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Hundeven. Gitte Kamp 
har altid været glad for 
hunde og vidst, at hun 
skulle arbejde med de 
firbenede. Nu har hun 
skrevet bogen “Min 
firbenede ven”, der er 
inspireret af “Bogen 
om barnet”.

Af Nanna Boye 
Foto: Dan Møller

- Hunde er trofaste, de er til 
stede i nuet, der er aldrig sure 
miner og de bærer ikke nag. 
Det kunne vi mennesker lære 
noget af, siger 50-årige Gitte 
Kamp, der netop har udgivet 
bogen “Min firbenede ven - 
hund, ejer og det imellem”. 

Den er inspireret af “Bogen 
om barnet”, hvor man kan 
sætte et foto af sin egen hund 
på forsiden, skrive hvornår 
hunden blev født, om den 
har søskende, den første jul, 
det første nytår og den første 
ferie ...

Indimellem er den spækket 
med gode råd om alt fra ernæ-
ring, tænder, pelspleje, klip, 
trim, allergi, vaccine og træ-
ning, skrevet af fagfolk; bl.a. 
Gittes tidligere kolleger.

Bogen er tænkt som en vej-
ledning inden hundevalget og 
gode råd undervejs i hundens 
første år, og den kan bruges af 
alle uanset om man vælger en 
chiwawa eller granddanois.

- Jeg har altid selv skrevet 
scrapbøger om mine hunde, 
og pludselig fik jeg idéen. Det 
skete en fredag aften, og det 
blev bare ved med at vælte ind 
med idéer, og så gik jeg i gang, 
fortæller Gitte om bogen “Min 
firbenede ven - hund, ejer og 
det imellem”, der har været et 
par år undervejs.

Hundefrisør og salon 
Gitte Kamp er uddannet vete-
rinærsygeplejerske fra Køben-

havns Dyrehospital, men det 
med hunde startede på bed-
steforældrenes gård i Jylland. 
De havde en ruhåret hønse-
hund som Gitte hurtigt blev 
venner med. Efter folkeskolen 
blev Gitte uddannet hunde-
frisør og som 17-årig åbnede 
hun sin egen hundesalon, 
som hun drev i tre år.

- Min første relation til hun-
de var hos mine bedsteforæl-
dre, og som 12-årig ønskede 
jeg mig en hund. I første om-

gang fik jeg lov til at passe na-
boens schæfer- og sanktbern-
hardshund. Efter tre måneder, 
hvor jeg luftede, passede og 
plejede hundene fik jeg min 
første schæferhund, Rolf, for-
tæller Gitte, der efterfølgende 
har haft to dobermanner, og 
gerne vil have en igen, men 
lige nu har hun for travlt til 
at have sin egen hund. Til 
gengæld er der altid mange 
hundebesøg i hjemmet på 
Finsensvej. Tirsdag formiddag 

var det labradoren Aston, der 
kiggede forbi.

Ernæring 
- Fagligheden har altid været 
vigtig for mig, og derfor ville 
jeg også uddannes fra Køben-
havns Dyrehospital. Der var 
fuld fart på, og der fik jeg et 
fantastisk erfaringsgrundlag, 
fortæller Gitte, der senere har 
arbejdet på Charlottenlund 
Dyrehospital og Landbohøj-
skolen, hvor hun både har 
arbejdet på akutafdelingen og 
haft ansvar for opstarten og 
den daglige drift af butik med 
foder samt undervisning af 
dyrlægestuderende.

I dag arbejder hun primært 
med ernæring, hundepsyko-
logi og driver firmaet Foder-
junglen.

- Ernæring er af stor betyd-
ning, det forkerte eller det rig-
tige, kan ændre hundens liv. 
Alt for mange hunde får ikke 
den optimale ernæring, men 
der er også en kæmpe vifte af 
foder, og det kan være svært at 
finde rundt i, siger Gitte.

Samarbejde og træning
Gitte har haft kat, hamster, ka-

nin, leguan, frøer og papegø-
jer, men det er en hund, hun 
vil have igen.

- Det er samarbejdet mel-
lem ejer og hund jeg godt kan 
lide, det får man ikke med 
en kat. Man skal være kon-
sekvent med hunde, de skal 
kende rammerne og stimu-
leres, konstaterer Gitte, der 
gerne vil have en dobermann 
igen.

- Det skal være en dober-
mann. Den kræver lederskab 
på den positive måde. De stil-
ler krav til mig som ejer, akti-
vitetsniveauet er højt, de skal 
trænes og motioneres, og det 
passer godt til mit tempera-
ment, siger Gitte og pointerer: 

- Jeg har set mange dårlige 
match mellem hund og ejer, 
og det er vigtigt at tænke over, 
hvorfor man vælger en be-
stemt hunderace. 

- Det skal ikke være fordi 
en hund er smuk, man har 
gode minder fra barndommen 
med en bestemt race eller har 
en bekendt, der anbefaler en 
bestemt race. Det er meget in-
dividuelt, hvad der passer til 
den enkelte og hvor meget tid 
man har. Men når man først 
har en hund, er det vigtigste at 
tage ansvar. Og så må en men-
neskeliggørelse af hunden 
aldrig kamme over, fortæller 
Gitte, der arbejder på lignen-
de bøger om katte og heste.

info: gittekamp.dk

Gensynsglæde: I øjeblikket har 
Gitte Kamp ikke tid til at have 
sin egen hund, men hun passer 
ofte hunde. Her er det labra-
doren Aston, der er på besøg.

Trofast og kærlig

Hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende kolde
Tradition. Sankt-
hansaften i Frederiks-
berg Have blev trods 
halvkøligt vejr igen 
årets tilløbsstykke.

Af Michael Engelbrecht 
Foto: Dan Møller

Vejret indbød ikke ligefrem til 

at hænge ud i timevis omkring 
en madkurv, men folk mødte 
alligevel frem til den traditi-
onelle sankthansfest i Frede-
riksberg Have. De kom bare 
lidt senere. Men der var vel 
omkring 30.000 gæster. 

Og alt var som det skulle 
være: 

Der var korsang og efter-

tænksomme ord, mens de 
nordiske flag smældede om 
kap på flagbalkonen på top-
pen Frederiksberg Slot. Ar-
rangørerne var da også ret 
velfornøjede.

Frans Hagen Hagensen, der 
er formand for Foreningen 
Norden, kunne igen se tilba-
ge på en fest, der igen var for-

eningen største i hele landet. 
Mens eventchef Hanne 

Schønemann fra kommunen, 
kunne ånde lettet op, da bå-
let efter en lille røgfyldt tøven 
blussede op. 

Alt var igen klappet, og det 
værste regnvejr var helt ude-
blevet.

Kommunens huskonferen-

cier og -komiker Sebastian 
Dorset holdt igen sammen 
på et omfangsrigt program, 
hvor man bl.a. kunne opleve              
Frederiksberg Sognes Pigekor,  
børneværterne Jeppe og Mari-
es store festshow, Húsakórid 
Koret, Koret Chorus Jubilis.

Båltalen blev i år holdt 
af minister for by, bolig og 

landdistrikter og minister for 
nordisk samarbejde Carsten 
Hansen.

Så blev bålet tændt og Mid-
sommervisen sunget, som det 
sig hør og bør.

Og alle gik hjem med følel-
sen af, at alt var som der skal 
være på sådan en sankthansaf-
ten.


