
Når man har ”kureret” en hund med allergi….. 

 
Foto 1 Oskar og Rudi Julen 2001, bemærk hævelsen og det svagt røde skær på Oskars 

højre forpote(indringet med rødt). 

I forlængelse af artiklen om hunde med allergi i DKK’s medlemsblad Hunden og da jeg 
selv har en hund med allergi, samt jeg derudover har snakket med et par andre 
schnauzerejere der har problemet tæt inde på livet, har jeg valgt at skrive dette lille 
indlæg om vores solstrålehistorie. 
 
Oskar fik fjernet den første byld, omkring tiden da han var 6 måneder. Dette kan jeg 
se af hans dyrlægepapirer, da det var inden jeg overtog ham. (Oskar er 
omplaceringshund)  
 
Han flyttede ind hos os som 10 md’s i 1999, han var et stykke under normalvægten for 
sin alder og  ville ikke spise alm. Tør/våd-kost. Han blev derfor sat på en kost af alm. 
menneskemad i alle afskygninger, incl. Flere kosttilskud, bla. Vital Animin, men havde 
altid tørfoder til fri afbenyttelse, som han dog nægtede at røre. 
Han var ofte dårlig og kastede op, han havde ømme pletter rundt omkring på 
kroppen og var tit meget stresset. 
 

Allerede 2 måneder efter indflytningen og 1½ uge inden vores første udstilling, stiftede 
vi bekendtskab med det der senere viste sig at være hans stafylokokker.  
Han fik en stor infektion i venstre forpotes yderste tå, han var meget dårlig og fik en 
kraftig antibiotikakur.  
Dyrlægen mente at tåen kunne være brækket, da Oskar havde meget store smerter, 
men valgte at starte med at give antibiotika. Bylden, som det var, forsvandt da også 
igen efter 3 dage. 
 
Tiden gik og vi ”vænnede” os til at han ind imellem var sløv og halvdårlig, kastede op 
og var sur. Til andre tider var han en arbejdsnarkoman og stressede over de mindste 



ting. Stressen gjorde dog at han fik bylder på tæerne, og det blev diagnosticeret af 
vores gamle dyrlæge til at være furunkulose.  
Oskar fik bylder ca. 1 gang om måneden, nogle gange mere sjældent mindre og har af 
samme grund fået rigtig meget antibiotika af forskellig slags, hvilket er svært 

nedbrydende for immumforsvaret. 
 
Efter at have forsøgt at afhjælpe hans stress med kemiske kastrationer, fik vi ham 
alm. kastreret i februar 2001. Dette afhjalp ikke furunkulosen, men det hjalp på hans 
humør.. 
Og hans vægt, han blev noget rund om maven af ingenting efter kastrationen. 

 
Efter flere undersøgelser på nettet fandt jeg frem til at furunkulose som regel skyldes 
en forhøjet infektion af stafylokokker. Og at disse kan behandles med en autovaccine 
af hundens egen variant af infektionsbakterien. (Noget dyrlægerne ikke ved/bruger) 

 
Vi skiftede i september 2001 over til den dyrlæge der havde kastreret Oskar.  
Desværre begyndte han samtidig at få bylder andre steder end på tæerne, bl.a. 
omkring øjnene, på kinderne og på maven... 

 
Billede af den byld vi fik udtaget vævsprøver af til vaccinen, den sidder på 

venstre kind/kæbe. 

Vi begyndte behandlingen med autovaccinen i Februar 2002, efter at have fået type 
bestemt hans infektion, det var staphylococcus intermedius. Oskar skulle 
vaccineres 10 gange med 5 dages mellemrum, med indsprøjtninger stigende fra 0,2 
ml til 2,0 ml.   
Ved 3 behandling kom vi til at snakke foder og allergier med dyrlægen, som mente vi 
skulle prøve et allergitørfoder, det hjalp ikke, snarere tværtimod. (Han kan stadig ikke 

fordrage tørfoder) 
Vaccinen hjalp ikke Oskar, der er som dyrlægen sagde ca. 50% chance for at den 
virker, men de ca. 4000,- var dog givet godt ud til forsøget. Som var det sidste den 
ordinære medicin kunne gøre for ham. Ud over dyrlægen har han været til 2 healere, 
en aurafomidler, en kinesiolog og vi har været på massagekursus, så han får 
massage 2 gange ugentligt.  



 
Ved at forsøge os frem,(jeg havde bemærket at Oskar altid kastede op ca. en uge før 
han fik bylder, og opdagede nu at det altid var, når han havde fået noget der indeholdt 
hvede) fandt vi dog ud af at han er meget allergisk overfor hvede, som desværre 

findes i langt de fleste af tørfoderprodukterne, flere slags endda også i 
allergiversionen! Regal pet food, Sensitive bites og Hennes Pet food, KRONCH kan 
anbefales. Kronch indeholder dog hvede, men af en absurd grund kan Oskar godt tåle 
dette foder i små mængder og spiser det gladeligt. 
 

Efter endnu mere undersøgelse på nettet, fandt jeg frem til en alternativ fodermåde 
der lød tiltalende og som fik gode kommentarer fra allergihunde af alle slags. BARF-
fodring, som består af udfodring af rå ben af alle slags, rå grøntsager, samt råt kød og 
indvolde. Kennel Skansen i USA fodre til dels efter BARF-metoden. 
 
At løsningen på 3 års problemer og nærmest konstant overvejelse af aflivning af 
min højtelskede lydighedshund skulle være så enkel, havde jeg aldrig drømt 
om! 

 
Oskar blev flyttet til fuld BARF-fodring i slutningen af april 2002, og han har ikke haft 
én byld siden!!!!!!  

Jeg har fået en ny hund! Han har tabt sig er blevet glad og vil lege, hans energi er i 
top, han nyder nu igen sin træning og hans pels er blevet blank og skinnende igen! Og 
han stresser af på at gnave kødben! 
 
Hvis nogen er interesseret i at læse mere om BARF-fodring, Oskars sygdom, vores 
træningsresultater eller vores hunde i al almindelighed, så kig ind på vores 
hjemmeside http://schnauzers.dk 

God Jul!  
Sussan Jensen og Oskar, som også lyder kælenavnet Øffe, pga. ligheden med et 
vildsvin, da han var mest angrebet af hudfortykninger (bivirkning ved Stafylokokker) i 
nakken. 
 

 

http://schnauzers.dk/

