Halspartiet är känsligt
Av Anders Hallgren
Diskussionen om användandet av stryphalsband och dess placering på hundens hals har
diskuterats länge. Nu har diskussionen tagit ny fart genom det nya halsbandet som
Cesar Millan, ”hundviskaren” på TV, har introducerat.
Hundträning har på gott och ont påverkats av modeföreteelser. Det har varit både inom
lydnadsträning och som beteendeterapi för hundar med problem. Knep, tricks, redskap,
mojänger, sprayer – ja sådana saker kommer och går som modeflugor.
Hundpiskan hängde med länge
Att slå hunden med olika saker har varit populärt länge, men klassas numera som övergrepp
och kan leda till anmälan för djurplågeri. Ändå vet jag att det förekommer ”ute i busken”, där
det inte finns någon insyn mer än för likasinnade som också tycker det är ok att slå sin hund.
Att slå med en piska var vanligt förr. På 1960-talet, kanske så sent som på 1970-talet, såldes
hundpiskor i zoo-butiker. Det var ett flätat läderkoppel som såg ut som en piska och kunde
användas som en sådan.
Att slå hunden med en hoprullad tidning, eller skrämma den genom att slå bredvid, var
populärt under en ganska lång period, men har väl försvunnit nu.
Bota med ”gå fot-träning”
Visste du att för inte speciellt länge sedan ansåg många hundtränare att man skulle bota
problembeteenden med linförighet. Man skulle ”drilla” hunden så mycket att den effektiva
lydnaden skulle göra att hunden inte vågade vara ”olydig” – ja, man ansåg att
problembeteenden bara var olydnad.
Träningshalsband
Att rycka i kopplet och att använda stryphalsband är en träningsteknik man tillskrivit Konrad
Most, en löjtnant vid tyska polisen som tränade dobermannhundar i tidigt 1900-tal. Tack vare
det försvann gradvis användandet av pigghalsband som bestod av vassa spikar som trängde in
genom skinnet på hunden. Träkulor såg till av de inte gick för djupt in.
Stryphalsband utvecklades i takt med att träningen byggde på ryck i kopplet. Först var det
bara vanliga kedjelänkar, men efterhand förfinades länkarna så att de lättare skulle löpa
genom ringen. På så sätt blev rycket effektivare. Snart kom de tunna halsbanden, de trängde
djupare in i hals och nacke och medförde starkare smärta om man ryckte till snärtigt.
Sedan kom placeringen av halsbandet. Gamla ”bruksrävar” fann att ju högre upp mot huvudet
man placerar halsbandet, desto större effekt (läs smärta) blev det.
Känsliga partier
Nu är det bara så att just hals- och nackregionerna är känsliga. Ett tunt stryphalsband skär ju
djupt in. Musklerna som ska fånga upp rycket sitter mest på sidorna, men uppe på nacken är
det relativt oskyddat, liksom fram på halsen. Jag, mina kollegor och hundfysioterapeuter av
olika slag har länge varnat för skador i nacken, vilket också visade sig vara ganska vanligt

enligt den undersökning jag gjorde i mitten av 1990-talet (du kan beställa ett exemplar av
häftet ”Ryggproblem hos Hund” genom att ringa Gingers BokBox, 0738 24 63 64).
Det som inte fått lika stor uppmärksamhet är skador fram på halsen, på strupen. Det vore
konstigt om det inte är vanligt med sådana skador med tanke på strupens uppbyggnad. Det är
nog dags att vi börjar titta på sådana skador som hundar kan ha ådragit sig genom
stryphalsbanden.
Det är inte så att halsbandet får direktkontakt med tregeminusnerven, det ligger den för djupt
för. Däremot uppstår ett tryck på den när musklerna sväller, vilket de gör genom ryck i
stryphalsband.

