
 
 

Om skrivelse gällande kamphundar (ärende § 291) 
från folkpartiets ledamot Mona Hansson och ersättare Göran Qvennerstedt, samt 
Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings förslag. 
 
Den 2 december sammanträdde Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Bagarmossens Folkets 
Hus. En angelägenhet gällde kamphundar; nämligen ärende § 291. Eftersom jag själv 
är hundägare och onekligen i viss mån inblandad i hundproblemet som folkpartiet 
och förvaltningen hanterar måste jag få  tillfälle att göra vissa korrigeringar. 
 
Inom Skarpnäcks stadsdelsområde finns ett 20-tal kamphundar. Med kamphund 
menas som regel Bullterrier, Staffordshire bullterrier, Amerikansk Staffordshire ter-
rier och Pit bullterrier. En av dessa, en Staffordshire bullterrier har tidigare varit in-
blandad i några uppmärksammade incidenter, som mer fås ses som tokstolleri och 
rubbat psyke. För övrigt har ingen av de övriga kamphundarna visat något som helst 
avvikande beteende. Man bör också ha i åtanke att en kamphund ytterst sällan angri-
per människor. Det ligger inte i kamphundarnas natur eftersom de är avlade för nå-
gonting helt annat, nämligen hundkamp. 
 
Om man i stället ser på olika hundraser skärpa eller låt oss kalla det för kort stubin, 
så befinner sig de rena terrierraserna (Foxterrier, Borderterrier, Parson Jack Russel 
terrier och Irish Terrier) högt över alla de andra raserna. Samtliga terrierraser är utan 
jämförelse de hundar som är mest fientliga mot andra hundar. Nu är ju dessa terrier-
hundar alltid relativt små och utgör ingen större fara för omgivningen. Annat blir det 
ju naturligtvis om man avlar dessa terrier med stora starka raser. Och denna avel på-
går ju naturligtvis. Kamphundarna är det historiska resultatet av denna avel. Det är 
inte alltid denna avel med inslag av terrier har som slutresultat en kamphund. Do-
bermannhunden tex. har inslag av både Manchesterterrier och tysk pinscher, men är 
en ren brukshund avlad på att skydda och vakta sin ägare. 
 
Nu händer det naturligtvis att hundar kan para sig utan ägarens tillåtelse. Detta sker 
stundligen när tikar ränner omkring utan tillsyn under höglöpet. Tyvärr verkar det 
som vissa av dessa uppfödare frånhänder sig sitt ansvar både beträffande sin egen 
tiks avkomma och de negativa konsekvenserna omgivningen utsätts för om dessa val-
par kommer i orätta händer. I synnerhet om det är inslag av stora tuffa brukshundra-
ser. Blandrashundar är billiga att komma över. Priset ligger inte sällan mellan 1.000 
och 2.000 kronor. Vill man ha en renrasig hund får man betala mellan 6.000 och 
10.000 kronor och det säger sig självt att en så dyr hund utsätter man inte för den 
vanvård som ett planerat hundslagsmål innebär. Naturligtvis kan alla hundar oavsett 
ras ryka ihop. Men det är en annan historia. Problemen med hundar i Skarpnäck 
gäller inte i första hand kamphundar utan olyckliga korsningar av olika brukshundar. 
Inslagen är oftast mellan Dobermann, Rottweiler och Schäfer. 
 
Under sommaren 1998 visade flera incidenter att Skarpnäck stod inför ett kommande 
problem vad gällde unga mäns sätt att hantera sina storvuxna hundar. För att komma 
tillrätta med detta bekymmer anordnade Ungdomsenheten under hösten 1998 en 
mycket speciell kurs för fem ungdomar som just skaffat sig hundvalpar. Kursen var 
ett pilotförsök där två mycket kompetenta hundinstruktörer anlitades. I projektför-
klaringen angavs tre mycket viktiga skäl, nämligen: 



 
 

1.) Skapa ett livslångt intresse för hundar 
2.) Skapa välfungerande hundar 
3.) Skydda omgivningen mot farliga hundar 
 
Ingen av dessa hundar tillhörde vad man kallar kamphundar. Gemensamt för valparna 
var att alla fem var storvuxna hundar och elevgruppen bestod av ungdomar från 13 till 
17 år. 
 
Kursen hade en mycket seriös ambition där kontakt med föräldrar kontinuerligt 
genomfördes. Föräldrarna var redan innan kursstarten engagerade och medvetna om 
kursens innehåll och mål. Kursen hade även ett personsocialt mål gentemot eleverna, 
nämligen att skapa en djup och trygg relation med andra vuxna utanför familjen. Målet 
var inte bara kunskap om hundars beteende och behov utan även ungdomarnas egna 
pubertetsbehov var minst lika viktiga att se till. Stöd och hjälp med hunden som verk-
tyg. 
 
Enskede hemvärnskår visade ett stort intresse av att stödja och hjälpa till. Från För-
svarsmaktens Hemvärnscentrum sponsrades kursdeltagarna med varsin bok om Hem-
värnets hundtjänst. Hemvärnet gjorde också försök att få kontakt med Ungdomsen-
heten, vilket tyvärr misslyckades eftersom intresset från enheten minst sagt var svalt. 
 
Kursen som var ett pilotförsök, fick aldrig möjlighet att utveckla sin pedagogik efter-
som intresset från stadsdelsförvaltningen självdog under våren 1999. Idag kan man ju 
fråga sig varför hundinstruktörerna inte fick möjlighet att fortsätta med nya ungdomar 
och nya hundar. Viktigt att tillägga är dock att ingen av dessa fem ungdomar som del-
tog i pilotförsöket har misslyckats i sitt hundägarskap utan tvärtom fått utomordentligt 
trevliga vovvar. Stora visserligen, men trevliga och trygga. 
 

Slutkommentar angående kamphundar i Skarpnäck  
Jag bör väl nämna att rykten har en tendens att uppförstoras om de berättas ofta. Jag 
skall därför kort förklara varifrån skrönan om den dresserande hunden som angriper 
både poliser och deras fordon är sprungen ur; (ärende § 291). Den bruna blandrashun-
den (Schäfer-Dobermann) Fanny blev under lek med andra hundar en aning ivrig och 
lite förbannad. Av någon okänd anledning blev Fanny än mer irriterad på en Taxi som 
just stannat. Fanny hoppade på Taxibilen och skällde och bråkade. Numera har Fanny 
och hennes matte flyttat från Skarpnäck. 
 
Tyvärr överträffar dikten ständigt verkligheten. Någon polis har alltså inte blivit angri-
pen. Inte heller ett polisfordon. Taxibilen blev anfäktad av en hund som överhuvudta-
get inte var dresserad till någonting. Sånt händer i hundvärlden. 
 
En hund behöver inte dresseras till att i viss mån skydda sin ägare. Det gör alla hun-
dar, till och med små terrier. Hunden är människans bästa vän, vare sig människan är 
ond eller god, fattig eller rik. Verklig hundrädsla kan vi inte göra så mycket åt mer än 
att hålla koll på våra hundar och respektera att andra inte älskar just min hund lika 
mycket som jag själv gör. 
 
Max Hobstig 
(medborgare) 


