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 LEDARE PHF

 Johan Petersson
 Ordförande

Det är tokigt i världen men 
vi har börjat anpassa oss
och livet rullar på...

Mitten på september 2020 och vi skulle precis av-
verkat SM för spår och patrullhundar, men så blev 
det tyvärr inte. I och med detta har vi tvingats flyt-
ta fram årsmötet som vi alltid har i samband med 
SM. Styrelsens tanke är att vi ska hålla årsmöte li-
te senare i år och att det blir i Karlsborg. Det är in-
te lätt att planera för mötet med alla restriktioner 
som är, och ändringar som kommer, i hur vi ska 
förhålla oss gentemot viruset.

Tanken är att vi ska genomföra mötet fysiskt på 
plats men att man även ska kunna delta via någon 
form av IT-lösning.

Det vi har kunnat genomföra är skyddslägret där 
intresset för att delta även i år var stort. Vi hade 
tre kunniga och engagerade instruktörer som höll 
i varsin grupp. Jag passade på att besöka lägret vid 
ett par tillfällen och det jag fick till mig var att de 
som var på plats uppskattade detta.

Hur tokigt det än är i världen med virus och an-
nat elände så går tiden och det innebär att det är 
hundförare som går i pension. Jag hoppas att kun-
na få läsa om deras tid inom vårt yrke i någon arti-
kel här i tidningen vartefter. Det är trots allt gan-
ska stora profiler som har blivit långtidslediga. Jag 
vet att de har en massa historier och kunskap som 
vi alla både skulle roas av och ta lärdom av.

I Karlsborg är det utbildning av nya hundförare så 
utan att gissa kommer det att komma nya histori-
er och nya erfarenheter från dessa blivande hund-
förare, så framtiden är tryggad.

Styrelsen har beslutat att tillsätta en ny redaktör 
för tidningen och han ersätter Mimmi som kän-
ner att hennes tid inte räcker till. Vi tackar henne 
efter detta nummer av tidningen för hennes insat-
ser i redaktionen. En presentation av vår nya re-
daktör kommer i detta nummer.

Efter sommaren och semestern har vi fått infor-
mation om att det har varit högt tryck på er hund-
förare och att det har varit en hel del mycket fina 
jobb utförda. Arbetsklimatet har blivit stressigare 
och klimatet tuffare ute. Tänk på att vara rädda om 
er och era kollegor både tvåbenta och fyrbenta.

Med vänlig hälsning
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PORTRÄTT

Presentation av Polishundens
blivande redaktör
Namn: Patrik Lagerstedt

Hund: Lucca von der Mohnwiese

Utgår ifrån: Skövde

Intressen: Hund, kampsport och fysisk träning i de flesta olika former
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att jag ville jobba mer skarpt med 
min hund.

2013 kom jag in vid polisutbildning-
en i Stockholm och valde då att om-
placera min hund. Han jobbar nume-
ra som patrullhund i region Syd.

Efter avklarad utbildning till polis 
skaffade jag en malinois till, som var 
tänkt till tävling och framtida tjänst. 
Han fick dock gå vidare till att bli ren 
tävlingshund.

När jag gjort mina år som polis, 
och var behörig att söka hundförare, 
var det inga tveksamheter att söka 
då möjligheten dök upp.

Tankarna är många om hur man 
kan utveckla tidningen Polishunden 
samt dess innehåll. Jag har många 
idéer kring detta. Men det krävs även 
ett engagemang från övriga hundfö-
rare i Sverige med att skicka in ma-
terial till tidningen. Exempelvis om 
man gjort ett grymt ingripande, eller 
varit iväg på något annat spännande. 
Jag ser även tidningen som möjlig-
het för oss att sprida information om 
vad som händer inom polishundsve-
rige. Möjlighet till att skriva debatt-
artiklar och skapa tankar kring hund 
och hundträning. Den erfarenhet vi 
inom svensk polishundtjänst besit-
ter gällande hund och att arbeta med 
hund är världsledande. Det är för 
mig viktigt att vi även delar denna 
erfarenhet med varandra. Vi är elit-
en gällande hund och spjutspetsen 
för den livräddande verksamheten 
inom polisen.

Jag har en önskan: Att tankar och 
önskemål om vad som ska finnas i 
tidningen mejlas till mig. Men även 
om ni har något ni själva vill delge så 
skriv!

Jag levde efter mottot ensam är stark 
i mina unga år, fram tills jag började 
med hund. Då insåg jag att tillsam-
mans är vi starka!

l Patrick Lagerstedt
polishundred@gmail.com

Innan sommaren fick jag för-
frågan om jag ville ta över som 
redaktör för tidningen Polis-
hunden . Jag har följt Polishun-
den sedan början på tvåtusen-
talet och för mig var svaret 
relativt enkelt . Jag svarade ja 
med förbehåll att jag måste få 
stöd och introduktion i mina 
kommande uppgifter, vilket 
var en självklarhet för de som 
jobbar med tidningen .

Vem är då jag? Jo, jag bor i Karlsborg 
och utgår ifrån Skövde. Jag började 
min hundkarriär när jag var sjutton 
år, då jag skaffade mig min första 
hund. Detta var en kelpie som jag 
började träna agility med. Det dröj-
de inte länge förrän jag hade en till 
kelpie, en så kallad working kelpie. 
Dessa tävlade jag i agility med under 
några år. Jag bestämde mig där och 
då att hund var något jag ville jobba 
med. Funderingarna var dock hur 
fixar jag det, och hur kan jag snab-
bast få ett jobb där jag kan jobba med 
just hund?

Av en slump kom jag i kontakt med 
en hundförare på ett vaktbolag som 
berättade om vad han arbetade med, 
och jag kände att det skulle absolut 
kunna vara något för mig. Sagt och 
gjort så tog jag kontakt med Securi-
tas och blev anställd där. Mitt mål 
var hela tiden att få jobba med hund. 
Jag spenderade min fritid på Securi-
tas hundträningar, där jag fick se och 
lära mig en hel del.

Under tiden hade jag skaffat mig 
en beauceron, som jag tänkte ha som 
tjänstehund. Men det blir inte alltid 
som man tänkt sig, och när jag efter 
ett par år på Securitas blev rekryte-
rad till hundavdelningen skaffade 
jag min första schäfer. Strax efter 
det, gick jag min hundförarutbild-
ning på Revinge Nygård för Sven 
Nyberg och Jerker Lawesson. Det 
var ett rejält uppvaknande att gå den 
utbildningen! Jag insåg vid den tid-
punkten att detta är ingen lätt bana 
jag gett mig in på. Det tog mig sex 
månader att få schäfern i tjänst, och 
under den tiden gick jag en utbild-

ning för Turid Rugaas, där hundens 
signaler och att kunna läsa hund 
stod i fokus.

Schäfern jag hade blev sliten vid 
tidig ålder, och jag skaffade då mig 
min första malinos från Blackneck’s 
kennel. Jag har älskat rasen sedan 
dess. Min schäfer blev dålig i ryggen 
snabbare än vad jag tänkt, och jag 
tog då kontakt med Glenn Anders-
son på Kennel Mallekraft och fråga-
de om de visste någon hund som var 
äldre och som skulle kunna fungera 
till väktarbruk. De hade en malinois 
som de hade hos sig och jag tog ho-
nom i tjänst, under tiden min valp 
blev tillräckligt gammal för att tes-
tas.

Vid tiden på Securitas fick jag för-
månen att träna med Per Henriks-
son på Kennel Tarriq. Via honom 
fick jag möjlighet att vara figurant 
till många olika hundar, vilket gav 
mig en stor bredd att stå på. Jag är än 
idag tacksam att jag fick den chan-
sen.

Jag kom även in i bruksvärlden på 
den tiden och började engagera mig 
i brukstävlingar, där jag tävlade i elit 
skydd, sök och spår.

Efter några år utbildade jag mig 
även till instruktör för väktarhun-
dar. Den utbildningen var i Karls-
borg för Robert Lindskog och Sver-
ker Lindblad.

Ett år senare sökte jag mig upp till 
just Karlsborg och fick en tjänst som 
instruktör och rekryteringsansvarig 
för bevakningshundarna på FMV.

Detta ställde tidigare erfarenheter 
på sin spets, då jag till stor del en-
bart hade sysslat med skyddet, och 
här var spår och vindmarkering det 
primära. Här utvecklade jag tillsam-
mans med mina kollegor även ett 
system hur vi kunde bruka hunden 
tillsammans (i kombination) med 
skjutvapen.

Skyddet ligger mig varmt om hjär-
tat liksom mentalitet och att kunna 
läsa hund, så jag utbildade mig där-
för till skyddsfigurant inom bruks-
hundsklubben samt mentaltestfigu-
rant.

Vid denna tidpunkten skaffade jag 
mig en mallevalp till, och började 
även fundera på om jag skulle söka 
mig till polisen för min egen utveck-
ling, och för att kunna utveckla mig 
mer inom hund. Sen kände jag även 

 5Polishunden  |  4-2020



”Så länge jag har en hund är jag ok”. Dessa ord sa jag till min 
pappa för länge sedan. I ens liv möts vi alla av svåra val och 
det som man ofta kallar för berg- och dalbana. För mig har 
djuren, men framför allt hundar varit det som hjälpt mig att 
hålla fokus och prioritera glädje framför sorg.

I dessa tider av covid-19 blir närheten till våra hundar extra 
viktig. De hjälper oss omedvetet att hålla kvar våra rutiner, 
motionen som består och den viktiga närheten. Oxytocin 
kan både hund och människa känna av i kontakten. Detta 
hormon skapar ett lugn och trygghet. Under dessa märkli-
ga månader av distansering tror jag nog att vi är många som 
har börjat att värdesätta saker man tidigare kanske tog för 
givet. Jag brukar alltid under mina hundpromenader stan-

na upp och faktiskt iaktta hundarnas beteenden. Vad gör 
de? Vad vill de? Kanske att jag i dessa tider har valt att i än-
nu större utsträckning ge dem min uppmärksamhet? Det är 
verkligen något som jag vill rekommendera oavsett karan-
tän eller ej, att ofta stanna upp och faktiskt bara vara med 
sin hund.

För tillfället har jag en totalt galen terrier i mitt hus, en li-
ten valp på 4,5 månad. Min första terrier … behöver jag sä-
ga mer. Wow, vilken resa säger jag bara. Trots att jag i bot-
ten är utbildad tjänstehundsdressör, utbildad beskrivare 
för BPH och har arbetat fulltid med sociala tjänstehundar 
i över tolv år skulle jag aldrig ana vad det innebar att skaf-
fa sig en terrier. Det är nog därför som jag tycker det är så 

REPORTAGE

Ett liv med hund som kollega
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otroligt roligt att skaffa valp, av en för mig ny ras, för man 
lär sig otroligt mycket. Valpen heter Hubbe och lär mig att 
jag hela tiden måste tänka annorlunda än tidigare i min trä-
ning. Han bryr sig inte om att man höjer rösten, han lär sig 
snabbt men gör däremot inget som han själv inte har lust 
med. Katten är också otroligt spännande att springa iväg 
med. Men vi hittar nya vägar varje dag att förstå varandra 
på och han är en otroligt älskvärd hund. Tanken är att även 
han skall arbeta som social tjänstehund längre fram.

Min resa inom hunderiet började redan som 19-åring. Åkte 
iväg till East Grindstead och arbetade där med jaktlabra-
dorer i ett år för att sedan hoppa på dressörsutbildningen 
i Sollefteå hemma i Sverige. Gick en fördjupningskurs hos 
polisen, Revingehed, och deras hundenhet. En otroligt gi-
vande tid som gav mig erfarenheter jag har med mig än 
idag. 2007 började jag arbeta heltid med det som kallas för 
sociala tjänstehundar. Började med målgruppen förvärvade 
hjärnskador för att sedan utveckla en verksamhet – Hund-
huset – som arbetade mot hela LSS i Malmö 2013. Vi hade 
upp till 120 deltagare som fick möjlighet att få möta våra 
hundar i olika omfattning. Jag hade fyra olika hundar som 
fick turas om att arbeta, ibland enskilt och ibland tillsam-
mans. Raserna var olika och vi pratade ofta om olika styr-
kor och olikheterna dem emellan. Tanken var att hela tiden 
använda olikheterna på ett pedagogiskt sätt och mycket för 
igenkänning hos deltagarna. Att de kunde känna igen sig i 
vissa hundar och att det även var ok att vara annorlunda. 

En av hundarna som arbetade var en nakenhund, alltid po-
sitiv till arbete. Han var perfekt att ha med och prata om 
hur hans annorlunda utseende aldrig hindrande honom.
Hundarnas välfärd i arbete som social tjänstehund är 
mycket viktig, precis som för alla typer av tjänstehundar. 
Jag har alltid valt att arbeta förebyggande med hjälp av 
”feromon”-halsband. Eftersom hundarna dagligen utsätts 
för nya möten med olika typer av människor och i nya mil-
jöer vill jag ge dem förutsättningar att klara av dessa even-
tuella påfrestningar. Det jag har upplevt är att det skapat en 
trygghet för hundarna, på en del har det visats sig tydligare 
än hos andra. Även inne i lokalerna där hundarna vilar för 
att få sin återhämtning har jag använt doftavgivare med 
feromoner. Sen utöver detta har hundarna ett schema som 
man noga sätter upp för att de inte skall bli överarbetade. 
Det tar mycket energi av en hund att arbeta med olika del-
tagare och lyda dem. Man kan se en stor skillnad mellan 
att arbeta enskilt eller i grupp. Gruppverksamhet kräver 
mycket mer av hundarna. Snabba byten av förare och mer 
intryck.

Verksamheten fick fina utvärderingar av både personal och 
anhöriga. Dessvärre lades verksamheten ner p.g.a. ekono-
miska besparingar 2016. Från den tiden kommer jag ta med 
mig alla solskenshistorier vi fick lov att uppleva. Personer 
som vågade börja prata, tog ansvar, upplevde ett samman-
hang tillsammans med hundarna, kunde börja samarbeta i 
grupp, våga träna hundarna och framför allt att de vågade 
lita på att hundarna faktiskt var ärliga i kontakten. De äls-
kade sitt arbete och det kunde deltagarna märka. Citat ifrån 
en deltagare: ”Jag vet inte vad det är, men när jag är med 
hundarna känner jag mig så lycklig och allt känns möjligt. 
Du är min bästa vän Bosse”.

Efter att Hundhuset lades ner började jag och mina hun-
dar arbeta med aktiva missbrukare. Denna målgrupp hade 
vi enbart arbetat med lite grann innan. Den största utma-
ningen för hundarna blev att acceptera starka dofter, så 
som urin och avföring. Det blev viktigt att visa för hundarna 
att det var ok att vara nära trots detta. För man vill inte att 
tredje person som man arbetar med skall behöva känna sig 
avvisad. I två års tid arbetade vi fulltid i denna verksamhet. 
Det är nog de åren inom min karriär som hundförare som 
varit mest känslomässiga. Att se personer som förlorat all 
tillit till både sig själva och andra, men som sakta men sä-
kert började våga lita på att hundarna faktiskt tyckte om 
dem för just det som de var, där och då. Jag kommer ihåg 
en man som försiktigt vågade ställa en fråga till mig: ”Visst 
är det så att Busker faktiskt blir glad för att det är just mig 
han ser?” En underbar känsla för mig att kunna svara ärligt 
att det faktiskt var sant. För det är just därför jag älskar att 
arbeta med hundar, deras totala vilja att ge det bästa av sig 
själva och om vi visar dem respekt så visar de det dubbla 
tillbaka.

Hoppas på många år framöver med mina fina vänner och 
kollegor. Står fortfarande för det jag sa till min pappa som 
tonåring. ”Så länge jag har en hund är jag ok.”

l Text: Matilda Ström
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PHF:s skyddsläger vänder sig, enligt 
stadgarna, i första hand till de med-
lemmar som vill träna mot tävling och 
då i första hand Polishund-SM. Verk-
ligheten förändras så dagens tävlingar 
(Polishund-SM) liknar mer och mer 
tjänsten. Detta ser jag som positivt 
då tävlande inte skapar konflikt med 
tjänsten. Tvärtom. Vi ställer större och 
större krav på samarbete och kontroll 
på våra tjänstehundar i tjänsten. Det 

går inte att arbeta med en tjänstehund 
idag utan att ha ordentlig kontroll och 
samarbete (bra relation) för att nå 
önskat resultat. Det är en ”röd tråd” 
vad gäller tjänstehunden och tävlings-
hunden.

Under lägret hade vi tur med väd-
ret som var strålande sol måndag och 
tisdag. Onsdagen hade meteorolo-
gerna utlovat 15 mm regn men som 
så många gånger förut stämde inte 

PHF Skyddsläger 2020
Intresset var stort inför årets skyddsläger i Karlsborg . Efter förra 
årets succé så bestämde styrelsen tidigt att vi skulle utöka anta-
let figuranter på lägret med en person så det blev Johan N . från 
Östergötland som tacksamt stöttade upp . Maxantalet var satt till 
12 personer men då intresset var stort så bestämde vi att 14 per-
soner fortfarande var hanterbart .

REPORTAGE

prognosen så vi klarade oss utan något 
regn alls. Sista dagen var det molnig, 
vilket inte gjorde något då det blev be-
tydligt svalare att träna hundarna och 
behagligare för oss figuranter.

Peter, jag och Johan delade upp del-
tagarna i tre grupper och tänkte att vi 
kunde skifta dessa efter någon dag men 
det fungerade så bra i grupperna att det 
aldrig fanns något önskemål om för-
ändring. Som figurant upplevde jag att 
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dagarna gick otroligt fort. Utbildning-
en på ekipagen var blandat från erfarna 
förare med lika erfarna hundar till nya-
re förare med relativt nya hundar. Den-
na blandning av hundar och förare gör 
det roligt att ”figga”. Deltagarna var po-
sitiva och stämningen var mycket bra.

Hundarna var av olika kaliber vilket 
gör att jag som figurant måste ”tän-
ka till” och fundera på varför en hund 
agerar på ett visst sätt och hur man ska 
agera för att gå framåt i träningen.

Då det är ett skyddsläger och fo-
kus på skyddsdelarna innebär det att 
14 hundar ska tränas i kontroll och 
skyddsdelar under 3 dagar. Det är säl-
lan hundförare får den möjligheten att 
lägga fokus på en specifik del under 
flera dagar. Det märktes att detta var 
uppskattat. Nu fanns det tid att forma 
träningen mot ett bra resultat.

Hundarna utvecklades och det blev 
många bra diskussioner i grupperna, 
vilket är en av de stora behållningar-
na med ett läger. Man kan tycka att 
knappt tre dagar inte är så lång tid att 
ha ett läger men hundar och förare var 
rätt trötta i huvudet sista skyddspas-
set. Att hålla fokus på sin egen hund 
och andra ekipage tar ut sin rätt. Det 
känns rätt att inte lägret är längre i tid 
och 4–5 ekipage per figurant tycker jag 
kändes hanterbart.

Tack till figuranterna/instruktörer-
na Johan och Peter som slet och svetta-
des dessa dagar.

Även tack till deltagarna Thomas, Ti-
na, Sandra, Malin, Frida, Helene, Ylva, 
Annika, Åsa, Catrin, Henrik, Emma, 
Göran och Åsa som såg till att lägret 
blev av.

l Magnus Söderberg 
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Här får man höra att man ska åka till Karlsborg en vecka 
och blir själaglad. Det är ett ställe både jag och Matte trivs 
på för det händer alltid något skoj där och en och annan 
snygg tik brukar man kunna träffa.

Matte och jag åkte ner på söndag kväll för av någon märk-
lig anledning skulle vi vara på plats redan 08.00 måndag 
morgon och ingen av oss är så roade av att gå upp i ottan. 
När vi kom ner förstod jag 30 mil inte är något att gnäl-
la över för vi mötte hundförare som kört från Luleå och 
Öster sund. Lite skillnad på avstånd!

Kvällen avlöpte med den för mig vanliga kampen om sov-
platsen. Jag jobbar fortfarande på att få Matte att knö åt sig 
så jag får sova med henne men hon är svårflörtad, speciellt i 
en 90-säng! Löser det genom att vänta tills hon somnat för 
då sover hon så hårt och märker inte att jag skuttar upp och 
brer ut mig.

Veckan blev sen en stor besvikelse! För MIG i alla fall! 
Veckan riktade sig till Matte och hennes kollegor i första 

hand. Dom är instruktörer och även provledare som inne-
bär att dom har rätt att kolla så att andra hundekipage hål-
ler den nivån som vi måste hålla för att få jobba helt enkelt. 
Var 5:e år måste sen Matte och dom andra instruktörerna 
åka till Karlsborg för en fortbildning för att få ha kvar sitt 
förordnande så dom får testa andra ekipage. 

Veckan bestod i många diskussioner om olika bedöm-
ningssätt, varför en hund gör på ett visst sätt, kunna ge råd 
och dåd till föraren, vad är godkänt, vad är inte godkänt, vad 
står i regelverken osv. Det låter ju bra och då undrar ni sä-
kert varför jag är missnöjd?

Enkelt! Första dagen gick dom igenom lydnad och då tänk-
te jag ju att där kan jag ju hjälpa till! Jag kan släpa runt på 
Matte och så får dom andra kritisera henne för hur det ser ut. 
NOPE! Man hade från Polishundtjänstens sida varit så smar-
ta att man bjudit in ett antal hundförare från region Väst! Kul 
för dom som fick komma och köra sina hundar hela veckan 
och även få ris och ros från Matte och de andra instruktörer-

REPORTAGE

Fortbildning provledare

Prinsen och Nosa på morgondate.
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na. Så det blev NADA för mig! Hela veckan var upplagd så att 
patrullhundarna från region Väst körde lydnad, skydd och 
räddningssök och jag fick inte vara med! Jag fick nöja mig 
med att gå och drälla lite med Matte i den finaste sökskog jag 
sett. Fullt med blåbär som jag kunde gå och smaska på men 
seriöst? Hur tror ni det känns att komma som en specialsök-
hund och käka blåbär runt omkring alla duktiga patrullhun-
dar som kan göra typ allt? Kände mig ju som en kusin från 
storstan!

Sen kom torsdagen! Då var det platsundersökning som 
låg på schemat och nu äntligen skulle man använda sig av 
oss hundar som var med! Jag puffade på Matte så att hon 
anmälde oss som frivilliga. Jag fick köra sist efter alla pa-
trullhundarna. Här trivdes jag minsann! Nosa runt i backen 
är ju liksom ett av mina favvomoment (från alla sök efter 
hylsor som vi gör eftersom folk skjuter i tid och otid). Matte 
blev nervös då jag skulle söka lös. Hon litar inte riktigt på 
mig för hon tror att jag ska rusa iväg och hälsa på någon för 
att jag älskar allt och alla. Hon är som hon är min Matte och 
jag får stå ut med henne! Jag letade på bra – precis som pa-

trullhundarna och sen var veckan slut! Matte var supernöjd 
med upplägget att bjuda in andra hundar så dom fick kon-
centrera sig på att bedöma men jag tycker det var trist. Men 
jag roade mig med att möblera om på vårt rum och sen gå 
promenader med en snygg malletik istället. Tack Karlsborg 
för denna gång och Matte tvingar mig att skriva ” Tack till 
er hundförare som kom med era hundar”.

l Text: Prinsen
l Foto: Petra

Tack till er som kom och hjälpte till under vår vecka! Härligt gäng från region Väst.

En av dom duktiga hundarna från region Väst.

Prinsen och Nosa försöker lära Föraren att gå fot.
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Den egentliga upp-
hovsmannen var 
den erkända krimi-
nalprofessorn Hans 
Gross från Österrike 
(1847–1915) som ge-
nom sina uttalande 
hade påpekat förde-
larna med polishun-
dar. Hunden hade 
mycket att tillföra 
polisarbetet med 
sina skarpa utveck-

lade sinnen och egenskaper. Professor 
Gross anses också vara en av föregång-
arna till den moderna kriminaltekni-
ken. H. Gross uttalande blev signalen 
till den moderna polishundsrörelsen 

som på kort tid utbredde sig i Europa 
och i Sverige runt sekelskiftet.

Den moderna polishunden, dvs en 
för polisbruk systematiskt utbildad 
hund är obestridligt ett tyskt påfund. 
Det var i Tyskland man satte det i sys-
tem för första gången. I staden Hil-
desheim har polishunden varit i bruk 
sedan 1896 då de första poliserna tog 
med sina privata tjänstehundarna ut 
på nattpatrullerna.

De första officiella polishundarna 
i Tyskland 1901 var två grand danois, 
Doggen ”Caesar” och ”Harras som äg-
des av polischefen i staden Schwelm, 
Franz Friedrich Laufer. Med tysk 
grundlighet och efter en mängd pröv-
ningar av olika hundraser bildades 

1902 på initiativ av polischef Laufer 
och efter en del motstånd och diskus-
sioner, Der Erste Deutsche Polizei-
hundverein (PHV) som då omfattades 
av 62 lokalföreningar och 5 975 med-
lemmar. Man hade då konstaterat att 
schäfern, dobermann, rottweiler och 
airedaleterriern var de mest lämpliga 
raserna som polishundar.

SKK:s utställning i Stockholm 1910
I samband med Svenska Kennelklub-
bens utställning i Stockholm 1910 ha-
de man bjudit in två tyska polismän 
och deras polishundar för uppvisning 
i tjänstedressyr. Detta blev startskot-
tet för en intensiv debatt dagstidning-
arna om svenska tjänstehundars vara 

Den första polishunden i Sverige

I början på 1900-talet var intresset för polishundar mycket svagt 
i Sverige . De första försöken hade gjorts i Belgien, England och 
i Tyskland före seklets början . I staden Gent i Belgien hade man 
1890 försett nattjänstgörande poliser med patrullhundar och i 
England använde man sig av blodhundar som spårare i jakten på 
förbrytare . Man kan säga att kriminalhunden hade sitt upphov 
från England och att patrullhunden var ett belgiskt påfund . Hun-
darna i allmänhet var dåligt dresserade med bristande utbildning 
men fick ändå benämningen polishundar .

REPORTAGE

Professor
Hans Gross

De första polishundarna i Tyskland. De i uppvisningen deltagande polismännen med sina hundar:
Fr. v. detektivkonst. Cantoni, Sthlm, bitr. överkonst. Valf, Gbg,

detektivkonst. J. Aug. Johansson, Hgb.
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eller icke vara i polisens tjänst. Hälf-
ten av Stockholms ledamöter i stads-
fullmäktige var emot förslaget och 
krävde att enbart den detektiva poli-
sen skulle få ha tjänstehundar. Efter-
som det ansågs vara för riskabelt att 
anförtro en tjänstehund till en uni-
formerad konstapel. Förslaget antogs 
till slut efter hårt motstånd den 6 juni 
1910 i Stockholm.

Men historien om de svenska polis-
hundarna hade givetvis haft sin början 
långt innan dess och det fanns enstaka 
polismän ute i landet som använde si-
na privata hundar i tjänsten. P.V. Törn-
qvist hade under sina tjänsteresor 
bl.a. till Tyskland, Belgien,Frankrike, 
Holland och Scotland Yard samlat på 
sig kunskaper och erfarenheter i både 
hunddressyr och i det moderna krimi-
nalarbetet. Under sommaren 1910 res-
te han på eget initiativ till Hamburg 
där han genomgick en kurs i polis-
hunddressyr samtidigt som han passa-
de på att inhandla en tjänstedresserad 
schäfer och fem unghundar. Till Sveri-
ge infördes nu den första polisdresse-
rade schäfern Peter von Park, 1910.

Schäfern var vid denna tiden inte 
den naturliga polishunden utan vanli-
gare var dobermanpinscher, airedale-

terrier, rottweiler. Efter hemkomsten 
till Göteborg placerades unghundar-
na ut hos intresserade poliser medan 
P.V. Törnqvist själv satte sig ner och 
översatte en fyrtiosidig handledning i 
hunddressyr. Översättningen anpas-
sades till svenska förhållanden och 
redan under hösten 1910 gav han ut 
den första tidskriften under titeln ”En 
kortfattad vägledning i polishund-
dressyr”. På eget initiativ samma år 
höll han också den första dressyrkur-
sen för poliser på idrottsplatsen i Gö-
teborg. Bland deltagarna fanns hans 
fem första importerade unghundar 
med sina förare och som senare skul-
le utgöra basen i den svenska schäfer-
hundstammen för polis och tjänste-
hundar.

Det var mycket som hände inom 
den blivande svenska polishundsrö-
relsen mellan 1910–1912. I Helsing-
borg fanns det en detektivkonstapel 
som hette August Johansson som ock-
så hade varit i Tyskland och studerat 
tjänstehundar. Med sig hem hade han 
en dräktig dobermanntik från vilken 
några valpar senare blev tjänstehun-
dar hos kriminalpolisen. Vid denna tid 
åkte också Stockholmsdetektiverna 
Oscar Catoni och Åkerblad till Ham-
burg för att genomgå en månadslång 
dressyrkurs och samtidigt inhandla-
des de två första polishundarna för 
Stockholms räkning. Även Göteborg- 

och Gävlepolisen införskaffade inom 
kort sina första polishundar.

Den första polishundföreningen 
– SPSF 1912
Efter ett internationellt samarbete 
med Hamburgpolisen och den kän-
da polishunddressören kommissarie 
Bobzin i Hamburg, bildades på initi-
ativ av Per Valfrid Törnqvist tillsam-
mans med företrädarna inom polisen 
den Svenska Polis- och Skyddshunds-
föreningen (SPSF) den 29 maj 1912 i 
Stockholm. Föreningens syfte var att 
befrämja införandet och användan-
det av rasrena hundar i polisens tjänst 
och föra stambok över de hundar som 
genom de årliga prövningarna blev 
godkända tjänstehundar. Man skulle 
också arrangera tävlingar för att öka 
intresset hos den enskilda polisman-
nen och inom polismyndigheten. Ge-
nom bildandet av SPSF togs det första 
steget till ett mer allmänt utnyttjande 
av hundar i polistjänsten och även ci-
vila hundägare fick inträde i förening-
en. Föreningen fick redan från början 
en stor betydelse för utvecklingen av 
tjänstehundar i Sverige och två år se-
nare uppgick antalet medlemmar till 
ca 120 st.

När tjänstehundsverksamheten vid 
denna tid startades i Sverige kunde 
man räkna in totalt ca 20 polishundar 
i Göteborg, Stockholm och Gävle som 
kunde anses vara dugliga att använda 
i kriminaltjänsten. Endast 5 av dem 

Konstapel Carl Brink från Laholm reste ut
på landet och köpte sig en Ulmerdog.

Han dresserade hunden så gott han kunde. 
’’Tomas’’ användes som skyddshund i tjänsten 

från 1902-1911 och var Brinks privata hund 
och kan nog anses vara en av Sveriges allra 

första polishundar.
Poliskonstapel P. V. Törnqvist med

tjänstehunden Peter von Park år 1910.
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var schäfrar. Fler och fler svenska stä-
der införde polishundar men inte utan 
motstånd. Det fanns många kritiker 
som tyckte att hundarna inte var så 
bra som det hade sagts och det berod-
de förstås på inkompetenta hundföra-
re och alltför högt ställda förväntning-
ar när det gällde hundarnas förmåga. 
Vilket resulterade i att P.V. Törnqvist 
år 1914 kom ut med en ny bok i tjän-
stehundsdressyr under titeln ”Polis-
hunden, hans dressering, förande och 
skötsel”, som omfattande 161 sidor 
med 36 illustrationer.

Vid Svenska Polis- och Skyddshunds-
föreningens bildande fanns det endast 
fyra polismän I Sverige som undervi-
sade i dressyr, det var P.V. Törnqvist i 
Göteborg, Stockholmspoliserna Ca-
toni och Åkerblad, och Johansson i 
Helsingborg. Dessa män kan betraktas 
som rörelsens pionjärer. Under januari 
1916 anhöll SPSF hos regeringen om ett 
statsanslag på ettusen kronor årligen 
fram till 1920 för att kunna utbilda nya 
dressörer och instruktörer men fören-
ingens begäran avslogs av regeringen.

Den första årliga prövningen
i Göteborg 1913
Den fösta årliga prövningar arrang-

erades i Göteborg 19 september 1913 
av SPSF på Kvibergs övningsfält, 
14 hundar var anmälda. Tävlingen 
var indelad i tre delmoment, appel-
övningar och arbete med förbrytare 
där spårningsarbete var den svåras-
te uppgiften. P.V. Törnqvist deltog 
med sina två schäfrar Max von der 
Linde och Odin von Dessau. Rasför-
delningarna var schäfer, rott weiler, 
dobermann och airedaleterrier där 
den i särklass populäraste rasen var 
schäfern. Med tiden utvecklades ett 
språkbruk som ej enbart var av go-
do. Så fort en hund av ovan nämnda 
raser erhållit någon form av dres-
syr kallades vederbörandes hund för 
polishund. Detta även om hunden 
aldrig utnyttjades i polistjänsten el-
ler ens ägdes av en polisman. Dåligt 
dresserade hundar utmärkte sig med 
sin bitskhet och befrämjande ju inte 
förståelsen för polishundsrörelsen. I 
samband med de årliga prövningar-
na och under tävlingarna skapades 
ett brett kontaktnät mellan de skan-
dinaviska länderna. Man instiftade 
nu ett vandringspris för de tre bästa 
hundarna från de fyra nordiska län-
derna. Detta ledde i sin tur till bildan-
det av en skandinavisk polissamman-

slutning där syftet var att samordna 
polishundsverksamhe ten samt verka 
för en enhetlig internationell krimi-
nalteknik.

Dressyrkurs i Göteborg 1914
Första världskriget medförde svåra 
påfrestningar även för de neutrala 
Sverige. Det var svårt med livsme-
dels anskaffning och det var dyrtider. 
Många polismän som hade börjat med 
tjänstehundsdressyr hade inga ekono-
miska möjligheter att också försörja 
en hund. En viss stagnation inträdde 
i verksamheten och nu ställdes de år-
liga prövningarna in i Göteborg. Men 
på Kvibergs tävlingsfält hölls lokala 
tävlingar, utställningar, hunduppvis-
ningar även i Göteborgs ridhus vid 
Heden och på Ullevi. Priser delades ut 
till både civila hundförare och polis-
konstaplar och till hundarna som i de 
flesta fall var privatägda.

Hamnpolisen i Göteborg
År 1916 inrättade hamnmyndighe-
terna i Göteborg en halvpolisiär or-
ganisation med namnet Göteborgs 
hamnpolis och som var underställd 
hamnmyndigheten. Personalen skrevs 
in som extra polismän vid Göteborgs 
poliskår. Det intressanta med denna 
kår var att fem hundar anskaffades 
år 1918–1919 och utnyttjades som pa-
trullhundar vid bevakning av hamn-
om rådet. Det fanns således vid denna 
tid 9 tjänstehundar som användes 
av polisen i Göteborg i tillägg till de 5 
som användes för bevakningstjänst i 
hamnen.

Uppfödning av Polishundar 1910
Polishundarna var i de flesta fall pri-
vatägda och en viss skattebefrielse 
kunde fås om man använde sin hund 
i tjänsten. Hundarna användes inte i 
första hand i patrulleringstjänsten ut-
om främst i det dektiva arbetet såsom 
spårning och sökande efter mordva-
pen. Här fanns det två linjer, där den 
första gruppen representerades av 
aire daleterriern. Den ansågs vara duk-
tiga på att spåra upp brottslingar och 
ta rätt på föremål, men var oduglig i 
patrulltjänsten med sin bitskhet.

Den andra gruppen bestod av schä-
ferhundar som utbildades för större 
och svårare uppgifter och för patrull 
och bevakningstjänst. Schäfern an-
sågs kunna uppträda mer kontrollerat 

Bildandet av SPSF – Svenska Polis- och Skyddshundsföreningen i Stockholm 1912.
I mitten sittandes kriminalöverkonstapel Per Valfrid Törnqvist, Göteborg, t.v. detektivkonstapel 

Oscar Catoni, Stockholm och t.h. detektivkonstapel August Johansson, Helsingborg.
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och lugnare på gatan men som också 
snabbt kunde gå till anfall med ur-
skiljning och kraft. Den kunde också 
försvara sin tvåbenta följeslagare mot 
slagskämpar, suputer och andra ag-
gressiva brottslingar.

De vanligaste raserna i Europa som 
användes i polishundarbetet vid den-
na tiden var dobermann, rottweiler, 
airedaleterrier och schäfer. Men där 
schäferhunden hade vunnit den största 
utbredningen inte bara i Tyskland för 
sin mångsidighet utan även i Sverige. 
Under de första åren växte antalet po-
lishundar i landet snabbt. Det fanns nu 
ca ett 50 -tal schäferhundar i polisens 

tjänst och många hade fötts upp, impor-
terats och dresserats av P.V. Törnqvist.

I tidningsartiklar från den här tiden 
står det att läsa om några kända mord-
fall som snabbt klarades upp där polis-
hundarna mycket lättare kunde spåra 
upp gömda och kastade mordvapen. 
Vid konfrontationen radade man upp 
misstänkta personer och gick hunden 
fram och markerade gärningsmannen 
med ett skall så kunde man koppla 
denna till mordvapnet. Detta ansågs 
oftast som tillförlitlig identifiering 
och förövaren kunde sedan åtalas. Om 
hunden inte markerade så släpptes de 
misstänkta personerna fria och po-
lisen fortsatte sitt sökande efter nya 
gärningsmän. Vid ett tillfälle räddade 
polishunden ”Klas von Park” sin fö-
rare konstapel Hellqvist då denna ut-
sattes för knivöverfall vid Långedrags-
badet i Göteborg. Hunden bet vålds-
mannen i ljumsken så att knivhugget 
missade sitt mål och Klas skadades 
lindrigt i bröstet innan knivmannen 
kunde övermannas.

Peter von Park 1910
Den första för avel polisdresserade 
schäferhunden importerades 1910 
från Tyskland ”Peter von Park”. Gulf. 
23 jan 1909 e. Hektor von der Alster 
u Maus von Hamburg. Peter härstam-
made från en mycket känd och erkänd 
schäferkennel von Park som ägdes av 
C. Blum i Braunschweig från vilket 
ett stort antal av Tysklands förnämsta 
polishundar utgått. Bl.a. Roland von 

Park tysk champion 1903 som också 
var pappa till en annan mycket omta-
lad svart schäfer Roland von Starken-
berg, tysk champion 1906 och 1907. 
Roland blev oerhört populär och fick 
hela 973 registrerade avkommor.

P.V. Törnqvist köpte Peter von Park 
av kriminalkommisarie N. Leives i 
Hamburg efter ett besök i hans pri-
vata hem. Det var där som den första 
bekantskapen gjordes med Peter. P.V. 
gick in ensam i ett rum hos kommis-
sarien och lyfte upp ett fotografi från 
en byrå inte ont anandes att Peter tyst 
tassade in bakom. P.V. blev nu betrak-
tad som en tjuv och kunde inte röra 
sig förrän husse kom in och löste upp 
situationen. De blev trogna vänner 
redan från den första stunden. Från 
hans linje härstammar flera berömda 
och prisbelönta von Park-hundar.

År 1912 uppvisades ”Peter’’ i Stock-
holm inför en fin publik med självaste 
prins Vilhelm med gemål. Furstinnan 
Pavlova blev så förtjust i Peters presta-
tioner att hon vill ge honom en vänlig 
klapp som belöning. Men det skulle 
furstinnan aldrig ha gjort. Det var bara 
genom en hårsmån som hennes hög-
het undgick ett utfall innan Törnqvist 
snabbt kunde fatta ett säkert tag i Pe-
ters halsband och avvärja attacken. Pe-
ter tyckte inte om att bli klappad och 
ansåg att detta var en grov förolämp-
ning. Peter dog till följd av skador i 
tjänsten och många är de historier där 
Peter räddade sin husse ur trängda si-
tuationer. Hans bild i naturlig storlek 

Hundgård i Slottsskogen 1910.

Klas von Park. Peter von Park och P.V. Törnqvist ca 1912.
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finns avmålad och ingår nu i samling-
arna av berömda storheter inom po-
listjänsten som finns på Stockholms 
kriminalmuseum. Peter hade även 
en dotter som hette Petra. Farfar ha-
de dresserat både Peter och Petra von 
Park till att ”spela och sjunga vid pia-
not’’ men det är en annan historia…

Vid ett tillfälle vid SPSF årliga pröv-
ningar i Göteborg deltog inte mindre 
än 6 stycken von Park-hundar med stor 
framgång och många tilldelades priser. 
Från von Park och de senare inkomna 
von der Linde hundarna fick nu den 
svenska polishundstammen sina för-
sta anor och blodslinjer ifrån. Man kan 
gott säga att dessa schäferhundar var 
stamfäder till en stor mängd framstå-
ende brukshundar i Sverige. Tack vare 
den insiktsfulla aveln och utbildning-
en så kom så småningom den svenska 
stammen i vissa fall att överträffa den 
utländska. P.V. Törnqvist hade nu startat 
sin polishunduppfödning och utveck-
lat ett nära samarbete med den tyska 
kriminalpolisen. De tyska dressyr och 
träningsmetoderna hade anammats och 
skulle nu introducerades i Sverige. Han 
författade och gav ut den första boken - 
Kortfattad vägledning i polishunddres-
syr 1910, och följde upp med – Polishun-
dens dressering, förande och skötsel 
utgiven av Gumperts förlag i Göteborg 
1914 med 36 illustrationer, 2:a utgåvan 
kom ut 1922 på 184 sidor.

Det skulle bli många fler schäfer-
hundar under de kommande åren som 
såldes och placerades ut i de olika po-
lisdistrikten i landet. P.V. Törnqvist 
hade under sin mest aktiva tid fött 
upp, utbildat och dresserat över 200 
schäferhundar, varav många var omta-
lade tjänstehundar, tex polishundarna 
Lessy, Lalla, Lotte, von Park, Odin von 
Dessau, Max och Frey von der Linde, 
alla mycket duktiga spårhundar. Lessy 
von Park blev den första polishunden 
i Gävle. Frey såldes också till Gäv-

lepolisen för 400 kr 1915 och var då 
bara 2 år gammal men kunde forcera 
ett plank på 2 meter och kallades för i 
folkmun för den ”Nyanlände Götebor-
garen”. Frey var väl dresserad av farfar 
som inte behövde skämmas för sin av-
el och den nya ”polisassistenten” höll 
god ordning på stadens bus och bandi-
ter. Det står även att läsa i fler tidning-
surklipp från 1917 om en annan duktig 
schäfertik ”Tora von Park” som såldes 
till en polisuppsyningsman i Delsbo 
som lyckades spåra upp och ta fast en 
djurplågare och om schäfern Leo von 
Park från den stora hundutställning-
en 1919 i Göteborg där man visade stor 
intresse från tyskt håll.

Under krigsåren hade den fina schä-
ferstammen utarmats i Tyskland ca 
2.500 krigshundar hade mobiliserats. 
Redan inom de första åren efter kri-
gets utbrott hade krigshundarna räd-
dat över 8.000 soldater vid fronten. 
Av alla dessa krigshundar var det inte 
många som återvände hem igen efter 
kriget. Man var nu tvungen att införa 
nytt blod i de tyska stammarna. Det 
fanns också ett stort behov av ledhun-
dar för de många krigsskadade blinda 
soldaterna.

Tyskland var i stort behov av ut-
bildade hundar och nu kom de tyska 
uppfödarna till Sverige för att titta på 
de svenska tjänstehundarna som hade 
fått ett gott internationellt rykte. Det-
ta kan anses som ett mycket bra betyg 
för de svenska hunduppfödarna. Den 
svenska schäferstammen hade växt Frej von der Linde.

Polisman Olof Andersson, Delsbo,
med sin tjänstehund.

Faust von Park forcerar ett 2,5 meter högt hinder i Tyskland 1916.
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fort under krigsåren med ca ett 100-
tal individer årligen. Ett tag övervägde 
Sveriges regering exportförbud för att 
inte desarmera den nu mycket starka 
fina stammen av schäferhundar som 
hade utbildats under kriget.

Polis- och Skyddshunds-
utställningen 1919
Göteborg stod åter som värd för 
SPSF:s prövning 1919 som denna 
gång var kombinerad med en gene-
ralmönstring för raserna Schäfer, 
Dobermann och Airedaleterrier. I ar-
tiklar från GP och Göteborgs Handels-
tidning från 6 september 1919 under 
rubriken ’’Generalmönstring af den 
inhemska stammen” ute på Kvibergs 
övningsfält ställdes de ut sammanlagt 
75 hundar som gav stor publicitet i 
dagstidningarna. Den i särklass störs-
ta rasen var Schäfer. Flera av landets 
främsta schäferexemplar såsom Nero 
och Leo von Park var omtalade i en 
intervju med detektivöverkonstapel 
Törnqvist som då ansågs vara en av 
pionjärerna för polishundsrörelsen 
och ordförande i lokalföreningen. Han 
påpekade i artikeln den höga nivå som 
den inhemska schäferstammen nu ha-
de uppnått efter flera års förädlingsar-
bete. Men att det också var av yttersta 
vikt att gallringen av schäferstammen 
fortsätter för att bibehålla stammens 
goda egenskaper. Detta var just syftet 
med generalmönstringen, prövning-
arna, och dressyrtävlingarna. ”Att 
upparbeta en ny stam av dugliga po-

lishundar tar tid. Det är knappast en 
på hundra som lämpar sig för spaning 
och man får försöka om och om igen 
och kassera hundar i det oändliga inn-
an man hittar ett djur med det rätta 
egenskaperna.”

Omkring 1920 fanns det flera polis-
män som bedrev uppfödning av tjäns-
tehundar i mindre skala. Detta bidrog 
starkt till schäferns utbredning i Sve-
rige. Stamboksföringen av godkända 
polis och skyddshundar sköttes av 
SPSF. Göteborgspolisen hade sedan 
starten visat sig mest intresserad 
av tjänstehundar och var drivande i 
utvecklingen av polishundar och lo-
kalavdelningar bildades. Tävling och 
dressyrverksamheten etablerades och 
de årliga prövningarna hölls i Göte-
borg ute på Kvibergs övningsfält. Ut-
ställningar i ridhuset vid Heden och 
dressyrtävlingar på Ullevi arrange-
rades. Men som så ofta när olika för-
eningar bildas för att ta vara på ett 
gemensamt intresse så uppstod strid-
igheter. Göteborgspolisen hävdade 
att deras Törnqvist och hans instruk-
tionsböcker var bäst medan Stock-
holmspolisen arbetade helt efter tys-
ken Konrad Mosts lärobok.

Tidningen Polishunden 1917-24
Eldsjälen och den mycket nitiske fö-
respråkaren Per Valfrid Törnqvist 
från Göteborg var mycket engagerad i 
utvecklingsarbetet av svenska bruks- 
och polishundar och började under 
1917 publicera en ny tidskrift ”Polis-

hunden”. Han hade ett år tidigare 1916 
lagt ned verksamheten av en annan 
polistidning ”PASS” som han också 
var ansvarig utgivare och redaktör för, 
då det nu gällde att fokusera på polis-
hundsverksamheten. Tidningens hu-
vudsyfte var att informera polishund-
förarna om tjänstehundsutvecklingen 
både i Sverige och utomlands en gång 
i månaden. Tidningen skulle vara ett 
stöd för den svenska polishundsrö-
relsen och fick efter en kort tid ett 
mycket varmt mottagande och blev 
snabbt erkänd. Den innehöll många 
intressanta artiklar både från redaktö-
rens sida men även från andra duktiga 
medarbetare.

Den omdiskuterade
skyddsdräkten
Tidningen ”Polishunden” var ett fo-
rum för många debattartiklar där det 
ibland kunde hetta till ordentligt. Häf-
tiga diskussioner fördes i tidskriftens 
spalter bl.a. om skyddsdräkter kontra 
skyddsärm. Flera skribenter framhöll 
att det var olämpligt att klä ut figuran-
ter i skyddsdräkter då detta kunde få 
till följd att vissa hundar bara skulle 
bita personer med skyddsdräkter.

Andra kritiska synpunkter var upp-
läggningar av tävlingar, och dess ge-
nomförande. Om hundslagsmål i sam-
band med tävlingar som inte heller var 
helt ovanligt eller önskvärt. Tidningen 
hade många bildrika artiklar av hög 
kvalité och fick många positiva erkän-
nande under de första åren. Idag är 

P.V. Törnqvist 1912. Figurantträning.
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det svårt att få tag på någon tidning. 
Förutom de nummer som är i famil-
jens ägo finns det några nummer kvar 
på Kungliga Biblioteket i Stockholm 
som man kan få läsa men ej låna hem. 
P.V. Törnqvist stod hela tiden fram till 
1921 som ansvarig utgivare och redak-
tör. Från detta år övertogs utgivning-
en av SPSF men efter några år matta-
des verksamheten av och sista numret 
gavs ut 1924.

Många framgångsrika insatser re-
dovisades med polishundar både i tid-
ningen PASS och i Polishunden, men 
i jämförelse med dagens ingripande 
ganska få. Detta bidrog med all säker-
het till polischefernas svaga intresse 
och konservativa attityd för 
tjänstehundar och skapade 
svårigheter för den svenska 
polishundsrörelsen och re-
kryteringen gick trögt. De 
första hundförarna började 
nu också nå en för den tiden 
ganska mogen ålder 40 år 
och däröver. Med det ringa 
intresse som polischeferna 
visade inom myndigheten 
främjades inte heller utveck-
lingen av polishundsverk-
samheten. Under denna tid 
från 1919 vikarierade P.V. 
Törnqvist som stadsfiskal i 
Åmål och självklart inför-
skaffade han en schäferhund 
som lyssnade till namnet 
”Roy”.

Motsättningarna ökade i 
SPFS, meningsskiljaktigheterna be-
stod i provningsordningen och ett an-
slutande till den svenska kennel klub-
ben.. På den ena sidan stod det gamla 
gardet med överdetektivkonstapel 
Törnqvist i spetsen och Stockholms-
detektiven Catoni och den andra me-
ningen före träddes av flera civila med-
lemmar och även en del konstaplar. 
Föreningen hade nu fått en spricka 
som senare skulle visa sig vara ödesti-
ger för den fortsatta verksamheten. 
Detta missnöje ibland medlemmar-
na tog sig i uttryck av bildande av en 
ny förening. Den 30 maj 1918 bildad-
es Föreningen Svenska Skydds- och 
Sjukvårdshunden/FSSSH av de civila 
medlemmarna i SPSF Stockholms-
region, men även en del polismän 
begärde inträde i den nya förening-
en. I juni år 1918 bildades en utbryt-
ningsgrupp från SPSF i Göteborg, 

den Svenska Skyddshundsklubben i 
Göteborg/SSKG. Dessa båda fören-
ingarna associerade sig med Svenska 
Kennelklubben 1919. Enligt paragraf 
122 i Svenska Kennelklubbens stad-
gar hotade SKK och FSSSH sina med-
lemmar med uteslutning om de på 
något sätt deltog i Svenska Polis- och 
Skyddshundsföreningens tävlingar 
och utställningar. SPSF hade nu spelat 
ut sin roll. I solidaritet bildades även 
andra dotterföreningar till SPSF men 
de fick aldrig någon betydelse. Som 
synes blev föreningsbilden ganska 
komplicerad och värre skull det bli, 
FSSSH i Stockholm splittrades 1922 
men återförenades 1925. Vidare instif-

tades det under 20-talet en del speci-
alklubbar där den viktigaste och mest 
framgångsrika var Svenska Schäfer-
hundklubben som bildades 1924. Det 
var egentligen ingen större skillnad på 
den verksamhet som bedrevs och den 
var till stora delar identisk med den ti-
digare verksamheten, men saneringen 
av föreningsverksamheten skulle drö-
ja ända fram till 1940 då man skapade 
den svenska brukshundsklubben och 
därmed hade den civila hundrörelsen 
funnit sin form.

De hundar som kommit i tjänst ef-
ter 1910 började nu åldras och efter-
hand tas ur tjänst. Nyrekryteringen 
hade varit svag och kristiderna under 
kriget hade haft en negativ inverkan 
på hundhållning. Polismännen hade 
också vid denna tid mycket låga löner 
och det blev allt svårare att fylla de 
luckor som uppstod. De äldre hund-

förarna befordrades till högre tjänster 
där det inte gick att förena förande av 
tjänstehund och polishundsverksam-
heten tonades ned. Från tidigt 20-tal 
finns mycket få uppgifter om hundar-
nas användning i tjänsten men några 
polismän i Göteborg och Stockholm 
använde sina hundar i tjänsten fram 
till 1922. De sista kriminalhundarna 
gick ur tjänsten 1923 och från och med 
det året får man anse att det första 
försöket att införa hundar i polisens 
tjänst var avslutat. 1930 inköptes sex 
schäferhundar till Göteborgs polis-
distrikt. Hundarna skulle användas 
på Hisingen för ordningshållning och 
kvarstod i tjänst under hela 30-talet 

och avslutades 1940. Men 
det skulle dröja länge inn-
an polismyndigheterna mer 
seriöst skulle ta ansvar för 
tjänstehundens rätta utnytt-
jande i det moderna polisar-
betet. Genom P.V. Törnqvists 
berättelser och dokumenta-
tion som kan anses vara på-
litligt, vittnar detta om hur 
svårt det måste ha varit att 
tränga igenom med tjänste-
hundstanken hos polismyn-
digheten. Det var tack vare 
några enskilda polismäns 
hän givna arbete med privat-
ägda hundar och stora upp-
offringar som skapade förut-
sättningar för polishundar-
betet i modern tid och för att 
nå den position den har idag. 

Man kan också säga att de första polis-
hundförarna var konservativa och inte 
alltid valde den lättaste vägen. Men 
en sak kan ingen ta ifrån dem, äran av 
att ha inlett såväl tjänstehunden och 
brukshundssporten i Sverige.

l Författad av P-O Törnqvist
10 maj 2018

P.V. Törnqvist tillsammans med poliskonstapel Bergren som
tjänstgjorde i Slottsskogen fram till 1912 med sin schäfer Bella.

Överkonstapel P.V. Törnqvist med
Petra van Park och Max von der Linde.
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pen 2021 blir Värnamo Brukshund-
klubb, region Öst.

Laguppställning under 2021 kom-
mer bli samma som under 2020.

Förslag på datum är 31 maj–4 juni 
2021.

§8 Årets polishund
SKK har bestämt att man kommer att 
dela ut utmärkelsen ”Årets polishund” 
i december som vanligt. Dock kan man 
i dagsläget inte säga i vilken form det-
ta kommer att ske.

§9 Nästa möte
Nästa möte kommer bli i Jönköping 
15-16 september.

§10 Mötet avslutat

l Sekreterare
Merit (Mimmi) Lindgren

§ 7 Föredragning av årsberättelsen
 efter genomläsning.
§ 8 Revisionsberättelsen.

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för sty- 
 relsen för den tid revisionen om- 
 fattar.

§ 10 Fastställande av den föreslagna 
 budgeten.

§ 11 Fastställande av medlemsavgift.

§ 12 Stadgeenliga val:
 A/ Ordförande 1 år

Styrelsemöte
Polishundförarförbundet

Kallelse till årsmöte 2020
Eftersom Sommar-SM blev inställt och därmed årsmötet uteblev kallar härmed styrelsen
till årsmöte – Lördagen den 7/11, kl. 10.00

Plats: Karlsborg NPHT eller deltagande via länk. Boende samt förtäring kommer att erbjudas för de som kommer.
Anmälan eller frågor till Johan Petersson, johan-a.petersson@polisen.se

PROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

17 juni 2020
Närvarande telefonmöte:
Johan Petersson, Ordf, Johanna Chri-
stiansson, Vice ordf, Magnus Söder-
berg, Kassör, Merit (Mimmi) Lind-
gren, Sekr, Lars Lindgren, Suppl, Elin 
Jansson, Suppl, Peter Matthijs, Leda-
mot

§1 MÖTET ÖPPNAS
Johan Petersson öppnar mötet och 
hälsar alla välkomna.

§2 Dagordning
Johan Petersson gick igenom dag-
ordningen.

§3 Tidningen Polishunden
Mediahuset vill dra ner på arvodet 
under coronapandemin då de inte får 
tillräckligt med annonsörer samt har 
fått permittera medarbetare. Johan 
Petersson och Magnus Söderberg har 
varit på möte med Mediahuset som 
kom med två olika alternativ till fort-

Uppräkning av röstlängd

§1 Mötets öppnande

§2 Val av årsmötesordförande
 (enligt stadgarna sittande)

§ 3 Val av årsmötessekreterare.

§ 4 Årsmötets behöriga utlysning.

§ 5 Fastställande av dagordning. 

§ 6 Val av 2 justeringsmän, 
 tillika rösträknare.

satt samarbete. Styrelsen var inte helt 
enig så Johan Petersson skall fortsätta 
diskussionen med Mediahuset.

§4 Kommande årsmöte
Då restriktionerna nu är hävda från 
Nationella Polishundtjänsten plane-
rar styrelsen för att förlägga årsmötet 
till Karlsborg den 24 oktober 2020. 
Styrelsen undersöker även möjlighe-
terna till att ha årsmötet digitalt för 
att så många som möjligt skall kunna 
deltaga.

§5 Narkotikatävling
Styrelsen planerar för en narkotika-
tävling ”light” i samband med årsmö-
tet i oktober. Aktuellt datum 23–25 
oktober.

§6 Stipendier
Ingen ansökan inkommen.

§7 Nordiska Mästerskapen
Arrangör för Nordiska Mästerska-

 B/ Sekreterare  2 år
 C/ Ledamot    2 år
 D/ Suppleant    2 år
 E/ 2 Revisorer  1 år
 F/ 2 Revisor suppleanter 2 år
 G/ Val av valberedning 2 år
 (2018 valdes Ulf Backman,
 Peter Nordgren på 2 år)
   (2019 valdes Andrea Hardie
 på 2 år)

§ 13 Behandling av motioner.

§ 14 Mötets avslutande.
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Information från

Nationella Polishundtjänsten
Här kommer lite information om vad som hänt under juni–juli vid Nationella Polishundtjänsten .
Text: Per Erik Karlsson (Pelle)
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INFORMATION

Utbildning
Vårens grundkurs för hundförare avslutades i mitten av ju-
ni månad. 16 kursdeltagare fick hedrande mottaga utbild-
ningsbevis av regionpolischef Klas Johansson, region Väst. 
Se nu till att hjälpa och stötta dem när de kommer hem till 
era respektive regioner så att de kommer i tjänst, så snart 
ske kan.

Möte med MSB och FFO
(Frivilliga försvarsorganisationer)
Ett digitalt möte med MSB och FFO har genomförts gällan-
de i första hand hantering av smittade djur i samband med 
exempelvis insmugglade hundar. Vilka förberedelser inför 
dessa situationer har myndigheterna och de frivilliga för-
svarsorganisationerna. Fortsättning på dessa möten följer... 
Pelle medverkade.

Väktarprov
2 väktarprov har genomförts under juni månad.

Nationella Polishundrådet
Ett digitalt möte med Nationella Polishundrådet har ge-
nomförts. Jerker o Lasse medverkade.

Försvarsmakten
Under senare delen av våren/sommaren har det genom-
förts tester av FM-hundar i Karlsborg varje vecka. I första 
hand med anledning av covid-19. Johan, Micke o Magnus 
medverkade.

Förläggningen
Ombyggnationen av byggnad 63 är  klar och vi disponerar 
nu ytterligare 8 rum för vår verksamhet.
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Arbetsmöten
Ett digitalt möte med den nationella arbetsgruppen narko-
tika/vapensök har genomförts. Fortsättning följer ... Lasse 
o Pelle medverkade.

Ett digitalt möte med Försvarsmakten har genomförts, 
Jerker o Lasse medverkade.

Nya hundar i tjänst
• Försvarsmaktens Myt, tysk schäferhund, förare Patrik S, 

region Mitt (Västmanland) godkänd patrullhund.
• Canine Nordic Säpo, belgisk vallhund malinois, förare 

Sandra A, region Mitt (Uppsala), godkänd patrullhund.
• Cosmic Cover’s Last Liberty, labrador retriever, förare 

Mats T, region Stockholm, godkänd kriminalsökhund. 
Hunden tidigare placerad i region Öst.

• Pilens Nelson, labrador retriever, förare Hasse J, region 
Stockholm, godkänd BPU-hund.

• Rixdivans Igal, tysk schäferhund, förare Paulina L, region 
Väst (Göteborg), godkänd patrullhund.

• Azlangårdens Rolle, tysk schäferhund, förare Ralf A, regi-
on Mitt (Västmanland), godkänd patrullhund.

• Gracehunters Tide’s Earl of Merric SPIKE, labrador re-
triever, förare Maria W, region Mitt (Uppsala) godkänd 
narkotika/vapensökhund.

• Försvarsmaktens Navajo, tysk schäferhund, förare Evin 
C, region Öst (Jönköping), godkänd patrullhund.

• Mi-Jos Qraft, tysk schäferhund, förare Joel K, region 
Stockholm, godkänd patrullhund.

• Försvarsmaktens Nix, tysk schäferhund, förare Måns B, 
region Syd (Skåne), godkänd patrullhund.

• Försvarsmaktens Jönso, tysk schäferhund, förare Erik W, 
region Mitt (Uppsala), godkänd patrullhund. Hunden ti-
digare tjänstehund i region Stockholm.

• Försvarsmaktens Nimbo, tysk schäferhund, förare Ola T, 
region Syd (Skåne), godkänd patrullhund.
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Brev 1 från Bella
”Bellas semestertips”

Lördag 18 juli 2020

En granne fem gator bort:
– Ursäkta, är inte detta er hund?

Husse:
– Eh jo ja, vart f%n hittade ni honom??

Så kan det låta en dag hemma hos mig, 
kebabrullen får korn på en löptik nå-
gonstans i kvarteret. Som värsta Har-
ry Houdini tar han sig förbi alla hinder 
och spärrar som matte har borrat upp 
och beger sig, utan någon som helst 
konsekvensanalys, som en sjöman på 
permis ut i friheten, men som för de 
flesta rymlingar blir den ganska bit-
terljuv och kortvarig. Men det är klart, 
väger man lika mycket som en kartong 
ägg så finns det alltid kryphål i en vil-
laträdgård.

Fast lite beröm får jag allt ge honom, 
matte har börjat träna rallylydnad 
med den lille sprätten och deras första 
tävling vann de faktiskt efter idogt och 
flitigt nötande hemma i trädgården av 
matte! Ni kan tro han var mallig efter 
det!! Husse försökte sig på att köra en 
bana med mig också men jag gjorde 
tydligt klart för husse att jag hellre 
äter en låda isbergssallad eller tittar 
på när färg torkar. Underbart är dock 
kort, för en natt var kebabrullen körig 
i lilla maggen och hade tyst och fint 
tassat upp och lagt en trampmina av 
majonnäskaraktär på mattan utanför 
husses och mattes sovrum. Husse, ny-
vaken, kaffesugen och innan han ens 
hunnit tömma nattkärlet, bända ut 
bettskenan och koppla i hörapparaten 
trampade han i hela härligheten med 

sörjan pressad mellan tårna. Resten av 
den dagen, eller i alla fall de närmsta 
tio minuterna, var den gode kebabrul-
len allt annat än mallig.

Så till det senaste i hundgruppen då, 
vill börja att med blommor och med 
blader gratulera våra nykläckta hund-
förare O. och hundförare R. som äntli-
gen är klara med sin grundutbildning 
i den härliga staden, Vätterns pärla, 
Karlsborg. Vill även hälsa min senaste 
kollega välkommen, en ung stilig schä-
fer vid namn Oboy! Det är även med 
stor sorg i hjärtat jag vill meddela att 
min kära kullsyster Bailey hastigt och 
alldeles för tidigt har lämnat oss efter 
att ha skadat sig allvarligt i tjänsten. 
Vila i frid kära syster!!

För oss andra hundar så tassar det 
på även så här i semestertider, min 
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Brev 2 från Bella
Lördag 12 september 2020

God morgon! Många har räknat ner 
timmarna, en del vet inte vad vi talar 
om, men här är för många veckans be-
hållning!

En lördagseftermiddag var jag och 
husse ute och körde i godan ro, husse 
kände sig seriös och tänkte lägga ut ett 
spår till mig runt villakvarteren. Li-
te för min skull, men kanske mest för 
sitt eget samvetes skull. Likt en ståtlig 
atlantångare på ett stilla hav glider vi 
fram över asfalten och kapten hus-
se vinkar glatt till tre glada barn och 
deras mamma som passerar på trot-
toaren. Ska vi fortsätta på det marina 
temat så är väl jag den där smutsige 
stackaren som står och skyfflar kol 
och aldrig får se dagsljus. Men, men. 

käre vän Django har återigen briljerat 
och hade en bra jakt med grip härom-
veckan och åldermannen Grim fång-
ade en person häromdagen som inte 
hållit sig inom lagens ramar. Själv 
fortsätter jag att leta knark och annat 
onyttigt i vårt polisområde och nyli-
gen skulle jag hjälpa ordningsgrup-
pen med att leta efter en efterlyst 
yngling. För oss polishundar brukar 
lotten falla på att hålla baksidan med-
an övriga kollegor går genom finin-
gången. I de flesta fall brukar vi vara 
sysslolösa i alla trädgårdar och inner-
gårdar som vi stått och laddat i men 
denna gång blev det jackpott. Medan 
husses kollegor knackade på notera-
de husse och jag hur sagda efterlyste 
lugnt och stilla tassade ut på altanen 
med sina skor för att även i fortsätt-
ningen hålla sig undan det straff han 
avvikit ifrån. Men när husse tyst in-
ne i buskarna sa: ”varsågod min lilla 
prinsessa, nu kan du börja skälla och 
se farlig ut” så gav mannen snabbt 
upp och förpassades tillbaka till den 
väntande cellen.

Jag och husse har även hunnit ha 
lite semester och det innebär som 
vanligt avsaknad av behaglig sti-
mulans för mig, småfolket hemma 
24-7 och husse leker snickare med 
en burk i näven. Då jag är en snäll, 
kreativ och hjälpsam hund så bru-
kar jag kunna roa mig själv med att 

till exempel bära, snedstreck tugga 
sönder husses nysågade brädor och 
träna skydd mot gräsklipparen. I 
värmen grävde jag mig även en skönt 
och svalkande grop under småfolkets 
studsmatta.

För en hårt arbetande och självstän-
dig hund som lilla jag krävs det även 
en del sömn och vila, framför allt efter 
några nattpass när husse är på det lilla 
humöret att köra med mig under dyg-
nets sena och tidiga timmar. Jag har 
då min favoritkorg under trappan där 
jag avnjuter min skönhetssömn, det 
enda som saknas är en gurkskiva över 
ögonen. Men då kan man ge sig F#N 
på att kebabrullen vill upplysa övriga 
i familjen att grannen åtta hus bort 
spolar i toaletten och sätter igång si-
na skäll / hosta / nysande / kräkljud 
och väcker mig. Jag telepaterar då en 
snabb tanke till honom att ”om du vill 
uppleva din första betäckning så has-
par du foderluckan innan jag trycker 
till dig så du förvandlas till en fossil i 
hallgolvet”. Då brukar han tystna och 
söka sig till mattes knä.
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Husse kör runt en stund för att hitta 
en bra uppstartsplats och när vi kör 
förbi en villa står tidigare nämnda 
barn och mamma vinkandes, dock i en 
helt annan sinnesstämning än tidiga-
re.

Tårarna på barnen sprutar och när 
husse stannar för att fråga hur det är 
fatt hinner han knappt öppna munnen 
innan det yngsta barnet gråtandes skri-
ker ”DU HAR KÖRT ÖVER VÅR KATT 
SMULAN!!!” Husses annars så friska 
och grisskära ansiktsnyans förvandlas 
hastigt till en blandning av askgrå och 
lakansvit och små svettpärlor bryter 
fram i pannan, troligtvis även under 
armarna och på ryggen. Husse kliver 
ut och som vanligt trasslar han in sig i 

en labyrint av socialt nonsens och de 
stackars barnen berättar i munnen på 
varandra att deras katt sprungit över 
vägen i samma sekund som vår polisbil 
passerat, dessutom har de sett katten 
hamna under bilen. Ooooookej, husses 
blick flackar mellan barnen, mamman 
och barnen igen.

Husse och den ledsna barnaska-
ran letar resultatlöst efter Smulan en 
bra stund. Till slut nås husse av den 
glada nyheten att Smulan är anträf-
fad under familjens soffa och vid god 
vigör. Husse hoppar in i bilen, åker i 
ilfart till polisstationen och hämtar 
ett gosedjur var åt de tappra barnen. 
Tillbaka till familjen blir det basket-
hälsningar med barnen och efter en 

veterinärbesiktning av Smulan står 
det fast att inga skador har uppstått. 
Smulan måste haft änglavakt, eller 
om det var husse …

Hemma är det annars som vanligt, 
kebabrullen håller låda som aldrig 
förr. Nu har han även börjat skälla på 
mig och husse när VI är hemma och 
HAN kommer hem efter en promenad 
med matte. Så här års när temperatu-
ren smyger under 25 grader tvingar 
matte på honom ett täcke eller jacka 
eller vad man kallar det när han ska 
gå ut. ”Jä&%igt manligt du!” brukar 
jag tänka samtidigt som jag lite snabbt 
visar vem som bestämmer. Matte har 
anmält honom till en ny tävling i rally- 
lydnad och hennes största utmaning 
nu är att hitta en belöning som står 
högre i kurs än tikdoft, lycka till matte.

På jobbet vill jag gratulera Grytt 
som haft några bra jobb sista tiden och 
även Nimbo som första passet i tjänst 
såg till att tre gärningsmän fick några 
gratisnätter på hotell Gripen. Vi hun-
dar blir just nu tränade som aldrig förr 
och våra förare går in i sina bubblor 
med halsbränna, stressmage och natt-
lig ångest, det vankas nämligen de år-
liga dressyrproven. Vi ska få visa upp 
våra färdigheter i spår, skydd, lydnad, 
sök osv. Ett ständigt återkommande, 
nödvändigt ont efter semesterns verk-
lighetsflykt med grilldoft och lådvin. 
Men vi hundar har det som sagt top-
pen och vi får träna hur mycket vi vill 
och även i år kommer detta gå bra på 
ett eller annat sätt, som det brukar.

På återseende mina vänner!

l Text: Bella via Tobbe
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Såhär skriver husse Fredrik om händel-
sen:

Lördagen den 11 april i år var olyckan 
framme. Jag jobbade ett nattpass i Kal-
mar som hundförare. Passet var väldigt 
lugnt och jag ägnade lite tid åt att träna 
med min tjänstehund, Ragnar. Efter ett 
kortare träningspass åkte jag till statio-
nen i Kalmar för ett kort uppehåll.

Klockan närmade sig tvåtiden och 
efter det välbehövda kaffet var det 
dags att åka ut igen. När jag närmar 
mig hundstallet hör jag hur Ragnar 
skrikskäller väldigt märkligt. Jag skyn-
dar till stallet och ser då Ragnar i pa-
nik med svullen mage och fradga runt 
munnen. Jag inser direkt att han har 
drabbats av magomvridning. Jag har 
råkat ut för detta tidigare med en an-
nan hund och visste att tiden är oerhört 
avgörande om han ska ha en chans att 
överleva. Fortast möjliga till närm-
sta veterinär som kan operera. Just 
det, närmst… Det visar sig att närm-
sta djursjukhus som kan ta emot oss är 
Helsingborg, 30 mil och enligt gps:en 3 
timmar 22 minuter.

Oerhört stressande
Jag får in Ragnar i bilen och börjar kö-
ra söderut. Under tiden ringer RLC till 
jourhavande veterinär i Karlskrona 
som beger sig till sin praktik för att se 
om de kan göra något så han klarar re-
san till Helsingborg.

Vi landar i Karlskrona samtidigt som 
veterinären. Smärtstillande och dropp 
ges. Vi lyckas också få ner en slang i 
halsen så vi kan släppa lite på trycket. 
Att göra detta på en vaken, panikslagen 
tjänstehund kostade viss blodspillan 
från mig och jag tror även veterinären. 

Men vi lyckades lätta något på trycket. 
Vidare iväg mot Helsingborg.

Jag är själv i bilen, att höra min bäs-
ta vän skrika av smärta bak i buren är 
oerhört stressande. Vetskapen om att 
jag behöver se till att droppet funkar 
med min provisoriska upphängning 
i buren gör inte saken mindre stres-
sande. Men efter en stund med hjälp 
av RLC-operatör får vi loss en patrull 
från Kristianstad som möter upp mig 
längs E22:an.

Yttre befäl Gustav hoppar in i min bil 
och jag kan bära över Ragnar i baksätet 
och på så vis få droppet högre upp så 
det börjar fungera.

Efter föredömlig körning av 
Gustav möter Helsingborgshund-
föraren Jonas upp och guidar in 
oss de sista milen så vi kommer 
direkt dit snabbaste vägen.

Ni räddade Ragnars liv
Efter några timmar får jag beske-

Lagarbete räddade Ragnars liv
Mitt i natten blev polishunden Ragnar akut sjuk . Husse Fred-
rik (Linkan) blev tvungen att åka från Kalmar till djursjukhuset 
i Helsingborg med honom . Tack vare hjälp från kollegor på Re-
gionledningscentralen (RLC) samt i Kristianstad och Helsingborg 
kunde livet på Ragnar räddas .
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det att operationen gått bra men att 
han får stanna kvar ett par dagar för 
kontroll. Nu ett par månader senare 
är han helt återställd och åter i tjänst.

Jag är oerhört tacksam för allt som 
gjordes för oss denna natt; RLC-opera-
törerna som fick höra mitt tjat, Gustav 
som hoppade in och körde, Jonas som 
mötte upp och såg till att vi kom rätt. 
Ni räddade Ragnars liv. Lagarbete när 
det är som bäst, tack!

l Text: Linkan
l Foto (stora bilden): Per Norrgård
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Jag vill med denna artikel försöka kla-
ra ut begreppet och dess innebörd – så 
som jag ser det – med förhoppningen 
att jag med detta kan starta en dialog 
i stugorna där alla åtminstone pratar 
om samma sak, även om man för den 
sakens skull inte behöver vara helt 
överens.

När en del pratar om och refererar 
till lydnad hänvisas ofta till hundböck-
er, webbsidor, kunniga kursledare 
m.m. Man får tips på inlärning av olika 
moment. Hunden ska lära sig utföra 
olika konster som ofta är relaterade till 
ett tävlingsprogram eller som avser att 
ge hunden stimulans. Tipsen är oftast 
kopplade till någon form av belönings-
system, man positivt förstärker önskat 
utförande. Det är böcker som är trevli-
ga att läsa och filmer som är behagliga 
att titta på och man inspireras att lära 
sin hund olika saker och till på köpet 
får man en bra relation till sin hund ef-
tersom man genom inlärningen kom-
municerar med hunden. Hunden lär 
sig inte bara momenten utan den upp-
lever även hur förarens mimik funge-
rar, förarens röstläge, kroppsspråk och 
den fångar även upp viss ordförståelse, 

Vad innebär lydnad på en 
hund för dig?

Begreppet lydnad diskuteras ofta och flitigt ute i stugorna . Inne-
börden av begreppet lydnad på en hund har blivit en vattende-
lare både i de svenska hundägarhemmen, inom och mellan oli-
ka myndigheter och – inte minst – bland flera instruktörer och 
hundtränare .

Varför blir begreppet lydnad omstritt och varför väcker be-
greppet så mycket känslor i debatten? Det första som jag per-
sonligen träffas av är, att etablissemanget inte är överens om 
vad begreppet innebär vilket skapar förvirring och i flera fall 
även missförstånd . Några drar paralleller med hur den svartvita 
pedagogiken fungerar för oss människor medan andra menar att 
vi ”Disneyfierar” våra hundar .
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klang och ton. Sammantaget är detta 
en god men inte tillräcklig grund för 
att få en lydig hund.

Skillnaden mellan en lydig hund 
och en hund under lydnad
När vi hundägare lärt våra valpar, ung-
hundar och vuxna hundar olika mo-
ment – t.ex. gå fint vid sidan och titta 
upp, sitta kvar, komma på inkallning, 
ligga still och sitta björn – har vi möj-
ligen fått hundar som är lyhörda och 
kommunikativa men vi har i de allra 
flesta fall inte hundar som är under 
lydnad. Hundarna lyder oss inte ovill-
korligt. Vi har skapat hundar som kan 
en massa cirkuskonster – som jag bru-
kar kalla det – men vi har inte hundar 
som vet vad de ska göra om de utsätts 
för något som är mer intressant än att 
få en boll eller en bit oxfilé om de kan 
”rulla runt”.

För en hund är det oerhört stor 
skillnad mellan att utföra en handling 
som grundar sig på att ett beteende 
har förstärkts positivt än att upphöra 
med en handling som är icke önskvärd 
och som aldrig förstärkts, varken ne-
gativt eller positivt. Sitta björn. Foto : Natalie
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Begreppen positiv och negativ för-
stärkning låter proffsiga men vad be-
tyder de egentligen?

En förstärkning innebär – i stora 
drag – att man kompletterar den för-
väntade handlingen med något, an-
tingen en belöning eller en bestraff-
ning. Självklart finns det olika varian-
ter på detta tema som innebär att man 
kombinerar handling, förstärkning, 
belöning och bestraffning på olika 
sätt. Men i grunden gäller, att man be-
lönar med positiva saker så som mat, 
leksaker och lek om man vill förstärka 
ett önskvärt medan man bestraffar ett 
oönskat beteende med verbal eller fy-
sisk tillrättavisning. I psykologin talar 
man om begreppen förstärkning och 
bestraffning, vilka i sin tur kan delas 
in i negativ/positiv förstärkning, samt 
negativ/positiv bestraffning.

Det är ofta här det brukar hetta till 
i diskussionerna. Belöning? Bestraff-
ning? ”Kom igen, kom ur grottan 
Pierre Wahlström! Vi sysslar inte med 
bestraffning och vi korrigerar inte vå-
ra hundar nu för tiden. Korrigering 
och bestraffning är förlegat, det är ren 
hundmisshandel! Man ska ignorera 
icke önskvärda beteenden och istället 
visa hunden rätt beteende och belöna 
detta, inget annat!”

Jag är vän av att lära hundar genom 
”att visa hunden det rätta och belöna 
detta”. En hund lär sig i de flesta fall 
snabbast genom att man belönar den 
– om detta tvivlar jag inte – och jag 
har personligen vunnit framgångar 
genom att dressera mina hundar ge-
nom positiv förstärkning. Emellertid 
handlar inte det strikta hundägaran-
svaret, det samhälleliga lydnadskra-
vet på oss hundägare, om cirkuskon-
ster utan om att ha en hund som man 
kan lita på. En hund som inte ställer 
till oreda i grannskapet, som inte ja-
gar vilt i skogen, som inte biter sin 
förare eller andra hundar och som 
inte – när det gäller tjänstehundar – 
okontrollerat går ur hand. Kort sagt 
en hund som kan kontrolleras och där 
hundägaren/föraren har en harmo-
nisk känsla i sitt arbete och umgänge 
med hunden.

Genom ”cirkusträningen” får man 
en hund som oftast gör det man vill 
att den ska göra för att den kan få 
fördel av det, men att hunden oftast 
gör det man vill är i flera fall inte 
tillräckligt. Om en hund som oftast 
ligger still på platsliggningen på en 
tävling reser sig när den får annat 
kul att göra är inte hela världen, men 

om en hund hellre vill skälla ut en 
annan hund än att markera en mina 
kan det bli en mycket dyrköpt ”olyd-
nad”. Tanken på en räddningshund 
som hellre jagar ett rådjur än hittar 
en nödställd person i skogen som se-
dermera fryser ihjäl känns oerhört 
obehaglig.

Hundar är opportunister, de gör så-
dant som de har mest fördel av. Det är 
av denna anledning som hundar är så 
förlåtande och anpassningsbara. Hur 
galet det än kan bli för våra hundar 
förlåter de, för de får i alla fall vatten, 
mat och värme hos sina ägare och det-
ta är grunden för deras överlevnad, 
vilket gör att de tyvärr ibland förlåter 
våra misstag alltför lätt.

De flesta har samma problem, 
man är inte ensam
”Jag förstår inte, h*n lyder ju mig, h*n 
har alltid funkat men nu – idag – så 
bara ... !”

Känner du igen detta? Din hund har 
aldrig tidigare jagat vilt, aldrig morrat 

mot dig eller andra människor, aldrig 
slagits med en annan hund och aldrig 
tidigare vaktat soffan eller matskålen 
och plötsligt händer något i den här 
stilen. Du upplever att ett dåligt bete-
ende kommer som en blixt från klar 
himmel.

Jag förmodar att många kan känna 
igen sig i detta och de flesta vet inte 
hur man ska kunna förekomma den 
där ytterst obehagliga upplevelsen.

I vårt samhälle råder en i det när-
maste sanslös dubbelmoral. Förfat-
tare till böcker om lydnad och före-
språkare av att enbart använda sig av 
positiv förstärkning lever nämligen 
ofta inte som de lär och hur ska då 
den vanlige hundägaren/yrkeshund-
föraren göra och förstå hur man fost-
rar en hund? Olika organisationer 
och diverse experter lär ut en metod 
som är politiskt korrekt trots att man 
mycket väl vet att varje hund behö-
ver fostras. Det är inte alls ovanligt 
att hundägare tar och får hjälp med 
sina hundar och ”alla” vet att denna 

Foto: Pierre Wahlström
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hjälp måste ges i det dolda eftersom 
man aldrig vet vad som skulle kunna 
hända om någon utomstående skulle 
råka se hur det felaktiga beteendet 
tränas bort.

I allra värsta fall avlivas bra hun-
dar för att hundägaren inte kunnat få 
adekvat hjälp och/eller inte har velat 
ta den hjälp som behövts av rädsla för 
att inte tappa ansiktet.

Enligt min mening är flera tips och 
hundträningsmodeller skapade för 
enkla och känsliga hundar och raser. 
En vattenstråle på nosen på en Collie 
som skäller oavbrutet är vanligen rena 
mirakelkuren men det är inte den ty-
pen av hund som exempelvis en polis-
hundförare ska ha. Tjänstehundsföra-
re behöver hundar med hög kamplust, 
stark vilja, hög självtillit och hög ener-
gi. En vattenstråle på nosen framstår 
efter ett par upprepningar mest som 
ett roligt inslag i vardagen, en grej 
man kan jaga efter. Frågan är, om man 
ens vill att en hund som bl.a. är avsedd 
för att kunna rädda livet på sin förare 
vid ett angrepp ska bli känslomässigt 
berörd av en vattenstråle, en plastpå-
se fylld med burkar eller en stenfylld 
petflaska?

De flesta som har problem, har sam-
ma problem – nämligen att gå från 
cirkuskonster till villkorslös lydnad. 
Man måste ha insikt och förståelse för 
att det faktiskt är skillnad och även ha 
kunskaper att kunna lösa övergången 
mellan att komma glatt och villigt på 
en appelplan och får en boll kontra 
att komma då en annan hund springer 
förbi, eller att stanna villkorslöst när 
du kallat på den, då hunden är på väg 
till dig över en väg då en bil kommer i 
hög fart.

Förståelsen för att det finns en skill-
nad mellan cirkuskonster och kontroll 
är den mest viktiga. Man ska helt en-
kelt inte tro att man har en lydig hund 
för att man tävlar elitklass i lydnad, 
som hundförare måste man inse att 
detta är helt olika saker. Inser man in-
te det, eller inser det för sent, kommer 
det att inträffa oväntade incidenter 
som man inte är förberedd på. Att vara 
förberedd på att incidenter kan inträf-
fa och ha förståelse för att man måste 
förekomma dessa är A och O inom 
hunddressyren.

En hund med kontroll och under 
lydnad ger ett behagligt hundliv, det 
minskar hundägarens stress och ång-
est för att hunden skall hitta på hyss 
så fort hunden kommer lös, möter en 
annan hund etc. Det är omöjligt att 

ens försöka parera eller förekomma 
en mediokert lydig hund. Det finns de 
som lyckas något eller några år men 
plötsligt inträffar det som man haft 
en magkänsla om skulle kunna hända, 
men som man vägrat erkänna för sig 
själv, och hunden går ur hand.

Hundens mognad och erfarenhet
En yngre hund utgör sällan större pro-
blem. Konsekvensen av ett eller flera 
felsteg hos en valp eller unghund blir 
sällan så stora även om de så klart är 
besvärande. Vid ung ålder blir inte 
bettet i oss så djupt, jakten på viltet in-
te så lång och attacken på andra hun-
dar kan hanteras. Olyckan är framme 
men många hundägare väljer att igno-
rera signalerna och skyller det mesta 
på unghunds- och tonårsprotester 
som nog kommer att lägga sig med ti-
den.

Efterhand som hunden får mer er-
farenhet och dessutom dresseras i att 
stå emot problem, att tåla fysisk smär-
ta, att inte ge upp och att försvara sig 
kommer hundens särskilda ”talanger” 
(resurser) att synas allt mer och allt 
oftare. Om man i detta läge inte har 
en hund som är lydig och respekterar 
sin förare kommer problemen som ett 
brev på posten.

Tjänstehunden som går ur hand
En del hundförare och dressörer har 
upplevt detta själva, att hunden går ur 
hand, medan andra har beskådat sina 
kollegors öden.

Det är synd om alla inblandade och 
det är synd om hunden som blir miss-
förstådd, som i värsta fall får avlivas 
och det är synd om föraren och hens 
familj som lagt ner tusentals timmar 
på hunden och som bundit upp sig 
känslomässigt till den och som får 
uppleva en omplacering eller avliv-
ning. Det rör sig om tragedier som – 
enligt min uppfattning – i flera fall har 
sin grund i att etablissemanget i Sveri-
ge vägrar att ens föra en vettig dialog 
om hur man ska fostra hundar.

En hund som man inte har kontroll 
över kan man inte påbörja spårträning 
med, inte kräva villkorslös platsligg-
ning av och man kan och bör inte väcka 
några som helst allvarsegenskaper i.

En hund som man inte har befäst 
orden ”bra” och ”nej” på förstår inte 
”nej” om den växlar till vilt i spåret, 
den blir bara mer intresserad av det 
förbjudna och mindre av det man vill 
att den ska göra.

Ger man sig på en hund som reser 
sig från en platsliggning möts man an-
tingen av en osäkerhet som mynnar 
ut i undvikande och flykt eller en osä-
kerhet som mynnar ut i en avstånd-
sökande signal eller handling, dvs. 
morr, skall eller bett.

Väcker man försvarslusten i en 
hund man inte har kontroll på, t.ex. 
genom att lära den munkorgsarbetet 
för tidigt innan man har full kontroll, 
kan man räkna med att hunden kom-
mer att tillämpa sina nyförvärvade 
kunskaper även på sin förare.

Förstå skillnaden
Ur hundens perspektiv måste man 
som förare förstå skillnaden. I hun-
dens värld lyder den inte eller är ”un-
derkastad” sin förare bara för att den 
lägger sig snabbt eller släpper på kom-
mando hemma på träningsplatsen. I 
hundens värld utför den en handling 
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som föraren belönat eller sagt åt den 
att göra. Man tror att hunden släpper 
bollen av respekt men så är oftast icke 
fallet. Hunden släpper bollen för att 
man vanligen gett den någon annan 
leksak i utbyte eller för att den helt 
enkelt inte anser bollen vara värd att 
ta strid för just då.

Ett tänkbart scenario är att man 
befinner sig på en för hunden okänd 
plats, hunden har fångat en buse som 
vållat hunden obehag. Kommandot 
”loss” fungerar inte. Hundens förare 
använder ytterligare 700 ord, olika 
röstlägen och försöker slutligen även 
bända upp munnen på hunden för att 
få den att släppa. När hunden väl har 
släppt biter den tag i något eller någon 
annan och denna någon kan mycket 
väl råka vara föraren eller en kollega.

Denna situation som man kan appli-
cera på flera andra situationer och det 
gemensamma är att:
1. Man har inte uppmärksammat hun-

dens utveckling tillsammans med 
den pålagda dressyren.

2. Man har inte en grundlydnad som 
håller i alla lägen.

3. Man har inte provat sin lydnad på 
hunden genom att provocera fram 
utmanande lägen, där hunden fres-
tas att ifrågasätta sin förare eller att 
prioritera annat.

Man måste alltså arrangera situa-
tioner där hunden kommer ur sin 
komfortzon, där den blir ivrig och 
glömmer bort det man lärt in och där 
den kommer i ett ”driftpåslag” och 
blir svårare att nå. Det är då man på 
en stressfri plats får möjlighet att se 
om man har hunden i sin hand. Det 
är därför man ska vara noga – mycket 
noga – och inte nöja sig med ganska 
bra.

Ett exempel: Man tränar skydd på 
sin ordinarie träningsplats. Man trä-
nar med dold ärm eller skyddsdräkt. 
Hunden sitter rejält i bett, man kom-
menderar ”loss” och ”fot”. Det dröjer 
innan hunden släpper och den tuggar 
sig ut, den kommer långsamt in till si-
dan och man får använda hög röst och 
kroppsspråk för att få hunden till sig. 
Många förare nöjer sig här med mo-
tiveringen ”H*n släppte ju och kom 
in till sidan. ”Det är ju ingen tävlings-
hund!” Problemet är bara att de extra 
sekunder det tar innan hunden släp-
per och kommer in till sidan blir lätt 
till minuter och kräver fler och fler 
höga extrakommandon. Till slut lyder 
hunden inte alls.

Ska vi slå och bruka våld
på hundarna?
Är det mängden obehag som avgör om 
vi ska lyckas få styr på hundarna? Är 
det så jag menar, att vi ska bryta ner 
hundarna och ha kadaverdisciplin på 
dem?

Nej, det menar jag verkligen inte. 
Dock finns det faktiskt de som menar 
att obehag och fysisk smärta kan göra 
hundar mer lydiga. Så är det naturligt-
vis inte, vilket nog de flesta framgångs-
rika proffshundtränare kan intyga.

Det finns en och annan hundägare/
förare som har fått för sig att det är en 
bra ledarskapsövning att brotta ner 
sin hund, lägga sig på den och bita den 
i örat. Personligen tycker jag att det-
ta rent av är en olämplig övning, inte 
minst för att man som förare riskerar 
att bli ordentligt biten.

Dock måste man på något sätt få den 
rejäla hunden att tycka att man som 
förare är en förebild och det är här det 

skiljer sig åt hur man väljer att gå till 
väga. Jag säger inte att några metoder 
är fel, inte så länge vi inte behandlar 
djuren illa, oschysst eller orättvist.

Ett exempel på att behandla en 
hund orättvist är att inte behandla 
den alls, det skapar en otrygg hund 
som inte vet var i flockens rangord-
ning den står. Hunden kan bli intro-
vert, gå omkring och småtesta, små-
muttra och testa familjens medlem-
mar genom att morra lite när den 
ligger i soffan, vid matskålen och i bi-
len. Hundarna är skapta så, de testar i 
princip varje dag lite grann, detta ofta 
utan att vi uppfattar det. De testar ge-
nom att tjuva ut genom dörren lite i 
förväg, genom att dra i kopplet, genom 
att tigga vid bordet, genom att vakta 
en sko i hallen, genom att få möjlighet 
att blåsa upp sig när man möter and-
ra hundar, genom att vakta orimligt 
mycket – i stort sett allt är en check, 
hunden frågar ”är detta okey, kan jag 
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göra detta så kanske jag kan prova det-
ta…?” o.s.v.

Vill man få optimal ordning på sin 
hund, vilket man är skyldig att ha, 
måste man vara vaken på hundens 
agerande dygnets alla timmar. Det går 
liksom inte att slappna av, åtminstone 
inte med en unghund, som av natur-
liga skäl är mer angelägen att testa än 
en femårig hund.

Hur ska man göra då?
Nu är ju jag inte den som ska instruera 
er läsare av detta nummer i hur man 
ska få kontroll på en hund, det finns 
inom myndigheterna mycket god 
kompetens att använda men jag vill 
ändå ge några exempel på hur ni kan 
vinna poäng i vardagen och därmed få 
hundar som tänker efter lite mer, ser 
upp till er som de förare ni ska vara 
och inte bara betraktar er töntar som 
ska rundas.

En färdig eller blivande tjänstehund 
kostar flera hundra tusen kronor. 
Denna hunds insatser, vad den betalar 
tillbaka till samhället genom sitt arbe-
te varje år, är värda åtskilliga miljoner 
kronor. Visst vore det väl dumt att in-
te göra allt som står i ens makt för att 
dels förekomma de eventuella pro-
blem med hunden som kan uppstå och 
att även kunna avbryta de felbeteende 
som sker?

Skyddsträningen
Redan första träningen med dig ska 
hunden sitta vid din sida och titta på 
dig innan ni startar. Du har fått en 
hund som är testad och lämplig att 
provas som tjänstehund, det är ing-
en newfoundlandshund eller basset 
som behöver en massa hjälp för att 

komma igång. Egenskaperna finns 
där, tvivla inte på det. Det kan se mi-
nimalt ut i början men det kommer 
med säkerhet att öka, i flera fall rejält. 
Lägg därtill kommande erfarenheter 
i tjänsten och du har skapat en hund 
som har släppt sina hämningar och 
som är så nära man kan komma ut-
veckling och egenskaper från ett vilt 
tillstånd. Genom att i grundutbild-
ningen av en blivande tjänstehund 
rusa från bilen till en väntande figu-
rant och bara gasa på, är att be om att 
få problem med kontrollen senare. 
Det räcker med ett par sådana pass 
för att få en hund som skapat förvänt-
ningar som sedan blir ett besvär för 
er. Kontrollen och den positiva väg-
ledningen är det viktigaste i allt bitar-
bete. Du ska inte träna ”ordning och 
reda” för att hunden är för mycket 
just nu utan för att hundens synbara 
resurser kommer att öka snabbt och 
innan du vet ordet av har du tappat 
kontrollen på din värdefulla tjänste-
hund.

Munkorgen
Jag är väl medveten om att korgarbe-
tet måste tränas tidigt för att ni vill 
komma i tjänst. Dock anser jag att det 
är ren galenskap att väcka aggressio-
ner i hundar som är tämligen unga och 
ofta utan kontroll. Att lägga in denna 
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växel – eller släppa på dessa spärrar 
– innan man har total kontroll på sin 
hund är som att be om att bli biten sex 
månader senare. Gör det inte bara, 
snälla.

Du som förare ska ha en hund som 
du kan klippa klor på och undersöka 
utan problem, som du kan lyfta och 
bära som du vill och som du kan ha 
lös och passera en fårflock utan att 
den visar intresse eller vill följa fåren. 
Fungerar det nyss nämnda, först då är 
det dags att börja med spår-, skydds- 
och munkorgsarbete m.m. Fungerar 
det inte – ta hjälp. Du kan inte ha en 
tjänstehund som du inte kan gå lös 
med genom ett vilthägn eller genom 
en lada full med får.

För att ni inte ska tro att jag talar i 
gåtor så; Här kommer ett exempel på 
hur du ska få till den där promenaden 
genom fårflocken.
1. Se till att hunden är fysiskt trött, 

mycket trött. Hunden får inte ha 
legat still hela dagen för att komma 
till dagens ”happening” – jaga får.

2. Ta dig in i fårhagen med kopplad 
hund, visar hunden intresse för de 
passiva fåren så säg ”nej” till hun-
den, byt riktning samtidigt som du 
lätt drar kopplet med dig.

3. Utöka svårigheten genom att sätta 
fart på fåren, gör samma som under 
punkt 2.

4. Gå så nära fåren du kan, lägg hun-
den ner och sätt fart på fåren. Hun-
den SKA ligga kvar. Upprepa.

5. Sätt på en längre lina, gör om punk-
terna 1–4 i lång lina, ta aldrig av li-
nan.

6. När hunden är harmonisk och du 
ser att den slappnar av och inte lig-
ger på helspänn utan mest tycker att 
livet där i fårflocken verkar tråkigt 
är det dags att åka hem.

7. Upprepa punkterna 1–6 dagen efter 
samt ytterligare någon dag.

8. Byt fårhage eller ersätt om möjligt 
fårhagen med en djurpark, upprepa 
steg 1–7 på minst tre platser.

Efter detta har du en hund som du, ut-
an att ha tillfogat en massa smärta och 
obehag, fått bättre kontroll på och inte 
minst har du börjat plocka poäng på 
hunden och inte tvärtom.

(PS! se till att ha markägarens och 
djurägarens tillstånd bara … )

Just att plocka poäng på hunden är 
viktigt, särskilt för dig som tänker job-
ba med den. Poäng plockas – som jag 
berört tidigare – vid:

• ”Varsågod” – in i och ut ur bilen, 
matskålen.

• Genom att gå bakom dig nerför trap-
pan, genom folksamlingar, på och av 
tåget m.m.

• Genom att ligga passiv när andra 
hundar leker framför er, osv.

Poäng på en hund plockar man inte 
genom att ge den en omgång stryk om 
dagen.

Jag hoppas med denna artikel att 
väcka någons intresse för förändring 
och diskussion. Kanske kan jag ha fått 
en av er att våga ändra lite på dres-
syren av er hund och kanske kan en 
hund tack vare det slippa att omplace-
ras. Om så skulle bli fallet är jag nöjd, 
allt annat är en bonus.

Lycka till, möjligen återkommer jag 
med mer tips och trix om maximalt 
behagligt umgänge med din hund.
Tack för att ni tog er tid att läsa!

l Text: Pierre Wahlström
Testansvarig i Försvarsmakten,

30 år med tjänstehundar

Draghundslägret 2021, Långberget

Det är dags att anmälan dig och din hund till Hundförarförbundets årliga draghundsläger, som även nästa år kom-
mer att vara på Långberget . Lägret kommer att vara från söndagen den 17 januari till torsdag den 21 januari 2021 .
Mejla din anmälan till johanna .christiansson@polisen .se allra senast den 6 december 2020 .
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REPORTAGE

Elin och Lymla,
två tjejer med huvud och nos på skaft, 
då är det jobbigt att vara buse!

Jag och min tjänstehund Lymla går på 
vårt första nattpass efter att mest ha 
gottat oss i solen och ätit glass under 
semestern. Vi känner oss båda tagga-
de och det märks inte minst på Lymla 
som slänger sig in i radiobilen när jag 
lastar. Med oss detta nattpass ska vi 
även ha aspiranten J. Han gör sitt för-
sta nattpass någonsin och verkar pep-
pad att åka med oss.

Plötsligt hör vi det där larmet som 
får alla hundförare och poliser att tag-
ga igång lite extra. ”Från 5–0, då har vi 
ett pågående inbrott. Har vi några le-
diga resurser?”. Vi hoppar alla tre in i 
bilen snabbare än kvickt och ihop med 
flera bilar ur ingripandestyrkan kör vi 
mot aktuell adress i Svenljunga.

Anmälarna är en granne som ser 
mystiska personer vid grannens hus. 
Anmälaren vet om att grannarna är 
bortresta och ringer därför direkt 112. 
En stor eloge till denna uppmärksam-
ma anmälare! Det är tack vare denne 
vi hinner dit i tid.

När första radiobilen anländer ser 
grannarna att två personer spring-
er från huset. Ena kollegan ger sig ut 
och springer efter men när han tappar 
dem beger han sig tillbaka för att in-
te förstöra för hunden som ska spåra. 
En annan kollega hör ljud inifrån en 
byggarbetsplats och stannar till där 
för att bevaka denna.

När jag, Lymla och J. kommer fram 
får vi påvisat tydliga skospår i gräset 
på baksidan av fastighetslängan. Lym-

la fattar direkt vad vi ska göra och ger 
sig iväg i en väldig fart längs tomterna 
och sen upp i skogen. Sedan svänger 
det tvärt ner mot byggarbetsplatsen 
där kollegan står och bevakar. Han 
har inte sett några rörelser men det är 
mörkt och byggarbetsplatsen är stor. 
De har troligen inte vågat springa på i 
full fart eftersom de hört kollegan, ut-
an smugit sig till änden av byggarbets-
platsen, vilket ger mig och hunden ett 
mycket bättre läge att hinna ikapp.

En kortare förvirring uppstår när 
Lymla i mörkret får för sig att kolle-
gan kanske är en av gärningsmännen 
och ger sig ner mot honom med mig 
släpandes efter. Hon inser dock sitt 
misstag och jag kan pusta ut när hon 
återigen tar upp rätt spår och vi forsar 
vidare längs med staketet in till bygg-
arbetsplatsen. Hon är som sagt taggad 
och missar helt att det är ett staket i 
vägen och dundrar med huvudet före 
rakt in i detta. Efter en snabb koll att 
det gick bra ger vi oss in på byggar-
betsplatsen och efter ca 100 m lägger 
hon sig ner och markerar ett metall-
föremål. Aspiranten J. säkrar före-
målet och som tur är han vältränad 
och snabb och springer ikapp mig och 
Lymla som hunnit iväg en bit i ivern 
att hinna ikapp gärningsmännen.

Spåret går sedan vidare ut från 
byggarbetsplatsen och in i ett bostads-
område. Jag ser en bra bit framför mig 
hur blåljusen lyser upp i natten. Två 
radiobilar kör fram och tillbaka med 

Härom natten fångades det tjuvar i Svenljunga . Med Lymlas nos 
och Elin i snöret samt gott samarbete av övriga, väktare och all-
mänhet stoppades förövarna i flykten!!!

Elin berättar nedan om händelsen för den som vill hänga på!

blåljusen på framför oss och hjälper 
till i jakten på de misstänkta tjuvarna. 
Det visar sig senare att även tjuvarna 
sett blåljusen och därför vänt tillbaka 
mot den mörka skogen.

Lymla tar oss med runt ett hus och 
spårar sedan tillbaka i riktning mot 
byggarbetsplatsen. Jag hinner tänka 
”är detta verkligen rätt. Varför går de 
tillbaka i riktning mot brottsplatsen?” 
men samtidigt vet jag att man ska lita 
på sin hund. Hon har en mycket bättre 
nos än jag. Vid änden på huset börjar 
hon snurra runt, runt. De kan väl inte 
ha gått upp i rök?

Efter lite snurrande drar hon sig 
mot ett stort buskage där ett bord står 
uppställt. Sedan dyker hon in i buska-
get och jag hör det efterlängtade skal-
let. Hon har hittat dem! När aspirant 
J. ropar ut på radion att vi hittat två 
personer och var vi befinner oss hör 
jag glädjeropen från kollegorna.

Ett mycket bra exempel på hur vik-
tigt det är att man jobbar som ett lag för 
att lyckas. Den största hjälten i ärendet 
är grannen som var så uppmärksam 
och hela tiden kunde ge oss bra infor-
mation. Sen gjorde alla poliser på plats, 
samt ledningscentralen ett mycket bra 
jobb vilket gav mig och hunden en ärlig 
chans att hitta gärningsmännen.

Om aspirant J. var nöjd med sitt för-
sta nattpass? Ja, jag tror det.

l Text: Elin
l Foto: Jörgen Björnstedt
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Der har i den sidste tid været en del 
snakken om hvorvidt pepperspray er 
farligt for hunde og om det kan gøre 
dem aggressive.

Jeg har derfor valgt denne gang at 
skrive lidt om det aktive stof i pep-
perspray. Det er et kemikalium som 
kommer fra forskellige planter. Prøv 
lige at læse denne artikel så ved du 
mere. Husk også lige at hvis man har 
en god stærk politihund og så udsæt-
ter den for noget ubehageligt mens 
den for eksempel er indespærret i en 
bil, ja så vil den som en god politihund 
skal reagere aggressivt. I starten er 
artiklen lidt ”tør og kedelig” (torr og 
trokigt), men fortsæt med at læse så 
kommer der også noget du kan bruge i 
dagligdagen.

I diverse peberfrugter (Capsicum 
planterne) findes der kemikalier som 
tilhører de såkaldte capsaicinoider. 
Det er disse stoffer som giver den 
”brændende” smag i munden og den 
i pepperspray stærke påvirkning af 
slimhinderne. Påvirkningen er af-
hængig af hvilken frugt eller dele deraf 
man indtager eller påvirkes af.

I planterne består de 80–90 % af de 
aktive stoffer af stoffet Capsaicin  (N- 
Va nillyl-8-metyl-6-(E)-nonamide) og 
dihydrocapsaicin. Deres indbyrdes ind-
hold i peberplanterne forholder sig fra 
1:1 og til 2:1. De resterende procent af 
capsaicinoiderne (mellem 10 og 20 %) 
udgøres af nordihydrocapsaicin, ho-
mocapsaicin og homodihydrocapsaicin. 
Af beslægtede stoffer kan vanillin, der 
er en bestanddel af vanilje, nævnes. Va-
nillin findes også i træ der bruges til at 
ælde vin.

Styrken af de ”brændende” stoffer 
angives i de såkaldte scoville enheder. 
Pepperoni har 100–500 scoville enhe-
der. Cayennepeber har 30.000–50.000 
scoville enheder. Se endvidere bilag 1. 
Ren capsaicin har 16.000.000 scoville 
enheder!!! Den menneskelige tunge 

kan mærke en påvirkning på tungen 
ned til 1.5 scoville enheder. Foruden at 
stofferne ”brænder” på slimhinderne 
har de også en i varierende grad dræ-
bende effekt på bakterier og svampe i 
levnedsmidler. Derfor måske de ”stær-
ke” spisevaner i de varmere lande.

Indholdet af capsaicinoiderne i pe-
ber kan bestemmes ved den såkaldte 
HPLC metode (High Performance Li-
quid Chromatography). Et typisk chro-
matografisk billede er vist i bilag 2.

De aktive stoffer har ofte været 
brugt, især tidligere, i medicinske pro-
dukter. Capsaicin har således været 
brugt som smertestillende middel. 
De blev for eksempel indtaget som 
dråber, eller der blev fremstillet smer-
testillende linementer og salver (Cap-
solin®).Ved gentagen indtagelse øges 
smertetærsklen. På Karolinske Sjuk-
huset i Solina, Sverige, har man, efter 
sigende, anvendt chili overfor løbende 
næse og kronisk irritativ nysen. Cap-

saicin fremmer at kroppens egen mor-
fin, endorfinerne produceres. Man 
kan derfor ligefrem få en ”rus”. Denne 
endorfinrus er helt uden bivirkning-
er og uden risiko for afhængighed. 
Capsaicin har endvidere været brugt i 
terapien ved sukkersyge og kredsløbs-
sygdomme. Da capsaicin virker frem-
mende på stofskiftet er det sidste nye 
at bruge det som slankemiddel.

Det er i skallens indre del den 
såkaldte placenta, hvor den største 
koncentration af capsaicin findes. 
Dette er egentlig stik modsat hvad 
man generelt går rundt og tror. De 
fleste mener at det er i kernerne at 
”styrken” sidder. Dette passer ikke!

Chili har endvidere et højt indhold 
af A- og C- vitaminer. Rød chili har 
tillige et højt indhold af beta-carotene. 
Foruden disse egenskaber har chili og-
så en antioxidant virkning. Det bety-
der at chili  bremser nedbrydningen af 
fedt. Når fedt nedbrydes kaldes dette 
harskning.

Capsaicin (egentlig Oleoresin Cap-
sicum, som er et derivat af rød cayen-

REPORTAGE

Er pepperspray
farligt for hunde?

Bilag 1: Den mest anerkendte metode til at an-
give ”skarpheden” af en given peber er Scoville 
Skalaen. Der bør huskes at tabellen kun er vej-

ledende i det naturprodukter varierer.

Pungency betyder ”skarphed”. Rent capsaicin 
måles til 16.000.000 scoville enheder.

* den ”hottest recorded” peber var en Habenero.

Bilag 2: Mængden af capsaicinoider i en frugt 
kan bestemmes med High Performance Liquid 
Chromatografi (HPLC). Prøven opløses i etha-
nol og apparatet standardiseres med oleoresin. 

Der anvendes en 20μL lampe.

Følgende chromatogram vil da fremkomme:

Pepper Pungency (Scoville)

Bell, Sweet Italian 0
Peperocini 100–500
New Mexico 500–1 .000
Ancho, Passila, Poblano 1 .000–1 .500
Sandia, Rocotillo 1 .500–2 .500
Jalapeno, Chipotle 2 .500–10 .000
Serrano 5 .000–23 .000
de Arbol 15 .000–30 .000
Piquin, Aji, Cayenne 30 .000–50 .000
Habanero, Scotch Bonnet 80 .000–300 .00+
HOTTEST RECORDED* 577 .000
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ne peber) har den evne hvis den i gas-
form sprayes på slimhinder (som for 
eksempel i øjne og åndedrætsorganer) 
at der opstår stor smerte. Venerne ud-
vider sig og slimhinderne hæver op. 
Afhængig af dosis fremkommer ånde-
drætsbesvær, kvalme og blindhed. Al-
le disse symptomer udvikles i samme 
sekund gassen rammer slimhinden. 
Større forgiftninger kan give bræk-
ninger og diarré. Nyreblødninger med 
blod i urinen kan også forekomme. 
Der kan ses ekscitation af kroppen, 
man får det varmt og sveder. Selvom 
symptomer kan virke særdeles vold-
somme og alvorlige varer de kun fra 
20 til 60 minutter. Alle symptomer, 
også de alvorligere, såsom løsning af 
øjets hornhinde (sjælden forekomst) 
er helt reversible og som der står skre-
vet er dette ikke behandlingskræven-
de. Reversibel betyder at tilstanden 
vender tilbage til den oprindelige til-
stand.

Denne egenskab er udnyttet i de 
såkaldte pepperspray. I udlandet, 
især i USA, findes et hav af forskellige 
peppersprays.

Den spray der anvendes i DK (Bo-
dyguard) er en gas der indeholder 55 
gram OC-spray pr spraydåse. Af disse 
55 gram er 5 % Oleoresin Capsicum. 
0,89 % af denne Oleoresin Capsicum 
er ren capsaicin. Sættes indholdet højt 
nemlig fra 0,89 % til 1 % så vil indholdet 
af capsaicin i en spraydåse være 0,55 
gram. Som drivmiddel anvendes ethan. 
Bæremidlet er buthoxyethoxyethanol.

Ethan er en gasart med to kulsto-
fatomer. Dens kogepunkt er minus 
88,6 grader Celsius. Ethan hører til de 
såkaldte uforgrenede alkaner. Af andre 
af samme slags kan methangas nævnes 
(1 kulstofatom, kogepunkt minus 161,5 
grader C), propangas (3 kulstofatomer, 
kogepunkt minus 42,1 grader C) og bu-
tangas (4 kulstofatomer, kogepunkt 
minus 0,5 grader C). Som kuriosum 
kan lige nævnes at hvis man tilføjer en 
–OH gruppe på ethan, så har vi etha-
nol, hvilket såmænd er det vi i daglig-
dagen kalder alkohol og mange indta-
ger med stor fornøjelse i diverse sam-
mensætninger (øl, vin, spiritus osv.)

Kogepunktet er i denne sammen-
hæng vigtig, for det fortæller noget 
om gassens flygtighed. Jo lavere koge-
punkt jo mere flygtig er gassen. Det vil 
sige at ethan er et godt valg som driv-
middel i peberspray idet gassen straks 

den er ude af dåsen er den også væk og 
generer ikke nogen som helst. Ethan 
klassificeres som yderst brandfarlig, 
skal opbevares utilgængelig for børn, 
emballagen skal opbevares på et godt 
ventilleret sted, skal holdes væk fra 
antændelseskilder – rygning forbudt 
og som der står skrevet: ”Træf foran-
staltninger mod statisk elektricitet”.

Når man tilsætter et radikal til et 
molekyle, som for eksempel  en –OH 
(ilt og brint) gruppe til ethan, så ænd-
rer det oprindelige stof fuldstændig 
karakter. Et radikal er altså en kemisk 
gruppe som ”hæftes” på et molekyle 
for at opnå en helt anden virkning af 
det oprindelige molekyle. Buthoxy- , 
og ethoxy- og  -OH er sådanne radika-
ler. Det er derfor at man kan anvende 
den passive gas buthoxyethoxyethanol 
som bærestof for capsaicinen.

Radikalet –OH er et iltatom og et 
brint atom. Radikalet ethoxy- er to 
kulstofatomer, fem brintatomer og 
et iltatom. Radikalet buthoxy er fire 
kulstofatomer, ni brintatomer og et ilt 
atom. Radikalet OH udtales ol (liges-
om i alkohol). Stregen – før eller efter 
ordet viser at det er en radikal altså 
noget der sættes fast på et molekyle 
for at ændre det oprindelige moleky-
les egenskab.

Når man tæller i organisk kemi tæl-
ler man således: Metan, ethan, propan, 
butan, pentan, hexan, heptan, oktan, 
nonan og decan. Det var fra 1 til 10.

Ethangassen er altså så hurtigt væk 

at den i en peberspray ikke vil kunne 
påvirke det udsatte individ (dyr eller 
menneske). Bærestoffet giver ligele-
des ingen påvirkning af det ekspone-
rede individ. Tilbage er capsaicinen. 
Toksisk dosis dvs. giftig dosis for pat-
tedyr ligger mellem 0,5 til 5 gram pr 
kg legemsvægt. Dvs. mellem 20 til 
200 gram til en almindelig tjeneste-
hund (patrulje- eller specialhund). Til 
et menneske ville det tilsvarende være 
35 til 350 gram. I den påtænkte pe-
berspray er der totalt 0,55 gram. Dette 
giver 0,05 gram pr ”pust”, hvilket må 
klassificeres som totalt ufarligt selvom 
symptomerne kan se forfærdelige ud.

I tilfælde hvor peberspray rammer 
en tjenestehund vil dette i de fleste 
tilfælde altid være accidentielt og vil 
derfor sjældent blive sprayet direkte i 
øjnene. Symptomerne vil derfor være 
minimale. Gøres dette derimod med 
fortsæt vil det forensisk (retsmedi-
cinsk) set være en klar overtrædelse af 
dyreværnsloven ( I Danmark § 1. ”Dyr 
må ikke udsættes for unødig lidelse og 
skal behandles forsvarligt”.

Når skaden er sket er det bedst at 
forholde sig eller dyret i ro. Undgå at 
gnide i øjnene. Udskylning med vand 
eller saltvand eller i det hele taget 
vandige væsker virker ikke. Hvis der 
skal forsøges rensning af de påvirkede 
slimhinder så er væsker med alkohol 
eller diverse olier bedst. Disse kan dog 
af gode grunde ikke anvendes i øjnene.

Der findes på det udenlandske mar-
ked peppersprays til dyr for eksem-
pel bjørne og hunde. Karakteristisk 
ved dem er at de har stort indhold af 
capsaicin for eksempel 17 gram pr 
dåse. Fra andre kemiske slimhindeir-
riterende væsker og gasser ved vi at 
hunde reagerer mindre på disse end 
mennesker. Tænk for eksempel på 
røg-irritation og CS-gas-irritation. 
Her reagerer hunde fra ingenting til 
ganske svagt i forhold til samme på-
virkning af et menneske. Dette ligger 
ved hundens opbygning af slimhinden 
og det slimlag der beklæder slimhin-
den. Hunde vil derfor i sammenlig-
ning med samme dosis til mennesker 
reagere mildere end mennesker gør.

Var det for kedeligt (tråkigt)? Ja, 
det synes jeg også, men af og til er det 
måske helt godt at vide hvad det er vi 
går rundt med i bæltet.

Klem fra Bille
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Leon var taggad efter
semestern och fångade tjuvar 
så fort han kom tillbaka!
Husses berättelse:

Vi gjorde vårt andra pass efter tre 
veckors semester när ledningscentra-
len ropade ut, strax innan 23:00 som 
var min sluttid, att man ser två perso-
ner i en kamera inne på ett kommu-
nalt företag i Skene skog.

Jag åker ner tillsammans med en 
IGV-patrull. Där möts vi upp av en 
väktare. Efter en stund hittar vi stället 
där gärningsmännen har tagit sig in 
och ut från området. Min hund Leon 
får upp ett spår som dock slutar efter 
ca 200 meter ... attans.

Lastar in Leon igen och börjar åka 

från platsen när Ledningscentralen 
åter anropar mig och meddelar att 
väktaren har fått häng på ett fordon 
som kommit ifrån det aktuella indu-
striområdet! Enligt väktaren försöker 
fordonet att skaka honom av sig.

Vi åker mot platsen där väktaren 
har tappat fordonet och börjar leta på 
småvägar för att se om de är kvar nå-
gonstans. Efter en liten stund hittar vi 
bilen parkerad på en gård. Bilen hade 
falska skyltar.

Tar ut Leon och börjar söka spår och 
strax ovanför gården ser jag på honom 
att han får upp något. Nu bär det av i 
språngmarsch, ut på en grusväg och 
in på några tomter. Sen bär det av över 
en stenmur och in i skogen. Snart är vi 
ute på ett kalhygge där husse ett flertal 
gånger höll på att trilla och ”slå ihjäl 
sig”. Till slut kom vi till andra sidan av 
hygget, som var väldigt blöt mark. Där 
tyckte Leon att det var tid för en vat-
tenpaus. Han stod i vattnet och bör-
jade dricka. Husse fick vackert vänta 
i en oändlighet som det känns som 
mitt under en jakt, medan Leo tog det 
lugnt. När han var klar så tog han upp 
spåret igen och började gå i cirklar i 
vattenmassan, cirklarna blev mindre 
och mindre. Till slut hittade han två 
personer som låg och tryckte i det blö-
ta, dessa togs om hand av kollegorna.

Jag måste ge en eloge till både IGV 
och ledningscentralen som hjälpte till 
att ringa in de misstänkta så att jag 
och Leon kunde spåra ifatt dem.

Väl hemma fick Leon en macka med 
trippelpålägg!

Hälsningar Leon med husse samt hund-
gruppen Älvsborg!

l Text: Jennie
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