regel er knap så stærk, når det drejer sig om 
tabet af et kæledyr.
De to engelske psykologer,  John Archer  og Gillian Winchester,  kontaktede 88 mennesker,  som 
inden for det sidste år havde mistet en hund eller en kat, som de havde haft mindst to år. Lidt over 
halvdelen af de pågældende havde haft en hund og resten en kat, og de havde haft det pågældende 
kæledyr i gennemsnitligt ti år. Hver femte levede alene, mens resten levede sammen med en eller 
flere familiemedlemmer.

De to psykologer bad de 88 personer om at udfylde et spørgeskema, som er blevet benyttet i flere 
tidligere undersøgelser til at måle styrken af en sorgreaktion ved tabet af en nærtstående person. 
Spørgsmålet  var  selvfølgelig  ændret,  så  det  omhandlede  kæledyr  og  ikke  personer,  men  ellers 
indeholdt spørgeskemaet spørgsmål om alle de sædvanlige symptomer  på sorg. Det drejer sig om 
følgende  syv grupper  af symptomer:  1)  vanskeligheder  ved rigtigt  at  fatte,  at  dyret  er  borte,  2) 
hyppige og overvældende minder om samvær med dyret, 3) øget irritabilitet og vrede, bl.a. mod sig 
selv (evt. for ikke at have taget sig nok af dyret), 4) en hyppig impuls til at lede efter det forsvundne 
dyr,  5)  en  følelse  af  et  stort  tab  i  tilværelsen,  6)  angst  og  rastløshed  samt  7)  depression  og 
håbløshed.

Alt i alt indeholdt spørgeskemaet 40 spørgsmål, og ud fra de enkelte besvarelser kunne man beregne 
“styrken” af sorgreaktionen hos hver enkelt  af  de 88 personer.  Denne sorg-styrke blev derefter 
sammenholdt med en række andre faktorer for at se, hvad det var for nogle omstændigheder, der 
spillede en rolle for sorgens styrke ved tabet af et kæledyr.

Det viste sig, at der var tre ting, der - til forskernes overraskelse - ikke spillede nogen særlig rolle 
for sorgens styrke. For det første var der næsten ingen sammenhæng mellem den tid, der var gået 
siden kæledyrets dødsfald og sorgens nuværende styrke. Man ville måske have ventet, at sorgen 
efter tabet af et kæledyr ville klinge af ret hurtigt, efterhånden som tiden gik, men det holdt altså 
ikke stik. De, der havde mistet deres kæledyr for næsten et år siden, havde i gennemsnit ikke ret 
meget mindre sorg end de, der havde mistet dyret inden for de sidste par måneder. Selv om sorgen 
over et kæledyrs død nok er mindre end sorgen over tabet af et nærtstående menneske, så er den 
altså også undertiden særdeles langvarig, for så vidt den kan udvise en næsten uformindsket styrke 
efter et helt år.

For det andet var der heller ingen sammenhæng mellem sorgens styrke og arten af det pågældende 
kæledyr. Man ville måske have ventet (i hvert fald hvis man er hundeejer), at sorgen over tabet af en 
hund i almindelighed ville være større end sorgen over tabet af en kat. Men sådan var det altså ikke: 
De, der sørgede over tabet af deres kat, sørgede i gennemsnit ikke mindre end de, der havde mistet 
en hund.



For det tredie og måske allermest overraskende var der heller ingen sammenhæng mellem sorgens 
styrke og den tid, man havde haft det pågældende dyr i. De, der havde haft deres kæledyr i blot 2-3 
år, sørgede lige så stærkt som de, der havde haft deres dyr i 12-14 år.

Til gengæld var der tre andre forhold, der spillede en meget stor rolle for styrken af sorgreaktionen. 

For  det  første  om døden var  pludselig  og uventet,  eller  om den var  ventet  som udgang på en 
langvarig sygdom. De, der havde mistet deres dyr pludseligt og uventet - f.eks. en kat der var blevet 
kørt over af en bil - sørgede længere og stærkere end de, der havde haft god tid til at forberede sig 
på dødsfaldet. 

For det andet var der som ventet en stærk sammenhæng mellem, hvor meget de pågældende havde 
følt sig knyttet til deres kæledyr og styrken af deres sorg efter dødsfaldet.

For det tredie fandt de to psykologer en særlig stærk sammenhæng mellem ensomhed og sorg. De, 
der  boede  alene,  udviste  i  gennemsnit  langt  stærkere  sorg  end  de,  der  boede  sammen  med 
familiemedlemmer. Det sidste fund passer fint med de tidligere omtalte undersøgelser, der fandt, at 
det især var ensomme mennesker, der havde gavn af et kæledyr i en sådan grad, at det ligefrem 
kunne måles på deres sundhedstilstand.
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