Den här artikeln kom till efter att två små hundar blivit dödade samma vecka, i
november 2006, en i Göteborg och en i Stockholm. Båda var kopplade. Båda
var agilityhundar som var lyckliga och lydiga. Jag har själv varit med om en
skräckupplevelse, där det till slut fick bli våld som räddade livet på min lilla
Zoe. Det är sådant som gör att man blir misstänksam och försiktig.

ATT FÖRSVARA SIN HUND
Av Marie Hansson
Säg den hundägare som inte blir orolig när en främmande lös hund
kommer springande rakt emot ens egen hund. Just att den är
främmande gör ju att man inte har en aning om vad den har i sinnet.
Lek eller allvar
Kan man kroppsspråk hos hund kanske man kan se om den vill leka eller
utmana. Men tyvärr är det många hundar som leker ”anfalls-leken” och
kommer sättande på ett hotfullt sätt, fast de egentligen inte har tänkt
fullfölja hotet med en riktig attack. Men det spelar kanske inte så stor roll,
så länge som den uppträder hotfullt på vägen fram, kommer den egna
hunden sannolikt reagera därefter. Det vill säga känna sig hotad och reagera
på något vis, beroende på vilken ras den själv är och vilken erfarenhet den
har. Vissa kommer att försvara sig och andra kommer att försöka fly, eller
åtminstone att försöka öka avståndet till angriparen genom att skälla och
röra sig ifrån den.
Raser och fördomar
Ju mer erfarenhet man får själv som hundägare desto mer fördomar får
man. Man ser tendenser att vissa raser är stökigare än andra, vissa beter sig
klumpigt, men kan vara snälla ändå. Andra raser har lättare för att faktiskt
fullfölja hotet fysiskt. Man kan förstås ana att det är rasens anlag till olika
uppgifter som ligger bakom detta. Finns det kamp och vakt i bakgrunden är
ju risken större för att hunden har låg tröskel till att ta till fysiskt våld.
Resten är upp till ”miljön” kring hunden.
Understimulerad
Själv är jag miljöskadad som hundpsykolog och ser jag en fet hund blir jag
orolig. Det är stor sannolikhet för att den är understimulerad och därför
kommer att överdriva sina känslor och beteenden. Jag vill helst inte att mina
hundar ska behöva hälsa på sådana. En energifylld hund kan lätt ta i
alldeles för mycket. Istället för att nöja sig med att visa sin kraft via
kroppsspråket kanske den blir fysisk istället. När något händer kan det
också överdrivas, och det är då det kan bli riktigt ruskigt. Den kan i värsta
fall släppa bithämningarna i ruset av att äntligen få göra något handgripligt.
Sådan husse sådan hund
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Studier (också faktiskt en av mig för många år sedan) har visat att hundar
blir som dess hundägare är. Inte så konstigt kanske. Är hundägaren
kärleksfull och rättvis i sin uppfostran blir hunden likadan. Är hundägaren
å andra sidan fysiskt våldsam, blir hunden det också i sin tur mot andra
hundar. Är hundägaren orättvis och inkonsekvent i sina utbrott är det också
risk för att hunden blir sådan. Detta är kanske inte alltid så lätt att utläsa
när man möter en annan hundägare, men ibland kan det vara ganska
uppenbart redan på håll och då är det ju bara att lägga om kursen och gå i
en annan riktning.
Mobbing
Oändligt är det antal gånger när mina små sheltietjejer i koppel trippat förbi
en stor hund och trots att den väger kanske 10 gånger så mycket låtsas den
att mina hundar är ett hot och gör utfall. Det kan många gånger vara en
hanhund dessutom. Ibland har mina hundar inte ens tittat åt den
främmande hunden. Med andra ord är attacken helt ologisk. Jag ser det som
en sorts mobbing från den stora hunden. Den får en kick av att ge sig på
någon mindre och får känna sig stor och mäktig för en stund. Vi vet ju alla
att en person som tar initiativ till mobbing har en anledning till det. Och är
man hundägare till en hund som gör det, borde man ju verkligen ta sig en
allvarlig funderare på vad man gör för fel för att ge hunden sådana åsikter!
Utbildning och uppfödare
Många hundar bråkar bara i koppel och inte när de blir lösa, men om man
som hundägare lyckas lösa de problemen minskas förstås sannolikheten till
att hunden ska utvecklas till en som också vill pröva lyckan när den är lös.
Utbildning och träning är alltså nycklar till våra allvarliga problem. Samt
grunden till mycket: Uppfödarnas möjlighet att neka sälja till dem som inte
är lämpliga hundägare!
Undvika för att förebygga
Jag nämnde ovan att man kan gå åt ett annat håll om man har chansen vid
ett hundmöte. Över huvud taget är undvikande ett av de tryggaste sätten att
skydda sig. Jag undviker att gå ut med mina hundar mellan kl 17-19 då de
som lämnat sina hundar ensamma under arbetsdagen tar ut och rastar sina
hundar. De hundarna löper förstås stor risk till att vara explosivt livliga och
intresserade av ”action” i sina hundmöten. Jag undviker också att rasta
mina hundar i parken närmast hyreshus, där de lata hundägarna går och
släpper sina hundar. Man kan gissa att lättjan där samtidigt visar en
släpphänthet i att gå långpromenader, att aktivera mentalt, att gå kurs, att
träna hund över huvud taget osv.
Innan den hunnit fram
Vad gör man då när man har en hund som rusar hotfullt mot ens hund och
det är för sent att gå åt något annat håll?
1. Hotelser till den andra hundägaren kan ge oanade effekter. Har man
en hund av någorlunda stor ras, kan man helt enkelt skrämma den
andra hundägaren: ”Kallar du inte in din hund, kommer min att bita
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ihjäl din!” Blir man tagen på allvar kan man åstadkomma en väldigt
stor aktivitet hos den andra hundägaren.
2. Klassiska skrämseltaktiker är: ”Min hund har
löss/magsjuka/rävskabb, passa din hund!” eller annat valfritt som är
smittsamt. Det kan också få den andra hundägaren att anstränga sig
lite extra för att kalla in sin hund.
3. Att försöka skrämma den angripande hunden innan den är ända
framme är definitivt värt att pröva. Ibland går det, ibland inte. Att lyfta
armarna högt, göra sig stor, böja sig lite framåt, vråla och skrika och
springa mot den, kan skrämma bort den. ”Gå iväg!” ”Försvinn!” Viktigt
är att ta ögonkontakt med den, verkligen spänna ögonen hotfullt och
uppträda som att man själv är den läskigaste angriparen.
De hårda tagen för att rädda liv
Leo Strand som är professionell livvakt ger oss följande fysiska råd, som alla
är handgripliga och tuffa. Dessa metoder används på riktigt i angrepp både
mot människor och hundar av livvakter han tränat upp i världen. Självklart
tar han inget ansvar för situationer som kan uppkomma när läsaren av det
här försöker praktisera dessa kunskaper.
1. Ta aldrig tag i hundens nackskinn och tro att det går att dra bort den.
En hund är konstruerad så att den ska kunna vända sig om och bita
när den är fasthållen i nackskinnet.
2. Använd en knoge och slå till den angripande hunden mellan ögonen.
Slå till så hårt det går på näsroten. Det gör fruktansvärt ont på
hunden och den kommer antagligen att avbryta sitt angrepp.
3. Här kommer det läskigaste rådet, men handlar det om liv och död är
det effektivt: Använd tummen och pekfingret på samma hand för att
trycka i ögonen på angriparen. Tummen i det ena ögat och pekfingret i
det andra alltså. Ögonen kommer inte att gå sönder. Men det kommer
att göra mycket ont och till slut kommer hunden inte att kunna stå ut
utan vilja ta sig därifrån. Med fingrarna så placerade kan man få ett
grepp, via ögonhålorna, om benet som sitter runt ögonen och faktiskt
hålla fast hunden.
4. Greppa svansen på hunden (nu är man glad att vi har
kuperingsförbud!) och sväng iväg hunden och släpp. I en roterande
rörelse kan den inte svänga sig inåt och bita dig. Men åkturen och att
tappa balansen blir obehaglig och kanske räcker för att göra den spak
och ovillig att gå till förnyat angrepp.
5. Sparka snett mot hundens ben, det kan knäcka ett ben om man gör
det riktigt hårt.
6. Om man är förberedd hemifrån finns ett verktyg att använda sig av:
Man sätter fast 2-3 M12 muttrar på kopplets handtag eller liknande.
Då har man ett vapen redo som är hårt och effektivt. Här kan man
göra stor skada, men handlar det om liv och död är det förstås
berättigat: träffar man en hård kroppsdel finns det sannolikhet att den
krossas.
7. Att använda saker för att spraya mot den angripande hundens ögon är
förenat med risk för den egna hundens ögon och därför inget att
rekommendera.
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