
Hår- og hudpleje til børn med kulør  

af Annette Asante Jakobsen  
 

Som mor til tre mulatbørn vil jeg gerne dele mine erfaringer med dig som har børn 
med mørk hudfarve eller som har adoptivbørn fra Afrika.  
Børn med mørk hudfarve har typisk en tendens til tør hud og har derfor brug for 
ekstra omhyggelig pleje, dvs. huden skal - helst dagligt - smøres med en fed creme 
eller oliebaseret lotion. Cocoabuttercreme (kakaosmør) er et populært produkt og 
fås i forskellige konsistenser fra forskellige producenter. Hvis man synes at sådan en 
creme er for fedtet, fås cocoabutter også som lotion. Tør man ikke kaste sig ud i det 
’eksotiske’ kan man f.eks. købe Locobase eller Decubal creme på Apoteket. 
Min erfaring er, at det bør være et fast ritual hver morgen, at smøre børnenes hud 
ind i en fed creme – hver dag, både sommer og vinter, hele året rundt. Glemmer 
man det bare et stykke tid, kan huden hurtigt tørre ud og blive irritabel, og det 
begynder at klø. 

Hjælp, håret filter! 
Krøller er smukke, men ikke altid så sjove at rede om morgenen.  
Jeg har snakket med flere forældre til adopterede børn fra Afrika, der var helt 
fortvivlede over de ustyrlige krøller, der filter og slet ikke er til at rede igennem.  
Men der er hjælp at hente for at forebygge gråd og tårer, når håret skal børstes eller 
redes igennem: anti-filtningsspray eller på engelsk: detangling spray. Jeg tør 
ikke garantere for, at man helt undgår tårer, men det hjælper! Det sprayes ganske 
enkelt på vådt eller tørt hår, inden man reder det. En afro-comb med store, brede 
takker kan være en god idé. 
En god shampoo, der ligeledes modvirker filtning af håret og desuden brug af 
balsam efter hårvask, er vigtig, men det er slet ikke nok! Ligesom mørk hud bliver 
også afro-hår nemt tørt og kræver derfor den rette pleje, for at det bevarer sin 
styrke og glans. 

Mange slags afro-hår 
Afro-hår kan have vidt forskellig struktur og karaktér, mine tre børn har f.eks. vidt 
forskelligt hår: Storesøster har store bløde bølger og kan lade håret vokse rimelig 
langt, uden at det giver problemer. Den mellemste har små krøller og trives bedst, 
når håret ikke er alt for langt. Hvis det skal hænge løst, skal der vand på krøllerne, 
for at det sidder pænt. Ellers er det nemmeste en hestehale. Lillebror har ganske 
bittesmå afro-krøller, der nok er bedst egnet til en korthårsfrisure. Men alle tre har 
til fælles, at håret hurtigt bliver tørt og glansløst, hvis ikke det bliver plejet.  
For at komme ’tørken’ til livs, fås forskellige fugtgivende produkter som oliebaserede 
hårlotioner eller -cremer af forskellig konsistens, som fordeles og bliver i håret 
efter hårvask. Der findes et sandt hav af afrohårprodukter – også til børn - og man 
må simpelthen prøve sig frem, indtil man finder det produkt, der er bedst egnet til 
ens barn. Cremerne har en mere fast konsistens og kaldes typisk ’hairdress’ eller 
’conditioner’. Husk at tjekke, om produkterne indeholder paraffinolie, så bør børnene 
ikke komme for tæt på levende lys. ’Cholesterol’ kan anbefales som hårkur, der kan 
tilføre håret ekstra fugt. Husk også at massere hovedbunden ved hårvask og om 
nødvendigt find et produkt, der også modvirker tør hovedbund. 

Krøller eller ej 
Vil man fremhæve og få bedre og længerevarende hold på krøllerne, kan dette gøres 
med en curl activator som fordeles i håret efter hårvask. 
Mere avancerede produkter som relaxer kits er for dem der derimod vil helt af med 
krøllerne og få håret til at blive glat. Som navnet ’relaxer’ indikerer, får den krøllerne 
til at ’slappe af’, så håret bliver glat. De fås til almindeligt krøllet hår (regular) eller 



til stærkt kruset hår (coarse). Relaxer fås som kits (pakker) eller som cremer. De 
fleste producenter af relaxer kits til børn anbefaler, at man venter til barnet er 5 år. 
Bemærk, at det er kemikalier, der glatter håret. Nogle producenter reklamerer med, 
at deres produkt er baseret på naturlige indholdsstoffer. Der er dog her tale om 
’mere naturlige kemikalier’, og man må huske på, at også naturen består af kemiske 
indholdsstoffer. Uanset om naturlig eller ej, medfører en relaxer oftest, at håret 
bliver tørt og dagligt skal ’poleres’ med f.eks. en ’hair polisher’. Jeg har prøvet en 
relaxer på min datter en enkelt gang, men hendes udseende var så forandret, at 
hun ønskede håret tilbage som det var før. Siden har vi ikke eksperimenteret med 
relaxer kits. Men jeg har hørt fra andre, der var vældig glade for at få glattet deres 
barns hår og havde gode erfaringer med at bruge relaxer kits. Man skal nok have 
lidt mod på at eksperimentere… 
Hvis man vil lave frisurer med påsat hår eller fletninger, cornrows etc., kræver det 
ligeledes at stærkt krøllet eller kruset hår glattes, inden håret/fletningerne kan 
sys/flettes på. 

Har du brug for gode råd, kan du sende en besked til os på siden "Kontakt os". 


