
ORDET „RESPEKT“ KAN være både ne-
gativt og positivt ladet. I Nudansk Ordbog
står der, at ordet betyder „agtelse“ eller
„ærbødighed“. At bruge ordet i disse be-
tydninger vil være totalt meningsløst, når
man taler om, at en jagthund viser re-
spekt. 

En jagthund skal respektere sin herre
som flokfører i ordets mest positive for-
stand, og den skal vise respekt – forholde
sig roligt – når vildt springer eller letter i
nærheden af den på jagt, og det samme
skal den gøre, når vildtet fældes. Alt sam-
men for at skudafgivelse og apportering
kan foregå så sikkert og velovervejet som
muligt. Inden for markprøvesporten taler
man om, at hunden viser respekt i opflugt
og skud.
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Jagthunde, der bruges til jagt på vildt,
der kan være til fare for hundens helbred,
skal, inden de får deres jagtdebut, være
trænet under kontrollerbare forhold. Det
er af afgørende betydning for en jagt-
hund, der skal drive „farligt“ vildt frem, at
den lærer, at ubehersket angreb ikke er
vejen frem. Det kan i værste fald koste
den livet. I Danmark gælder det primært
gravsøgende hunde, som skal lære, at ræ-
ve og grævlinger (sidstnævnte må ikke ja-
ges i Danmark, men er faktisk talrige man-
ge steder) skal smides af grav ved „list og
snilde“. Det gælder i øvrigt også i forhold
til de mårhunde, som der er en betydelig
risiko for, at gravsøgende hunde møder i
fremtiden.

Men det gælder altså også hunde, der

skal drive vildsvin. I takt med at danske
jægere i stigende grad drager på jagt i
Sverige, er sandsynligheden for, at dan-
ske jagthunde møder vildsvin øget bety-
deligt. Faktisk er netop muligheden for
jagt på denne vildtart vel ofte en betydelig
faktor, når danskere underskriver jagtleje-
kontrakter i vort naboland mod øst. Des-
uden er det måske kun et spørgsmål om
tid, før sønderjyske hunde risikerer – eller
får chancen for – at møde denne vildtart i
form af „grænseoverløbere“ sydfra.

Hans Hobert bor på en idyllisk nordsjæl-
landsk landejendom, der bærer tydeligt
præg af, at vildt og natur prioriteres høje-
re end landbrug. Fire islandske heste og
to labradorretrievere udgør ejendom-
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mens husdyrbesætning. Arbejdsmæssigt
har Hans Hobert fuld fart på med gøre-
mål i både Danmark og Sverige, og så er
han passioneret jæger med forkærlighed
for pürschjagt og et godt due- eller ande-
træk.

Som det er tilfældet for efterhånden
mange danske jægere, blev Hans Hobert
også fristet af den smukke natur og de
gode jagtmuligheder, der findes på den
anden side af Øresund.

Han lejede jagt i Sverige og fik gode
forbindelser til svenske jægere, ligesom
han kom i kontakt med Fredskog Hund-
center, som er et træningscenter for jagt-
hunde. Det råder over et jordtilliggende
på 150 hektar afvekslende smuk skånsk
natur.

Hans Hobert, som forstår at værdsætte
veldresserede hunde og godt hundear-
bejde, fattede interesse for træningscen-
tret, og pludselig var han blevet medejer
af Fredskog Hundcenter.

Sammen med svenskerne Anders Lind-
holm og Håkan Åberg har han iværksat en
intensiv udvikling af centret, som i dag er
godt på vej til at blive et mangfoldigt til-
bud for jægere og hundefolk.

I tre hegn kan jagthunde gøre deres erfa-
ringer med vildsvin. Anders Lindholm, in-
karneret jæger og naturmenneske, står
for den daglige træning, og da der årligt
er flere end 1.000 hunde, som kommer
igennem denne specielle jagthundeud-
dannelse, er hans erfaring på området im-
ponerende stor.

– Det er et broget udvalg af racer, som
bruges til jagt på vildsvin i Sverige; fra
terrier over labrador og stående hunde til
spidshunde. Desuden kommer der også
hunderacer, som de færreste vist forbin-
der med jagt – senest har vi haft både
boxer og dobermann pincher, fortæller
Anders Lindholm.

– Alle hunde, som vi modtager til træ-
ning, testes i et begynderhegn. Her er gri-
sene forholdsvis fredsommelige, og vege-
tationen er af en karakter, som gør det
muligt for mig at bevare overblikket over
både hundens og grisenes adfærd, fort-

839 / 2 0 0 9  www.jaegerforbundet.dk

SVENSKE 
SVINEHUNDE

Alle jagthunde skal skoles 
for at blive gode brugshunde.
Det gælder i allerhøjeste grad
også, når jagten gælder 
vildsvin.

t

Hundearbejde og jagt er livet for svenske
Anders Lindholm, som her ses med sin
jämthund Zack.



sætter han. Nogle hunde reagerer i star-
ten forsigtigt på de sorte grise, mens an-
dre prompte reagerer med aggressivitet.
De første hunde må animeres og opildnes.
De skal indgydes tryghed og selvtillid i
forhold til den ukendte vildtart, som de
måske møder for første gang. 

De mest aggressive hunde skal derimod
dæmpes; de skal lære, at det ikke handler
om simpelt slagsmål, men om taktik og
snilde. Er de umiddelbart for voldsomme
i den indledende fase, får de simpelthen
mundkurv på i de første træningstimer,
og efter en fem til seks slip, er de kureret
for de unoder, beretter Anders Lindholm.

Han fortæller videre, at et af de værste
eksempler på aggressivitet var en lille
Jack Russell terrier, som aldeles frygtløst
kastede sig over vildsvinene. Men den fik
på den barske måde lært at dæmpe sig:
Den forsvandt efter en vildorne i tæt be-
voksning, og efter få øjeblikke dukkede
ornen op – med en hylende terrier i kæf-
ten. Det gjorde et betydeligt indtryk på
både ejer og hund, men på mirakuløs vis
overlevede hunden at blive „apporteret“,

den slap med småskrammer. Lindholm
pointerer, at var dette intermezzo sket
ude på den frie vildbane blandt vilde svin,
så havde terrieren ikke haft en chance for
at slippe fra et sådan møde med livet i be-
hold. 

– Som i næsten alle andre sammenhæn-
ge, når det handler om jagthunde, er jagt-
lysten en vigtig brik i hundens uddannel-
se. Den er en afgørende faktor for, om
hunden psykisk og fysisk magter at søge
og opspore vildsvin i store og ofte tætte
og uvejsomme skovområder. Dernæst er
det nødvendigt, at hunden lærer at halse,
når den finder vildsvin eller andet stor-
vildt – det kan være elg eller bjørn, for at
jægerne kan lokalisere den i de ofte mile-
vide skove, som findes i store dele af den
svenske natur, siger Anders Lindholm.

– Nogle vildarter kan en hund stille,
mens andre ikke lader sig passivisere,
men må drives frem mod forhåbentlig
korrekt placerede skytter. I begge tilfælde
skal hunden vedholdende stresse det po-
tentielle bytte ved skinangreb og kontinu-
erlig gøen. I sidste ende er det så op til

jægerne at agere hensigtsmæssigt i den
givne situation, påpeger han. – Hundene
skal ligeledes lære indkald. Det er af stor
betydning for jagtens udfald og forsvar-
lige afvikling, at de på ordre fra deres fø-
rer kan kaldes ind, understreger Anders
Lindholm.

Når hundene evner arbejdet med vild-
svin i „begynderhegnet“, venter træning-
en i et middelsvært og et svært hegn. Det
er i begge tilfælde vildsvinenes karakter
og „skarphed“, som kategoriserer svær-
hedsgraden på et hegn. Desuden spiller
hegnets størrelse og bevoksning en vigtig
rolle. I henhold til svensk lovgivning skal
hegn, der anvendes til træning af jagthun-
de, have en bevoksningsgrad på mindst
80 %.

For alle hunde gælder det, at deres ud-
dannelse til „vildsvinehunde“ afsluttes
med, at der skydes vildsvin for dem.

Jægers udsendte og fotograf skal natur-
ligvis i praksis se, hvordan hundene arbej-
der på vildsvin. Anders Lindholm vælger
en to år gammel jämthund, som der er
skudt 11 svin og minsandten også en en-
kelt bjørn for. Straks hunden slippes i
hegnet, som er på godt tre hektar, begyn-
der den at søge målrettet. Den forsvinder
i skoven, og efter få minutter hører vi den
halse. Over stok og sten går det nu mod
lyden. Den flytter sig tydeligt, men efter
cirka fem minutter får vi øje på hunden,
som er i kontakt med tre vildsvin. Hunden
angriber nærmest kontinuerligt den stør-
ste af grisene – en ung orne på omkring
100 kilo, mens de to andre på afstand for-
holder sig afventende. Indimellem byttes
rollerne om, og så er det ornen, der gør
udfald mod hunden. Hver gang undviger
hunden lynhurtigt, og der opstår en kort-
varig stilstand i kamphandlingen. Og det
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Zack har stillet en keiler. Han giver standhals og „danser“ elegant væk, hver gang keile-
ren gør et udfald mod ham. 

En fuldvoksen keiler er ikke til at spøge
med.



er det scenarium, som ønskes, og som
egentlig er formålet med det hele. Ornen
står stille så længe, at den mageligt kunne
have været nedlagt med en velplaceret
kugle.

Fotografen forsøger at komme tættere
på, og det udløser omgående bevægelse
hos ornen; den bevæger sig hastigt mod
os, og nu er det Anders Lindholm, som
med autoritet går imellem grisen og os.

Herefter sætter grisene sig i bevægelse,
men hunden følger prompte efter med høj
hals. Vi beslutter at afbryde opvisningen.
Vi har set nok til, at vi er overbeviste om,
at vi har oplevet en mand og en hund,
som begge til fulde kan deres metier.

Anders Lindholm arbejder også med si-
ne hunde som schweisshunde – eftersøgs-
hunde, som de kaldes på disse kanter – og
han har i den sammenhæng lært, at der
skal udvises stor respekt og forsigtighed,
når eftersøgningerne gælder anskudte
vildsvin.

Han var engang kaldt ud til en eftersøg-
ning, som han troede gjaldt en anskudt
elg. Det var mørkt, da han nåede frem, og
i sidste øjeblik gik det op for ham, at det
handlede om et anskudt vildsvin, en stor
keiler. Næsten i samme moment, som han
slap hunden, angreb vildsvinet på uhyg-
gelig tæt hold. Anders Lindholm aktive-
rede lynhurtigt stavlygten på sin riffel og
sendte en kugle i svinet. Den fortsatte.
Andet skud, som blev affyret på et par
meters afstand, sad lige i nakken på or-
nen. Den forendte momentant, men hav-
de så meget fart på, at den rutsjede frem
og fortsatte ind mellem hans ben. Da den
gode svensker efter adskillige minutters
forløb igen var kommet til hægterne og
var holdt op med at ryste, kunne han kon-
statere, at keilerens hjørnetænder havde
efterladt en dyb flænge på indersiden af

både højre og venstre støvle. Siden den
oplevelse har han behandlet vildsvin med
dyb respekt. 

Fredskog Hundcenter er meget andet
end træning af hunde på vildsvin. Der er
gravet vandhuller, som gør det muligt at
træne hunde i alle tænkelige former for
vandarbejde, ligesom hundene naturlig-
vis kan trænes i alle former for apporte-
ring.

Har man gravsøgende hunde, kan Fred-
skog Hundcenter tilbyde oplæring af den-
ne jagthundetype i grav. Sammen med
den svenske „Grythundeklubben“ er der
anlagt en komplet oplæringsgrav, og for
os danskere er der det lidt usædvanlige
forhold, at oplæringen foregår på græv-
linger. Der er masser af grævlinger i Sve-
rige, og centret har i samarbejde med
Grythundeklubben anlagt et hegn med
disse dyr.

Ud over hegnene med vildsvin er der og-
så store hegn med dåvildt. De holdes pri-
mært med slagt for øje, men interesserede
kan også få lov til at afskyde en fuldskuf-
fel.

Områdets søer er hjemsted for både
krebs og ørreder, og der er gode mulighe-
der for at fange begge arter. 

De mange hunde, som årligt trænes i
centret, kræver naturligvis velegnede
hundegårde, når de ikke er i aktivitet. Til
det formål er der indrettet moderne hun-
degårde, som også tilbydes hundeejere,
der har brug for en ganske almindelig
hundepension.

Og så handler det hele altså ikke kun om
dyr. Centret har opbygget kursusfacilite-
ter med moderne undervisningslokaler
med tilhørende overnatningsmuligheder i

nyindrettede værelser. Alle kan naturlig-
vis benytte sig af dette tilbud, men jæge-
re, hundefolk, jagtforeninger og hunde-
klubber er nok de målgrupper, som ejerne
af Fredskog Hundcenter primært henven-
der sig til.   

Hans Hobert har med tydelig og beretti-
get stolthed vist os rundt i terrænet. Vi har
besigtiget det smukke område til akkom-
pagnement af kaglende perlehøns og trom-
peterende traner. Det har taget det meste
af en dag, men det har været spændende
at opleve jagthundetræning på en vildt-
art, som indtil videre er stort set ukendt i
Danmark.
haki@dlgmail.dk 
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På træningscenteret er der vildsvin overalt. Og de ses i mange forskellige størrelser.
Danske Hans Hobert og svenske Anders Lindholm er, sammen med endnu en svensker,
Håkan Åberg, trioen bag Fredskog Hundcenter.

Denne østsibirske laika nyder nu tilværel-
sen som pensionist. Han er otte år gam-
mel, og det kniber gevaldigt med bentøjet.
Men 811 svin nåede han at stille, før der
blev blæst jagt forbi.

Du kan læse meget mere om vilkår 
og priser for træning og ophold på
Fredskog Hundcenter på 
www.fredskog.dk


