
Glade gravhunde
helt tilfældig gravhund, som ikke var noget
specielt, men det var en sød hund. Så mød-
te jeg opdrætteren Birgit Wille og fik blod
på tanden med hensyn til opdræt. Af hen-
de købte jeg min første avlstæve, som blev
stammoder til al mit opdræt.

Hundene er vokset

- I løbet af de år, jeg har opdrættet har de
ruhårede gravhunde forandret sig, idet de
er blevet større. Standarden siger, at en han
skal veje max. 9 kg, men i dag er det meget
almindeligt med en vægt på 10 kg. Hunde-
ne – og særligt deres ben – er blevet krafti-
gere, og hovederne er blevet længere og
større. Udviklingen er nok især gået i den
retning, fordi de lidt kraftigere hunde har
vundet mest på udstillingerne, så der har
været størst efterspørgsel på dem. Lige nu
er der en del debat om, at hundene er ved
at fjerne sig for langt fra standarden, og at
vi skal søge tilbage mod den igen. Lige
pludselig vender bøtten sandsynligvis, og så
bliver der dømt ned på, at hundene er for
store i forhold til standarden. Jeg ved også,
at nogle jagtfolk er bekymrede for, at hun-
dene bliver så store, at de får svært ved at gå
i gravene.

- Rent sundhedsmæssigt mener jeg ikke,
størrelsesudviklingen har nogen som helst
betydning. Vi har haft en del problemer
med diskusprolaps indenfor racen, men
Landbohøjskolens undersøgelser viser, at
størrelsen ikke spiller nogen rolle i den for-
bindelse.

Hold linjen

- Mine hunde er også rimelig store, og jeg
vil gerne rette dem lidt mere ind efter stan-
darden. Som opdrætter synes jeg, man bør
arbejde i den retning, specialklubben står
for. At ændre sådan noget som størrelsen
på hundene er dog ikke noget, man lige
gør; det kan tage mange generationer. Jeg
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En flok glade gravhunde tager imod på
Kennel Hodja’s. Kennelens indehaver,
Susanne Staal Nielsen, har siden 1982
opdrættet cirka 50 kuld ruhårede standard
gravhunde. Hendes hunde er succesfulde –
både hvad sundhed og resultater ved udstil-
linger og forskellige prøver angår.

– Ja, det er jo en ordentlig flok, jeg hol-
der mig, griner hun og kaster et blik på
sine ni hunde. - Men når først en avlshund
er flyttet ind hos mig, forlader den mig ikke
igen. Så flokken vokser jo.

- I sin tid lagde jeg ud med at købe en

Susanne Staal Nielsen med en firemåneders hvalp.


