Venligere
end sit rygte
- Rottweileren er en meget gammel hunderace, fortæller Susanne Evers ejer og
opdrætter af racen gennem årtier. - Der er
skrevet om den i tekster, som omhandler
romertiden. Romerne brugte rottweilertypen til at drive og vogte kvæg samt passe
på materiel. De bragte hundene med sig
over alperne, og da romerriget opløstes,
forblev der et antal hunde her. I området
omkring den sydtyske by Rottweil var der
et stort kvæg- og studemarked for hele
Centraleuropa, og man havde derfor et

Rottweileren er
en stor og stærk
brugshund, der
også fungerer
fortrinligt som
familiehund
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stort behov for gode driv- og vogterhunde.
I den romerske drivhund fandt man den
race, der passede bedst til formålet, og
byen kom til at lægge navn til racen.
- Der blev stillet store krav til hunden
i disse tider, hvor røveri og drab på landevejene hørte til dagligdagen. Hundene
skulle – udover at have en god fysik –
blandt andet besidde stort mod, klogskab,
ubestikkelighed og have en god næse for
at løse opgaverne tilfredsstillende. Disse
egenskaber havde hunden, man gav navnet rottweiler.

Rottweileren – en brugshund
- Den første rottweiler kom til Danmark i
1911, fortsætter Susanne Evers. - Den blev
købt af Københavns Politi som tjenestehund; en funktion tyskerne havde fundet
den anvendelig til. Racen bruges stadig
i begrænset omfang som tjenestehund i
Danmark. Derimod bruger private vagtværn den i vidt omfang. Det er et arbejde,
den er god til, fordi den er meget stabil,
nervefast og trofast overfor sin fører. Det
er ikke en hund, der stikker af, hvis dens
fører bliver overfaldet! I USA bruges rottweileren også som redningshund.
- Herhjemme er der en del private, der
dyrker brugshundearbejde med rottweileren. Det er den god til af flere årsager. Dels
er den helt utrolig god til sporarbejde,
og dels har den en meget god evne til at
tænde og slukke. Du kan puste den op,
så den går meget villigt efter figurantens
ærme under beskyttelsesarbejdet, men du
kan sagtens slukke den igen, så den slipper, når du vil have det. Øjeblikket efter
kan den ligge på ryggen og rulle rundt i
græsset.
- Alt i alt vil jeg sige, at rottweileren er
en god konkurrencehund. Den er stærk
og holder i mange år. Når den først har
lært tingene, kræver den ikke kontinuerlig
træning, for de sidder der bare. Ulempen
– eller udfordringen – ved rottweileren er,
at dens humør kan svinge, og at den derfor ikke er lige så præstationsstabil som
nogle af de andre brugshunderacer. Den
har en vis portion stædighed, og har den
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De sidste år er der blevet registreret ca.
500 rottweilere i DKK årligt.
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Rottweileren er en robust og stærk hund.

en dårlig dag, udfører den ikke øvelserne
optimalt.

Er sin egen
- Rottweileren er et meget selvbevidst væsen, fastslår Susanne Evers. - Den er rimelig dominant, og det skal den jo også
være i og med, at det er en brugshund.
Disse egenskaber betyder også, at føreren
skal sørge for at have lederskabet på plads
fra første færd, ellers overtager den fuldstændig styringen. Derfor er det vigtigt,
at opdrætterne ikke sælger deres hvalpe
til hvem som helst, ligesom det er vigtigt,
at hvalpekøberne virkelig sætter sig ind i,
hvilken race de har med at gøre – og ser på
hvilke egenskaber, forældredyrene har.
- Især hannerne vil gerne prøve kræfter og ind imellem protestere imod tingene livet igennem, så du skal sørge for
at være kontant i dine udmeldinger. Det
er en hund med modstand; den har en
vis portion stædighed og viljestyrke, men
det er jo netop derfor, det er så sjovt og
spændende at have den. Jeg vil ikke anbefale første-gangs-hundeejere at købe en
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Rottweileren elsker typisk små dyr af enhver slags og passer godt på dem. Hvis der
opstår problemer, vil det nærmere være med artsfæller på grund af den dominans,
der – især hos hannerne – ligger til racen. De slås ikke ofte, men når det sker, kan det
godt gå hårdt for sig.
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han, hvis de vælger en rottweiler. Tæverne
er blødere og mere førbare.

Utrolig arbejdsglæde
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Rottweileren er fortrinlig til næsearbejde.
hund. Den skal opdrages stille og roligt ligesom børn. Bold er i øvrigt en fortrinlig
ting at bruge som motivation under træningen af de fleste rottweilere.
- Grundet sin historie er rottweileren en
stærk og udholdende hund, og den kræver
en del motion. Vil man bare have en sofahund, skal man ikke vælge en rottweiler
– heller ikke selvom den faktisk nyder at
ligge der.

En rigtig hygge-prins
- Rottweileren elsker at være sammen med
mennesker i et sådant omfang, at jeg vil
sige, den har krav på masser af menneske-

Behovet for menneskelig kontakt er stort hos rottweileren, og den knytter sig stærkt
til sin familie. Samtidig er den imødekommende overfor fremmede, og blandt andet
derfor nyder Susanne Evers families rottweiler at være med på camping.

lig kontakt. Det er synd at have den gående
som vagthund for sig selv.
- Kommer der gæster, er rottweileren
i sit es. Den er meget kontaktsøgende og
imødekommende over for fremmede. Er
der børn til stede, bliver dens glæde ikke
mindre. Det er ganske vist en arbejdshund ude, men indendørs kan den nærmest forvandle sig til en skødehund, der
gerne kravler op på ens skød, hvis den kan
snige sig til det.

Mindre godt rygte
- Desværre har rottweileren i visse kredse
et lidt uheldigt rygte. Det stammer dels fra
dens fortid som en lidt mere skarp brugshund. Gennem de sidste 15 år er temperamentet imidlertid blevet avlet langt mere
gemytligt. En anden årsag til det dårlige
rygte er, at der tidligere var visse personer,
der købte sig en rottweiler, fordi de ville
have en potensforlænger. Det sker heldigvis ikke rigtigt mere – disse typer går efter
andre racer i dag.
- En sidste medvirkende faktor til rygtet
er rottweilerens lyde. Den er meget ”talende” i form af brummende lyde, og det
opfattes ofte som vred knurren, selvom det
er tegn på glæde. Brummeriet er noget,
man skal affinde sig med, for det er racens
natur. Man kan let høre forskel på, om
rottweileren brummer eller den knurrer.
Dens brummen kommer fra struben – og
ledsages i øvrigt af logrende bevægelser.
Jeg har selv haft en rottweiler, der altid
brummede vildt af glæde, når vi var på cykeltur eller legede med f.eks. en bold.
- Vi rottweilerfolk er selvfølgelig kede
af det lidt barske rygte, rottweileren har,
for det er en rigtig glad og venlig race, der
fungerer super som familiehund.
■
Se mere på www.rottweiler.dk
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- Rottweileren er en meget arbejdsglad
hund, siger Susanne Evers. - Den vil virkelig gerne yde noget, og derfor synes jeg
ikke, man skal anskaffe sig en, hvis man
ikke vil arbejde med den. Det er det bedste, den ved, og den har så gode evner til
det. En rottweiler har simpelthen ret til at
arbejde. Det behøver ikke nødvendigvis at
være med brugshundearbejde – bare du
giver den opgaver dagligt, så har du en
super god og glad hund.
- I rottweileren har vi en lærenem hund
– når det altså passer den. Derfor kan det
godt tage lidt tid at lære den nye ting. Men
når de først sidder der, sidder de til gengæld godt fast helt til hundens dødsdag.
Det er ikke nødvendigt at træne de samme
ting uge efter uge. Du kan groft sagt hente
en rottweiler frem fra stuen efter et halvt
års pause fra træningen af en øvelse, og
den vil stadig kunne udføre den flot.
- Det er noget af en fejlfortolkning, at
man skal være hård, når man opdrager
en rottweiler, fordi det er en psykisk stærk

