
HUNDESLAGSMÅL

'Vi var ude på Stige Ø.
Kender du Stige Ø Claus?
Du ved der, hvor de straffer narkoerne.' sagde 
Hassan.

'Ja, jeg kender Stige Ø, og rygterne.' svarede Claus.

'Hvilke rygter?' spurgte Hassan. 

'Rockerne klipper fingre af og sådan.
Betaling af dummebøder.' svarede Claus med et smil.

'Om dagen er der skønt.
Og godt fiskeri.

Min fætter, ham fodboldspilleren, kørte ud til 
ishuset.

Vi gik en mega lang tur forbi de der sorte huse. 
Ind til hestene og helt ud på spidsen.

Min fætter ville gå helt ud, han sagde osse, at 
Sultan skulle i snor.

Helt ude på spidsen.  Altså ikke i kanalen var
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der en fisker, som fanged' en stor blank fisk.' sagde 
Hassan. 

'En ørred?' spurgte Claus.

'Ska' nok passe. Den var stor.
På vej tilbage mødte vi et par med to pudler. Den

ene løs, den anden i en elastiksnor.'

'Løs inde ved hestene, kunne de ikke læse skiltene?' 
spurgte Claus. 

'De var vel lige glade.
Hannen i elastiksnoren løb gøende hen mod 

Sultan.
Jeg skældte ud, for det ville Sultan ikke finde sig 

ud.
Ham, der holdt i den anden ende, gjorde ikke 

noget. Men spurgte:
Bider den?
Ja sgu da, hvis den bliver angrebet.
Det er bare leg.
Leg med tænderne.
Jeg kan ikke skændes på dansk.
Skældte ud på arabisk.
Sultan fik fat i puddelnakken, den peb, og jeg råbte.
Sultan gav slip og nu knurrede pudlen igen.
Idioten med snoren gjorde intet.
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Jeg sparkede pudlen væk. Og sagde en hel masse lort 
på arabisk.

Min fætter forsøgte på dansk.
Men det hjalp ikke.'

'Perkerpak, din grønlænder kamphund bed vores.
Styr jeres hund.
Skrid hjem til mor, fejlfarve..…' råbte danskeren.

'Han fortsatte.
Min fætter forsøgte igen på dansk.
'Du havde jo ikke styr på din hund.
Din anden hund  må heller ikke være løs her.
Har du ikke set skiltet?'

'Perkerunger skrid hjem.
Jeres kamphund overfalder vores.
Det bliver meldt til politiet. Men dem kaster I vel bare 
sten efter.

Har jeres bistandsmor aldrig opdraget jer?' 
fortsatte danskeren sit råberi.

Bla, bla, bla .......

Hvis min fætter ikke havde været med, havde jeg 
slået ham.

Sådan taler man ikke til mig.

3



Jeg skal ikke finde mig i, at han taler dårligt om min 
mor.

'Lad os gå,' sagde min fætter.
Og jeg stak halen mellem benene i stedet for at 

forsvare min families ære.

Vi gik tilbage til bilen, mens de råbte efter os.
Hold kæft hvor var jeg sur, da vi gik langs 

kanalen.
De havde smadret vores dag med deres 

åndssvage køtere, møgdanskere.
Og det blev endnu værre.

Da vi var kommet ind i bilen, kom de kørende. 
De havde nok parkeret ved Sorthusene, og 

havde indhentet os.
De kørte op bag os og spærrede.
Manden sprang ud af bilen og løb over til vores 

bil.
Han råbte en hel masse om perkere.
En hel masse med politi, dyrlæge og aflivning af 

perker grønlænder kamphund.
Erstatning.'

'Hvorfor fanden gik du ikke ud og pandede ham en?
At du fandt dig i det.' sagde Jon.

'Min fætter holdt mig tilbage.' fortsatte Hassan. 
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'De er det ikke værd. Det er dig, der får balladen, hvis 
du smadrer dem.

Tro mig, det er min fodbold, som har lært mig at 
lade dumme danskerord ryge tværs igennem ørerne 
uden at tænde mig til slagsmål.'

'I stedet gassede fætteren op.
Ham manden blev vist bange og gik ind i bilen. 
Han brændte sgu dæk, da han kørte væk.

Hold kæft. Det var helt tykt af røg.' sagde Hassan.
Jon grinede.
'Måske kører han på stregen? Har du været der 

Claus?'

Claus rystede på hovedet. Mens Hassan fortsatte.
'Han var bare skudt i hovedet.

Om aftenen kom politiet til min fætters far.
En anmeldelse af et overfald på Stige Ø. Et par 

unge indvandrerdrenge havde overfaldet et ældre 
ægtepar med et par puddelhunde.

Den ene puddelhund var blevet bidt. Og det var 
en forsikringssag.

De ville gerne have fat i kamphunden.
Min fætter kørte ind og snakkede med politiet. 

Men de tro’ sikkert ik' på ham.
Vi kan ik' stole på politiet.
De ville gerne have fat på mig.
Og Sultan.
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Jeg tænkte på Jon, og Sultan kom ud til ham. 
Jeg snakked' med ham lokalstrisseren, han kan 

være fornuftig. 
Han så min forsikring. Ringed' til hundepolitiet.'

'Der er sgu da ikke noget, som hedder hundepolitiet.' 
sagde Jon.

'Han ringed til nogen.
De sagde, de ville undersøge Sultan.
Jeg forklarede igen, at Sultan var i snor, og det 

var deres køter, som angreb.
Han sagde, at manden med pudlerne havde sagt

noget andet. Og vi skulle komme med Sultan.
Jeg sagde, at nogen var kørt med Sultan, og jeg 

ikke vidste, hvor han var.
Bagefter tog jeg ud til Jon.
Det var lidt sært, for Jons fætter er jo sådan lidt 

AK'er. Og han vil slå sådan nogen som mig ihjel.
Jon ringed' så til dig Claus, og du var ved at 

pakke til Sverige.
Fuck mand. Jeg pakked' på et kvarter, min far 

kørte mig.
Og der var ingen politi i nærheden.
De tør heller ik' komme ind til os, uden der er 

flere biler.
Jeg var så bange Claus. 
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Jeg troede, de ville komme og hente Sultan. Vi har ik' 
gjort noget. Jeg havde banket ham, hvis min fætter ik' 
havde været med.' sagde Hassan.

'Hvad sagde du til din fætter Jon?' spurgte Claus.

'Han så slet ik' Sultan, men han havde råbt højt, hvis 
han havde set en perkerhund...'

'JON. Det er Hassans hund Sultan.
Hvis I skal med mig på tur, så er det Hassan og 

Jon. 
Nul mere perker eller rockerdreng. Ellers bliver 

det uden mig, så vil jeg kun ha' Sultan med.
Er det en aftale?
Rigtige mænd gi'r håndslag.' sagde Claus.

'OK'
'OK'
Og alle tre gav hinanden hånden.

Sultan kiggede underligt på dem.
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