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ne få øje på hunden, når den løb rundt i
siv og krat. Den øvrige pels blev klippet af
for at reducere vandmodstanden, når
hunden svømmede.

- Datidens pudler blev ikke friseret, så
pelsen filtrede sammen og lå som et
beskyttende lag. Dette var nødvendigt,
eftersom pudlen ikke har nogen under-
uld og derfor hurtigt bliver våd, hvis den
er friseret. Der opstod også en anden vari-
ant af pudlen; den såkaldte snorepudel.
Dens pels hang sammen i lange “snore”
som vi kender det fra for eksempel pulien

Pudlen betragtes af mange som
en rigtig skødehund, men faktisk
er racen ikke nogen skrøbelig sag.
Det er en gammel jagt-hunderace,
som rummer mangt og meget

■ Tekst og foto: Wiegaarden/Tine Luther

- Pudlen er en forholdsvis gammel race,
som med sikkerhed kan spores 500 år til-
bage,  fortæller Merete Jensen og Merete
Iwers, begge pudelejere gennem mange
år. - Der er uenighed om, hvor pudlen
oprindelig stammer fra. Nogle mener
Tyskland, andre Frankrig. Imidlertid er
det Frankrig, der står som oprindelses-
land på racestandarden, og den er også
fransk nationalhund. 

Det er uvist, hvilke racer der ligger til
grund for pudlen, men der er gisninger
om, at der ligger vandspaniel bag. Man
ved, at de første pudler var forholdsvis sto-
re; de lå på grænsen mellem vore dages
mellem- og storpudel. Til at begynde med
var pudlen “slagterhund”, som fulgte slag-
terne, når de kørte rundt og solgte kød.
Senere gik man over til at bruge den som
jagthund.

Jagtinstinktet velbevaret

- Pudlen blev brugt til jagt på fuglevildt;
især på ænder, fortsætter Merete Jensen
og Merete Iwers. - Den arbejdede meget i
vand og var en dygtig vandapportør.

- Det er fra fortiden som jagthund, pud-
lens karakteristiske klipninger stammer.
Pomponerne om benene skulle beskytte
ledene imod kulde fra vandet, og den lan-
ge pels på kroppen skulle beskytte orga-
nerne. Pomponen på halen og toppen på
hovedet var til, for at jægeren lettere kun-

Andet end 
skødehund

Selvom man er klippet i fin udstillingsfrisure, kan man da sagtens
boltre sig i haven… Elastikken i “toppen” holder håret af vejen.
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Udstillingsfrisuren, pudlen her er klippet i, kaldes løveklipning. Den findes i flere
andre forskellige varianter med færre pomponer.

og komondoren. Snorene blev smurt ind
i olie og har også beskyttet hunden imod
vandet.

- Selvom pudlen gennem årene er ble-
vet mere og mere selskabshund og udstil-
lingshund, er jagtinstinktet stadig velbeva-
ret. Hvis pudlen får chancen, fanger den
gerne – og dygtigt – mus og muldvarpe.
Man kan iagttage den liste over græs-
plænen og haps, så sidder byttet i saksen.
Hvis pudlen kan komme af sted med det,
tager den også fugle. Byttet spises ikke,
men det apporteres stolt hjem og vises
frem.

- At bruge pudler til jagt er bestemt
ikke særlig udbredt i dag, men vi har nog-

le ganske få storpudler, der bruges til fug-
lejagt. Og de er faktisk dygtige til det.

Fire pudelvarianter

- Hvornår pudlen blev opsplittet i de for-
skellige varianter er lidt uvist. De første år,
vi havde pudler i Danmark, var der pri-
mært tale om storpudler, men fra om-
kring 1900 findes der optegnelser om 6
dværgpudler, fortæller Merete Jensen og
Merete Iwers. - Da pudlen for alvor blev
populær i Danmark i 1950’erne, var det
fortrinsvis stor- og mellempudler, vi havde
her, og bestanden byggede primært på
tyske importer. Siden begyndte man også
at gøre i importerede dværgpudler fra
England.

- I dag opsplitter vi pudlen i fire størrel-
sesvarianter: storpudel, mellempudel,
dværgpudel og toypudel. Grundlæggen-
de er pudlen den samme hund, og det er
størrelsen, der afgør, hvilken variant den
enkelte hund tilhører. Den kan altså godt

være født som f.eks. toypudel, men ende
med at blive klassificeret som dværgpu-
del.

Der er dog også nogle mentale forskel-
le på varianterne. Eksempelvis går stor-
pudlen for at være lidt mere rolig end de
små varianter, der er mere “vimse” i det.

- I 50-60’erne, da pudlen var rigtig
populær, var der desværre nogle, som
lavede nogle uheldige blandinger, fortæl-
ler Merete Jensen. - Dels var der “skipper-
pudlen”, som var en blanding mellem
pudel og cocker spaniel, og dels var der
“silkepudlen”, som var pudel krydset med
malteser. En del af disse hunde havde
dårligt temperament. De var hidsige, og
blev de eksempelvis utilfredse med noget,
bed de uden så meget som at advare. Det
gav selvfølgelig et dårligt rygte, som des-
værre også smittede af på de rigtige pud-
ler, som derpå fik en tilbagegang. Det
endte dog med at få den positive effekt, at
der kom en del seriøst pudelopdræt i
gang. Siden har pudlen atter fået frem- 3
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Alle pudelvarianter findes i fem for-
skellige farver: sort, hvid, brun, grå og
abrikosfarvet.

Pudlen holder af apportering af enhver
slags…
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gang i Danmark; især er det gået fremad
for toy- og dværgpudel. Næst hyppigste
variant er mellempudlen, mens storpud-
len er mindst udbredt.

Indpasser sig overalt

- I dag går langt de fleste pudler som fami-

liehunde, fortæller Merete Jensen og
Merete Iwers. - En del udstiller også deres
pudler eller dyrker anden sport med
dem. Der er så mange måder, man kan
have pudler på. En af pudlens helt store
forcer er, at den er suveræn til at indpasse
sig i det liv, der leves hos dens familie.
Den er knaldgod til at lege med børn,

den er god til ældre mennesker, der har
et roligt liv, den er god til sport, kunster
og jagt.

- Det er en livlig hund, som også er god
til at afreagere selv ved at løbe og lege i
haven. Den bliver aldrig lad men leger til
den er gammel – og gammel for en pudel
er typisk helt op til 14-15 år.

- Pudlen er generelt meget glad for
menneskelig kontakt og elsker at blive
klappet. Den knytter sig meget til sin
familie, men de fleste synes også, det er
sjovt at hilse på fremmede. Der er dog
også så meget vagthund, i hvert fald i de
store varianter, at hvis de kan mærke, at
deres ejer ikke er tryg ved en fremmed,
kommer vedkommende ikke ind i huset.
Pudlen passer nemlig godt på sin familie.
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Pudlen er en robust og sund hund, som
ofte bliver ganske gammel. Førhen så
man nogen PRA (arvelig øjensygdom)
især hos de grå pudler, men via en avlsre-
striktion er sygdommen næsten udryd-
det hos racen.

Pudlen er en nysgerrig hund, der ivrigt følger med i alt, hvad der foregår.

Her ses en sjælden hverdagsklipning kaldet “stokholmerklipning”.
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En ren selskabspapegøje

- I pudlen har vi en meget social hund.
Derfor trives den også godt sammen med
andre hunde. Men den har en ræv bag
øret og kan have stor morskab ud af at
drille dem. For eksempel kan den finde
på at springe ivrigt rundt omkring dem
og afprøve, hvor langt den kan gå, siger
Merete Jensen.

- Det er ikke helt ved siden af at beteg-
ne pudlen som en selskabspapegøje. Den
elsker som sagt kontakt med både menne-
sker og andre hunde. Det er også en
hund, der gerne vil lægges mærke til, og i
sin iver herefter kan den være ret opfind-
som.

- Sommetider kan det også virke som
om, pudlen driller sine mennesker, og
man kan tit få sig et billigt grin over den.
Det er jo en kvik hund, som godt ved,
hvad den må og ikke må. For eksempel
må mine hunde ikke være i mit havebas-
sin, og det kunne de heller ikke drømme
om, hvis jeg er i nærheden. Men går jeg
ind, kan de sagtens finde på at hoppe i og
sætte sig i vandet.

Glad og arbejdsivrig

Pudlen er en intelligent hund, der let
lærer. Blandt andet derfor er det den
suverænt mest anvendte cirkushund.

- Det er meget nemt at træne en pudel,
hvis man bruger positive indlæringsmeto-
der, siger Merete Iwers, der udover at

være pudelejer er hvalpe- og lydighedsin-
struktør i DKK. - Hvis man træner med
den positive indgangsvinkel, er pudlen
meget arbejdsivrig og tjenstvillig – ja, man
kan nærmest frit vælge, hvad man vil have
den til, og den gør det.

- Som vi har været inde på, er pudlen
meget alsidig.
Den er god til
agility på grund
af sin hurtighed
og smidighed, og
den elsker det
simpelthen. Agi-
litysporten blev
for øvrigt indført
i Danmark af
pudelfolk. Lydig-
hed egner pud-
len sig også godt
til. En anden af
dens stærke sider
er sporarbejde. Den har en rigtig god
næse, og det tilfredsstiller den i høj grad
at få lov at bruge den. Får den også lov at
apportere, er den helt i sit es; her får den
virkelig brugt en af de egenskaber, der lig-
ger dybt i dens natur.

- Førhen var det ikke ualmindeligt, at
der blev grinet af pudlerne, når folk mød-
te op med dem på de forskellige træ-

ningsbaner. Det har måske nok været på
grund af den specielle klipning med
pomponerne, selvom den jo faktisk har
en praktisk baggrund. I dag er der heldig-
vis flere, som har fået øjnene op for, hvad
racen indeholder, er Merete Iwers og
Merete Jensen enige om.

Tid til pelspleje

- Vil man have en pudel i
“løveklip” – altså udstil-
lingspels – skal man sætte
megen tid af til pelspleje
hver uge. Går hunden
som familiehund, vælger
mange imidlertid en
såkaldt hverdagsklip. Det
gør det noget nemmere;
her skal pelsen bare
børstes igennem cirka en
gang om ugen. Men selv

med en hverdagsklipning, skal pudlen på
klippebordet minimum fire gange årligt.
Til gengæld fælder den ikke, så man skal
støvsuge efter den hele tiden.

- At pudlen hverken fælder eller har
underuld bevirker, at det er en god race
at vælge, hvis man er allergiker, fordi der
stort set ikke flyver hundehår rundt i bo-
ligen. ■
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Størrelserne på 
de fire pudelvarianter
Storpudlen: over 45 til 60 cm
Mellempudlen: over 35 til 45 cm
Dværgpudlen: fra 28 til 35 cm
Toypudlen: under 28 cm

Proportionsmæssigt skal varianterne
være ens.

Enkelte storpudler bliver brugt til jagt.

Pudlerne er selskabelig anlagte hunde, som har stor fornøjelse af hinanden.G
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