Et pragtfuldt hundeliv
i en grøn svensk skov
Sven og Gunvor Järverud har præget skandinavisk
avl og brugshundearbejde i en menneskealder
Af Sten Søndergaard, HUNDEN 14.08.1996
Smukt ligger det, i en sommergrøn lysning i en svensk skov med birk og gran. Med lange række af
sorttjærede hundegårde til venstre og et stort, kortklippet træningsareal til højre ligner ejendommen præcis,
hvad den er: Et svensk center for brugshundeavl og brugshundekundskab.
En voldsom hundegøen føjer sig naturligt ind i billedet - og frem i døren kommer ejeren, Gunvor af Klinteberg
Järverud, tørrer hænderne i forklædet og byder hjerteligt velkommen til Källeröd. Sammen med et par unge
rottweilertæver, naturligvis, for Gunvor driver Sveriges mest succerige rottweiler-brugshundekennel under
navnet Fandango. Midt i stuen står Sven Järverud, støttet til sin sorte stok. Han byder velkommen nok
engang og nikker med et skævt smil ned mod stokken:
- Hvis jeg havde været en hund, havde de kaldt det HD, siger han.
Det er knap så synligt, at der fra netop denne idylliske lysning breder sig en inspiration og en indflydelse på
skandinavisk hundearbejde og hundeavl uden sidestykke i moderne tid.
Mens Gunvor specielt har præget udviklingen i Sverige og Norden på områder som avlsprincipper, sundhed
og hundenes velfærd, har Sven haft enorm indflydelse på udviklingen af ny viden og nye metoder i
brugshundearbejdet og i lydighedstræningen.

Hovedkraft i udviklingen

Samtidig har Sven Järverud været den ubestridte hovedkraft i udviklingen og gennemprøvningen af de
mental- og karaktertester, der i dag bruges i Norge, Sverige og også i Danmark.
I Danmark var det den mangeårige formand og æresmedlem i Rottweilerklubben, senere adfærdskonsulent i
DKK, Aage Christensen, der tog initiativet til at importere det svenske mentaltestsystem til Danmark. Det
skete i et tæt samarbejde med Sven Järverud, hvis ubestridte ekspertise ingen danske karakter- eller
mentaltestdommer vil betvivle.
Umiddelbart efter Aage Christensens alt for tidlige død i februar i år deltog Gunvor og Sven Järverud i
Rottweilerklubbens årlige vintersamling i Undløse i nærheden af Holbæk.
Her diskuterede klubbens mentaltestdommere ivrigt deres bedømmelse af hundene i testens enkelte
momenter, mens Sven for bordenden interesseret lyttede. Ind imellem gik bølgerne højt - men selv den mest
ivrige debat forstummede, når Sven på sin afdæmpede facon skar direkte ind til benet af problemet og
fortolkede hundens adfærd, så den blev indlysende for enhver.
Og det skete ikke én, men hver gang.

Skarp og ivrig

Gunvor er en helt anden type. Hvor Sven sidder roligt tilbagelænet, lyttende, for til sidst besindigt at sætte
tingene på plads, så er Gunvor med de viltre krøller frembrusende, skarp og ivrig. Men ikke mindre vidende.
I Undløse havde hun til opgave at kommentere de danske testlederes måde at gennemføre testen på. Intet
overhovedet undgik Gunvors skarpe iagttagelsesevne eller hendes efterfølgende, ind imellem hvasse, men
sagligt velfunderede kommentarer.
For testlederen var det ikke lige morsomt hele vejen igennem.
Sven er fra 1926 og Gunvor fire år yngre. Alligevel fandt ægteparret det helt naturligt at tage over, da det
netop færdiguddannede hold af DKK-hundekonsulenter stod uden instruktør ved Aage Christensens død.
Resultatet så vi i det forrige nummer af “Hunden”: Seks nye hundekonsulenter.

Størst betydning har ægteparret Järverud imidlertid haft for den måde, vi træner vore hunde på. Udviklingen
væk fra gammeldags militærprincipper med kommandostyret lydighedstræning på række og geled
og tvangsdressur med kvælerhalsbånd, hårde lineryk og masser af skæld-ud til hunden er ikke bare kommet
af sig selv. Ægteparret Järverud har skubbet kraftigt på, eller ligefrem selv taget de første, ofte famlende
skridt ind i det nye land.
For eksempel startede Sven Järverud allerede midt i 60’erne med målrettet hvalpemotivation med
udgangspunkt i teorier af den californiske Clarence Pfaffenberger, der udarbejdede forslag til, hvordan man
kunne få bedre førerhunde til blinde og svagtseende.
Dengang var det noget revolutionerende - i dag er hvalpemotivation helt naturlig på enhver dansk
træningsplads.

Personlig dokumentation

Gennem bøgerne “Din hund” og “Din hund fortsätter”, der første gang udkom i 80’erne og siden er trykt i
200.000 eksemplarer, har Järverud’erne effektivt udbredt kendskabet til en helt ny måde at træne brugshund
på. Gennem motivering og bevidst styring af hundens naturlige adfærd opnås en langt mere effektiv
brugshundetræning end tilfældet var med ældre tiders tvangsprægede indlæring. At det virker, er Gunvor og
Svens personlige brugsresultater et konkret bevis for.
For eksempel vandt Sven det svenske mesterskab i søg i 1989.
Endelig har ægteparret, specielt Gunvor, øvet en afgørende indflydelse på specielt svensk rottweileravl
gennem kennel Fandango, der i en årrække har leveret eliten af svenske brugs-rottweilere. Ved årsskiftet var
det blevet til fire svenske mesterskaber, en broncemedalje, 264 brugscertifikater og 31 brugschampionater.
At misundelige kritikere kan finde på at kalde hendes rottweilere for Göteborg-schæfere, fordi hundene er
lette og elegante, tager Gunvor roligt. For hende tæller det højere, at hundene er optimalt tilpasset
brugshundearbejdet.
Og så er det lidt af et tilfælde, at ægteparret fik et liv med hunde. I virkeligheden skulle det have været heste.
Gunvor er uddannet ridelærer og Sven fik en dybtgående hesteuddannelse i sin tid som volontør ved et
militært regiment i Skövde.
De blev gift i 1967.

