
Lyden af Walters poter 
på det glatte parketgulv 
afslører, allerede inden 
nøglen bliver sat i døren, 

at Nini Karpatoff er ventet.

Han er glad. Som ind i himlen 
glad. Walter bor i VM-bjerget 
ved Ørestaden. Et smart, dyrt 
og prisvindende boligkom-
pleks, hvor han dagen igen-
nem har udsigt til hovedsta-
dens mange tårne. Men han 
synes fuldstændig ligeglad 
med udsigt, adresse eller de-
signermøblerne der omgiver 
ham – for han er en hund og 
nu kommer Nini for at lufte 
ham.

Enhver hundeejer kan nik-
ke genkendende til følelsen af 
at føle sig elsket betingelses-
løst af en hund. Det kender 
Nini også. Hun ejer godt nok 
ikke en selv, men det er lige 
meget. For i hverdagen er hun 
elsket af masser af hunde, for 
mens deres forældre arbejder, 
kommer hun og redder dyre-
nes dag. 

Bilen fyldes over halvan-
den time med hunde fra hele 
København. Otte styks i dag. 

Først Gypsy, hvis mors ben 
ikke længere kan følge med 
hver dag, når hunden spæner 
afsted ud over Søndermarken. 
Derpå samles Mille, Alberte, 
Alf, Vicki, Balder, Agnes og 
Walter op, inden Berlingoen 
retter snuden mod Vest Ama-
ger Fælled, hvor den ultimati-
ve frihed for hunde ligger. In-
gen hundesnor. Fri leg. Og en 
flok at løbe i.

Lugter friheden
Allerede da bilen drejer op af 
den grusede vej, som munder 
ud i fælleden begynder hun-
dene at larme. De kan lugte 
friheden, inden de ser den. 
Den mindste af dem, Alf, sid-
der på forsædet og bjæffer, 
mens den største hund - al-
fahannen Walter - gør. Det er 
ren lykke.

Foråret har gjort sit indtog, 
så duftene er ekstra stærke og 
solen bager. Men selvom det 
nu er sjovt at være ude med 
hundene, så henter Nini dem 
også, når der er snestorm og 
snedriver på højde med hun-
dene selv. 

De er ligeglade, de skal 

Nøøj 
så kom 
Nini 

NiNi Karpatoff er professioNel 
huNdelufter

bare lege og så strammer Nini 
balderne og bider kulden i sig. 
Men det føles som evigheder 
siden, at sneen gjorde hendes 
dage til et hundeliv. 

Hun er på fornavn med dem 
alle, de kender hende og hun 
dem indgående. Med få ord 
kan hun udpege hundenes 
karakteristika. Agnes er for 
eksempel konfliktsky. Walter 
er alfahannen - efter Nini na-
turligvis. Mille er ved at fin-
de sin plads. og den lille Alf er 
forelsket i B.T.’s fotograf. Det 
er nemt nok og med et brøl 
er flokken samlet, og et blødt 
»så smut da« spredt for alle 
vinde igen. For det utrænede 
hundeøje ligner det kaos, men 
på intet tidspunkt på den time 
lange gåtur mister Nini over-
blikket. 

En time forinden blev de 
hentet i kridhvide rene desig-
nerlejligheder, nu ligger de og 
ruller sig i lort, mens tungen 
hænger langt ned af halsen i 
en ren lyksalighed. Turen er 
ovre. Hundesnorene kommer 
på igen, poterne tørres og alle 
hopper tilbage i bilen. Træt-
te, udløbede og glade. For-
an dem venter lejlighederne 
og når deres forældre kom-
mer hjem, kan de læse i kon-
taktbøgerne, at de havde det 
sjovt. Igen.

af sisse sejr-Nørgaard  
og esbeN salliNg

     Tekst og foto: 

den skønne lille alf får serveret sin 
mad og vand i royal Copenhagen 
porcelæn i indre by i København.
Men i det øjeblik han får løsnet 
hundesnoren, kan han ikke andet 
end at kaste sin fine bløde pels ned 
i mudderet og få sig ordentlig gnub-
ber i skidtet.

Hundedyrt 
porcelæn

de fleste af hundene er alene 
hjemme, for ellers ville deres 
forældre lufte dem selv. derfor er 
det en kærkommen pause, når 
Nini kommer forbi. at blive hentet 
hver dag koster det samme som 
en vuggestueplads 3200 kroner, en 
enkelt tur koster 160 - og så bliver 
vovse hentet, bragt og luftet.

Alene  
hjemme

Nini Karpatoff har været profes-
sionel hundelufter i seks år. hun 
sprang ud, da en  veninde fortalte 
om hundelufterne i New York og 
droppede dermed jobbet som 
tjerner. i dag vil hun ikke lave andet. 
du kan finde hende på profhunde-
lufter.dk, men der er venteliste, da 
hun hun allerede har 15 hunde.

Et rigtigt 
hundeliv

hundene får fri leg i den time de 
luftes og enhver hundeejer ved, 
at hunde kan li’ at dufte godt. det 
betyder ikke at de går i Matas, 
tværtimod.
Men går det vildt for sig har Nini 
håndklæder med, så vapserne kan 
blive fine igen, når de lukkes hjem i 
lejlighederne. 

Ah hvor skal 
jeg dufte
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