Anne Frøkjær trimmer og klipper
både store og små racer på sin salon
i Allerød. (Foto: E.M. Frøkjær)
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Hos hundefrisør Anne
Frøkjær i Allerød går en del
af arbejdsdagen med at tale
pelspleje med ejere, der
skal lære at vedligeholde
deres hundes pelse mellem
frisørbesøgene

gang tager imod en helt usoigneret, beskidt og filtret hund. Jeg
holder utrolig meget af hunde og kan simpelthen ikke forstå,
hvordan ejerne kan være bekendt at behandle deres hund så
dårligt! Man skulle tro, at de var komplet ligeglade med den,
siger Alice med frustration i stemmen.
Dyremishandling
Alice er virkelig trist på de stakkels, usoignerede hundes vegne:
– Tænk på, i hvor lang tid det har været smertefuldt for hunden
at gå rundt med flager af sammenfiltret pels, der gnaver i huden og med hudbetændelse og eksem under den helt lukkede
overflade til følge. Hos nogle hunde ser man, at pelsen er groet
helt ind i ørerne og forhindrer lufttilførsel. Det medfører, at
hundens ører er helt rådne og betændte, hvilket først ses, når
ørerne er renset ud for hår. Hunden kan have haft ondt længe
og bliver jo ikke behandlet for disse lidelser, før de kommer
frem i dagens lys efter en klipning.
Sammenfiltrede pelse og skriftlige aftaler
Som flere andre hundefrisører gemmer Alice de sammenfiltrede pelse fra usoignerede hunde, så hun har en form for
bevisførelse, hvis ejeren stiller sig uforstående overfor, at hun
har været nødt til at klippe hunden i bund.
Nogle hundefrisører har en generel skriftlig aftale liggende,
som ejeren skriver under på, når de afleverer deres usoignerede hund. Aftalen giver frisøren ”frie hænder” til at klippe
hunden i det nødvendige omfang.
Tidlig tilvænning
– Det er vigtigt at socialisere sin hvalp til omgivelserne og andre hunde og mennesker – men for racerne med meget pels,
er tilvænningen til at stå på et bord, eller sidde sammen med
ejeren på gulvet og blive håndteret med saks og børste, lige så
vigtigt, siger Alice.
– Hvis hunden fra hvalp lærer, at det er et dagligt samvær med
ejeren at blive soigneret, vil den vænne sig til håndteringen i
løbet af kort tid. Og for ejeren vil det være en daglig nydelse
at tage sig dette frirum med sin hund. Denne tid bruges til
at skabe tryghed og tillid og ikke mindst til at lære sin hund
bedre at kende. 
n
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n T e k s t: I r ene J a r n v ed

Dialogen med hundeejerne
er en stor del af jobbet
Når voldsomt filtrede og uplejede hunde
kommer ind i Anne Frøkjærs salon, må
hun kigge ejerne dybt i øjnene og fortælle,
at det er deres ansvar, at deres hunde er så
usoignerede. Og at hun i mange tilfælde
ikke kan klippe hunden i den facon, der
er tiltænkt racen eller i en hyggelig og kær
”bamsefrisure” med et par centimeter pels
på hele kroppen, som ejerens ønske ofte er.

For hvis pelsen er sammenfiltret helt ned
til huden, må den klippes i bund.
Hundenes advokat
Anne trimmer og klipper alle hundetyper
og racer i sin salon. Store som små.
– Men det ses tydeligt, at bomuldshunden
(coton de tulear) er en af de mest populære racer i disse år, fortæller Anne. – Tre

til fire hunde ud af de cirka ti, der
bliver ordnet på salonen dagligt,
er af denne race.
Det sker omkring et par gange
om ugen, at Anne får en hund
ind i salonen, der er så usoigneret, at den må maskinklippes helt i bund for at
starte på en frisk. Det vil
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H u n d e n s pe l s plej e

Hvis ejeren kun børster sin pelsrige
hund ”overfladisk” og ikke når helt
ned i bunden, filtrer dens pels sammen i løbet af kort tid. Og så er hundefrisøren nødt til at maskinklippe
hunden helt ind til huden for at befri
den for filter. (Foto: Kirsten Læssøe)

simpelthen være dyrplageri at forsøge at
rede pelsen igennem, så den kan klippes.
– Jeg er hundens advokat og varetager primært dens interesser. Og jeg vil selvfølgelig helst klippe eller trimme hunden, som
den skal se ud efter racestandarden. Men
hvis det er på bekostning af hundens ve og
vel, må ejeren acceptere at få den klippet
ned. Ellers bliver de nødt til at finde en anden hundefrisør, for jeg vil ikke forulempe
den stakkels hund unødigt.
Hot spots
Specielt for racer som west highland white
terrier, newfoundlænder og coton de tulear kan det have vidtrækkende konsekvenser, hvis ejeren ikke soignerer
sin hund, så den er nødt til at blive
klippet helt ned og ikke længere har
sin beskyttende pels.
– De er racer med sart hud og høj
risiko for hudeksem, fortæller Anne.
– Og af denne grund skal der ofte
ikke mere til, end at hunden klør sig
på den helt kortklippede pels, for at
der er skabt et lille sår. Dette sår kan i løbet af meget kort tid udvikle sig til en reel
hudbetændelse, der kan udvikle sig videre
til hot spot.
Hot spot er et byldeagtigt og betændt hud-
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område, hvor hunden mister pelsen. Det
er smertefuldt og kræver ofte langvarig
behandling med antibiotika og badning/
rensning af såret flere gange dagligt.
Hundene skal have det godt her
Nogle ejere er rigtig gode til at holde deres pelsrige race og har kendskab til hvor
meget tid, de skal bruge på daglig soignering. Og disse hunde er en fornøjelse for
Anne at trimme eller klippe: – Både fordi
hundene ikke skal igennem ubehaget med
at få redt filter ud. Men også fordi disse
hunde fra hvalp har lært at stå på et bord
og være neutrale, når de ordnes. Ejerne

Manglende soignering kan få vidtrækkende
konsekvenser som f.eks.
hot spots
har helt korrekt gjort det til en hverdagshændelse at børste hunden, så det bliver en
o.k. oplevelse og ikke en ubehagelig kamp.
– En anden vigtig pointe ved at lære sin
hund at blive soigneret er, at den i stedet

for at føle ubehag ved at være her har
det godt og afslappet. Vi har ofte hundene på salonen fra morgen til eftermiddag, så ejeren kan aflevere og hente
til og fra arbejde. Og i den tid er det vigtigt, hunden har det godt og er positivt
indstillet på at være her.
Dialogen er vigtig
Når Anne afleverer en hund, der ikke
har været soigneret nok eller rigtigt, inden den er blevet indleveret, tager hun
en snak med ejerne om vigtigheden af,
at de ”ændrer strategi” og indser, at deres race kræver meget mere og måske
anden pelspleje.
– For eksempel er der ejere, der bader hunden i håb om, at det gør filtrene lettere at rede ud. Men der sker
præcis det modsatte – hundens pels
bliver meget sværere at ordne, fortæller Anne. – Andre ejere tror fejlagtigt, at deres lille bomuldshund
kun skal passes, mens den har
den ”fluffy” hvalpepels. Men når
jeg har forklaret, ved de, at racen
har voldsom meget pels hele livet!
Og den kræver daglig børstning
helt ind til underulden for ikke
at filtre. 
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