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Förord 
 
Den 4 december 1944 samlades ett antal ”hundintresserade” till ett möte 
för att bilda Gotlandsavdelningen av Svenska brukshundklubben, den 
artonde lokalföreningen i Sverige. Då fanns det 4 140 hundar på Gotland 
och den nybildade föreningen bestod av 39 personer.1 2014 fanns det 5 977 
hundar på ön och Visby Brukshundklubb hade i december 2014 248 
medlemmar. 2 Antalet hundar har alltså under de gångna sjuttio åren ökat 
med ca 40%, medan antalet medlemmar har blivit fem gånger större.  

 
När en lokalavdelning bildades på Gotland hade Svenska 
Brukshundklubben funnits i fyra år. Föreningen svenska skydds- och 
sjukvårdshunden (FSSSH), som anses vara en föregångare till SBK 
bildades 1918. Andra världskriget aktualiserade frågan om hunden i 
försvarets tjänst och eftersom FSSSH inte ansågs vara fullt så effektiv som 
vore önskvärt, samtidigt som det vid sidan av den föreningen också 
existerade andra specialklubbar valde man en ny väg. Svenska 
brukshundklubben bildades 1940 och associerades med Svenska 
kennelklubben. Den nya föreningen fick ansvar för avel av 
brukshundraserna, som då var airedaleterrier, boxer, dobermann, 
riesenschnauzer, rottweiler och schäfer. 3 SBK såg dock från början sitt 
uppdrag som vidare än att utbilda nyttohundar och ansvara för avel. I 
tidskriften Brukshunden kan man 1945 läsa: 
 

Huvuduppgiften är dock alltjämt den pedagogiska och 
propagandabetonade att lära allmänheten rätt sköta hundarna 
och skaffa sig rasrena, stambokförda djur av ras, som passar 
vars och ens mentalitet.4  

 
SBK och Visby brukshundklubb har alltså funnits sedan 1940-talet. Under 
dessa 70 år har samhället och samhällets syn på hundar förändrats – vilket 
i sin tur har påverkat organisationen på nationell och lokal nivå. Det är 
framförallt dessa förändringar jag har försökt beskriva och förklara i den 
här texten. Föreningen i sig är värd att uppmärksamma på 70-årsdagen, 
men jag tycker att den är ännu mer intressant som ett exempel på en större 
utveckling.  
 
Erika Sandström  
februari 2015 

                                                
1 Gotlands Allehanda 1944-12-05. 
2 Uppgifter om antal hundar på Gotland 1944 från Statistisk årsskrift 1955. Uppgifterna om antal 
hundar på Gotland 2013 från www.jordbruksverket.se. I båda fallen får siffrorna betraktas som 
minimisiffror. Siffrorna från 1944 baseras på hundskatteregistret, som inte omfattade alla hundar 
– en del var skattebefriade och andra ”svarthundar” – och Jordbruksverkets siffror baseras på 
antalet registreringar, vilket inte heller ger ett helt komplett antal. 
3 Blomquist, Torsten och Axel Paulsson Hundskolan 50 år 1986. 
4 ”Mot ett nytt arbetsår” i Brukshunden 1945:1 s 4. 
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Medlemmarna 
 
När föreningen bildades var den en liten förening i en nationellt liten 
organisation. SBK växte dock, både på riksplanet och på Gotland. 
Hundbeståndet i Sverige har också stadigt ökat från att ha varit rekordlågt 
under kriget, knappt 200 000 hundar, till att idag närma sig 800 000.5 Att 
föreningen fick ett stort antal nya medlemmar och blev synlig i samhället 
på ett nytt sätt påverkade också föreningen, både nationellt och lokalt, till 
att bli bredare. Det var framförallt denna breddning som skapade nya 
aktiviteter, som lydnad, agility, rallylydnad – och detta lockade i sin tur 
nya medlemmar till klubbarna. 

 
 

Tabell 1: Antal medlemmar i Visby BK 1945-2014 
 

 
 
Källa: Verksamhetsberättelser 1944-2014. Uppgifter om antal medlemmar saknas för år 1969-1973.  

 
 

Minskningen 1965 förklaras av att föreningen då delades så att det 
skapades två nya lokalklubbar; en i Slite, som sedan blev Gotlands Norra 
Brukshundklubb och en för Södra Gotland. Ett antal medlemmar bytte till 
dessa föreningar istället för att vara medlemmar i Visby Brukshundklubb – 
som blev det nya namnet på den tidigare Gotlandsavdelningen av Sveriges 
Brukshundklubb. Någon lika konkret förklaring till minskningen av antalet 
medlemmar i slutet av 1990-talet finns inte. Det är ett medlemstapp som 
inte bara påverkar Gotland utan SBK nationellt. 

 
Den enskilt största ökningen skedde 1967, då antalet medlemmar ökade 
från 42 till 95. Det kan förklaras med att det 1967 hölls en mycket populär 
TV-kurs som lockade nya medlemmar till klubben – mer om den senare. 

                                                
5 2014 var 791 995 hundar registrerade i Sverige enligt Jordbruksverkets statistik, 
www.jordbruksverket.se. 
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Den sedan 1960-talet generellt stadiga ökningen motsvaras av en liknande 
ökning på nationell nivå. Även om medlemsökningen alltid uppfattas som 
mycket positiv är det tydligt att den också skapar problem, framförallt för 
att lokalklubbarna därefter lider av en närmast kronisk instruktörsbrist. 
1990 var Visby brukshundklubb som störst – 346 personer var medlemmar. 
Det året kunde föreningen också erbjuda kurser åt sammanlagt 218 
deltagare på 23 kurser.6 Också under första halvan av 2000-talet hade 
föreningen många medlemmar, kring eller strax över 300. Även under den 
här perioden var kursverksamheten omfattande, exempelvis 2004 då 18 
kurser erbjöds.7 SBK i Sverige hade som flest medlemmar under de första 
tio åren av 2000-talet, allra flest, över 70 000 under 2006 och 2007.  
 
 

  

                                                
6 Verksamhetsberättelse 1990. 
7 Verksamhetsberättelse 2004. 
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Från 10 till 70 procent – kvinnor inom SBK 
 
1945, klubbens första verksamhetsår, var fyra av 39 medlemmar kvinnor. 
Andelen kvinnliga medlemmar låg på ungefär samma nivå under resten av 
1940-talet och början av 1950-talet. Sedan började förhållandet mellan 
manliga och kvinnliga medlemmar långsamt förändras. Vid slutet av 2014 
var ca 70% av klubbens medlemmar kvinnor. Medlemssammansättningen 
har alltså förändrats kraftigt under klubbens livstid – från 10% kvinnor till 
70% - och förändringen motsvarar hur det ser ut på nationell nivå. 

 
 

Andel män och kvinnor bland Visby BKs medlemmar 
 

 
Källa: Medlemslistor i pappersform i klubbens arkiv för år 1945, 1955 och 1975. För 1995 statistik 
från SBK – där finns dock ytterligare 35 medlemmar av ”okänt” kön som inte tagits med i 
diagrammet. För 2014 är det SBKs digitala medlemsregister som använts. Åren är valda utifrån att 
det är för dessa jag kunnat få fram uppgifter. 

 
I klubbens barndom var styrelseledamöterna män. Kopplingen till det 
militära var stark, flera styrelsemedlemmar var också officerskollegor, och 
idag skulle vi nog ha betraktat det lite som en herrklubb. Chefen för A7, 
som man har regelbundna kontakter med för bokning av ridhuset på A7 
förkortas i styrelseprotokollen ofta familjärt – eller möjligen med försvarets 
förkärlek för förkortningar – till ”ChA7”. Kvinnor är närvarande i 
föreningen, som medlemmar och kursdeltagare – men det finns under 
klubbens första år inga exempel på att kvinnor har varit aktiva i styrelsen 
eller yttrat sig vid medlemsmöten. Också sedan Titti Ahlqvist och Margit 
Nilsson blivit styrelseledamöter var det ”fruarna Ahlqvist och Nilsson” 
som ordnade med te och smörgås till möten, medan herrarna stod för 
”inköp från bryggeriet”.8 Det var – och är – också ofta kvinnor som väljs 
till klubbmästare, alltså har ansvar för köket. Mer sällan var kvinnor aktiva 

                                                
8 Se till exempel styrelsemöte 20 april 1951. 
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som instruktörer eller tävlande. Att det såg ut såhär är inte på något vis 
specifikt för Gotland och inte heller för brukshundklubben i stort – det var 
helt enkelt det normala under 1900-talets första hälft. Idrott, som man väl i 
någon mån kan säga att hundsporten är och var, var huvudsakligen en 
manlig sysselsättning.9  

 
Visby hade tidigt en aktiv instruktör och tävlande i Margit Nilsson. På 
instruktörskursen på Hundskolan i Sollefteå hade hon dock inte kunnat 
delta förrän 1963, som var första året kvinnor fick tillträde till dessa 
kurser.10  Dessförinnan hade man ansett att det visserligen var trevligt med 
kvinnliga instruktörer, men  

 
I beaktande av att dessa kurser kostar en hel del pengar och att 
meningen ju är att de personer som genomgått kurserna i så 
stor utsträckning som möjligt skall tas i anspråk för den lokala 
kursverksamheten, bör nog kvinnan stå tillbaka för sina 
manliga konkurrenter.11  

 
Skribenten utgår således från att kvinnor inte kommer att vara verksamma 
som instruktörer och att det därför är oklokt att kosta på dem utbildning. 
1965 gjordes ett reportage om instruktörsutbildningen, där det då också 
fanns kvinnliga deltagare. Reportern från Brukshunden såg sig föranledd att 
påtala att kvinnorna på kursen var lika bra som männen och menade att de 
har ett viktigt uppdrag att fylla som representanter för en mjukare linje på 
appellplanen.  
 

Mannen och kvinnan har olika psyke och olika förmåga att nå 
kontakt med medmänniskor. Må denna nya giv med både 
manliga och kvinnliga instruktörer gagna rörelsen och utveckla 
den!12  

 
Det är inte någon äldre herre som försöker förstå den nya tiden som 
skriver utan en kvinna. Ingrid Blomén var på plats som examensvittne och 
representant för SBK. Det hon ger uttryck för, föreställningen om att män 
och kvinnor i grunden har olika egenskaper, är inte ovanlig vid den tiden. 
Inte heller idag egentligen, men den skulle nu knappast uttryckas så i 
klartext (utan att mötas av kritik). 

 
  

                                                
9 Svenska brukshundklubben Boråsavdelningen 1945-1995 1995 red. Ingrid Boström s 6. Hedenborg, 
Susanna Hästkarlar, hästtjejer, hästälskare. 100 år med Svenska ridsportförbundet 2014 s 42. 
10 ”Om senaste instruktörskursen vid HS” Brukshunden 1963:5 s 201. 
11 ”Synpunkter på instruktörskurserna” Brukshunden 1951:1 s 19. 
12 ”Centrala instruktörskursen vid HS 3/5-15/5 1965” i Brukshunden 1965:3 s 91-94. 
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I den litteratur som förekom på SBKs kurser avbildade de flesta, om än 
inte alla illustrationer män som tränar hund. Också språket antyder att det 
”normala” är att hundens tränare är en man, exempelvis genom 
påpekanden av att det också är viktigt att också träna med kvinnliga 
figuranter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ur Hundutbildning och hundvård. Specialdressyr 1962 s 63. 

 
 
Hundtränaren antogs alltså vara en man, och förknippades under första 
hälften av 1900-talet med vad som ansågs vara manliga egenskaper – 
tålamod, disciplin och självkontroll. Konrad Most, som ju får anses som 
ytterst betydelsefull för hundträning, menade 1912 att hundtränare måste 
ledas av kärleken till hunden, men att det inte får vara tal om en ”pjunkig” 
kärlek utan om ”en manlig kärlek, som låter godhet och stränghet råda”.13  

 
Att hundföraren generellt betraktades som en man var inte något som 
upplevs som ett problem av vare sig i Visby brukshundklubb eller av SBK i 
stort. Det förekommer i vilket fall inte några spår av diskussioner om 
detta. När kvinnorna väl börjar ta plats inom brukshundrörelsen publiceras 
två insändare i Brukshunden. 1972 ifrågasätter en kvinnlig medlem att bara 
fyra av 82 ledamöter i Centralstyrelsen är kvinnor – och i en svarsartikel 
hakar en annan kvinnlig aktiv på och konstaterar att hon trots långvarigt 
styrelsearbete har känslan av att de manliga kollegorna skulle föredra att 

                                                
13 Dirke, Karin ”Från bruksdjur till livskamrat. Hundens 1900-talshistoria speglad i hundlitteraturen” i 
Från renhållningshjon till modeaccessoar. 10 000 år av relationer människa-hund i Sverige Föredrag vid ett 
symposium i Uppsala 15 februari 2013. (red. Ann-Sofie Gräslund och Ingvar Svanberg) 2014 s 145. 
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hon inte var med.14 Ändå är 1970-talet det decennium där andelen manliga 
respektive kvinnliga medlemmar når break-even – åtminstone om Visby 
brukshundklubb även då följde den nationella trenden. Det tycks ha tagit 
en tid innan den förändrade verkligheten slagit igenom också i sättet att 
tänka och skriva. Svenska hundkännare kan ännu 1987 formulera följande 
när de ska förklara att hundar inte vet när husse kommer hem för att de 
kan klockan:  

 
…utan för att matte satt in maten i ugnen, tagit av sig förklädet, 
kammat håret och förväntansfullt tittat ut genom fönstret.15  

 
Visbys första kvinnliga ordförande, Brita Berg, tillträdde 1991. 1997 fick 
SBK sin första kvinnliga förbundsordförande – Karin Sejnell. Hon är dock 
fortfarande den enda kvinnan som beklätt den posten, och ännu har ingen 
kvinna varit generalsekreterare. Dock måste man konstatera att det 
numera är självklart att kvinnor kan träna hundar, sitta i lokalstyrelser, 
vara instruktörer och domare. Det är inte längre så att ”hundförare” 
automatiskt leder tankarna till en man. Tvärtom. Precis som ridsporten 
har hundsporten femininiserats till den grad att män börjar bli en 
bristvara.16 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Varför blev det såhär? Jag har inte något svar. Susanna Hedenborg, 
professor i idrottsvetenskap, menar att man för hästsportens del skulle 

                                                
14 ”Fri debatt: Var finns kvinnorna?” i Brukshunden 1972:3 s 104, ”Fri debatt: Var finns kvinnorna?” i 
Brukshunden 1972:4 s 155. 
15 Wilson, Erik och Johan B Steen Hundfostran 1987 s 53. 
16 88% av Svenska Ridsportförbundets medlemmar är kvinnor. Hedenborg, Susanna Hästkarlar, 
hästtjejer, hästälskare. 100 år med Svenska ridsportförbundet 2014 s 44. 

 

Hundutbildning och hundvård. 
Lydnadsdressyr och hundpsykologi, 
1962 s. 78. Brukshunden nr 1 
2015 s 42. Män har bytts mot 
kvinnor. 
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kunna förklara femininiseringen utifrån genusordning; att olika företeelser 
könskodas – uppfattas som manliga respektive kvinnliga – och att det 
manliga har högre status. Hästen hade hög status och kopplades till det 
”manliga” så länge den hade praktisk nytta, men när den ersättes av 
mekanisering (inom både armén och jordbruket) fördes ”manlighet” över 
till de nya motorerna och hästen sågs istället som kvinnlig. Hedenborg har 
också föreslagit att feminiseringen av ridsporten skulle kunna bero på att 
män och kvinnor kan tävla mot varandra på lika villkor.17 Kanske är den 
tanken möjlig att överföra till hundsporten, men bara om man tillmäter 
tävlande en mycket stor betydelse och jag tror inte att det är så för en 
majoritet av medlemmarna inom SBK. Jag har också svårt att tro att 
kvinnor lockas till hundsport för att det börjar uppfattas som kvinnligt. Det 
tycks snarare vara tvärtom – kvinnorna är i majoritet bland medlemmarna 
långt innan det avspeglas i kurslitteratur eller bland SBKs funktionärer, 
alltså innan hundföraren i ord eller bild är en kvinna. Det måste alltså 
finnas andra skäl till att männen blivit färre och kvinnorna fler.  

 

Hundarna 
 
Hundar är förvisso inte medlemmar i brukshundklubben, men de får ända 
anses vara det centrala i verksamheten. Vilken ras hundarna är av har 
också spelat en stor roll, inte bara i Visby utan i brukshundklubben 
nationellt. Det har aldrig varit bara brukshundar som varit verksamma i 
klubben – men dessa dominerade under föreningens tidiga år. Klubben 
marknadsförde kursutbudet som tillgängligt för alla, och allehanda 
hundraser, och blandraser, deltog i kurserna. I ett diplomprov som hölls 
1956 deltog till exempel 14 schäfrar, en cockerspaniel, en bordercollie, en 
pointer, en irländsk terrier och en afghanhund. Åke Sangéus minns att det 
under hans långa period som instruktör från 1950-talet till 1970-talet 
visserligen var flest schäfrar på kurserna, men att det också fanns såväl 
andra brukshundar som helt andra raser – västgötaspetsar, spaniels, taxar 
och en uppenbarligen minnesvärd chow-chow.18  

 
Under 1970-talet skickades medlemslistor med uppgifter om hundras till 
SBK centralt. Kategorierna som användes var på olika nivå, så att 
brukshundar rapporterades ras för ras medan exempelvis jakthundar och 
dvärghundar rapporterades klumpvis. För 1979 kan man konstatera att 
brukshundsraserna utgjorde ungefär 40% av de hundar som medlemmarna 
då hade. Näst största grupp var retrievers följt av jakthundar. SBK centralt 
sammanställde listorna över vilka hundar medlemmarna hade. Det skilde 
sig inte påtagligt från Visby-hundarnas sammansättning – på riksnivå 
utgjorde brukshundarna ungefär 50% av hundantalet, följda av retrievers 
och jakthundar.19 För nutid finns inte någon sådan statistik att tillgå, men 
det går att se vilka hundraser som deltagit i valpkurser under de senaste 

                                                
17 Hedenborg, Susanna Hästkarlar, hästtjejer, hästälskare. 100 år med Svenska ridsportförbundet 2014 s 198f. 
18 Brev från Åke Sangéus 13 november 2013. 
19 ”Hundraser i SBK” Brukshunden 1978:6 s 10. 
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fem åren. Det finns en risk för att den listan inte är komplett, men troligen 
är trenden tydlig nog. På de valpkurser där information finns tillgänglig 
har 109 hundar deltagit. Av dessa var knappt 20% brukshundar. 
Jakthundar och retrievers utgjorde vardera 11% och övriga kursdeltagare 
var sällskapshundar eller blandraser. Detta är inte samma sak som att säga 
att det numera är knappt 20% av medlemmarna som har brukshundar. Det 
finns anledning att tro att en större andel av de som går valpkurs med 
brukshund blir kvar inom klubben och fortsätter med andra kurser. Av de 
32 hundar som under 2013 och 2014 deltog i någon form av lydnadskurs 
(lydnadskurs, appell-lydnad eller IPO-lydnad) var 19 brukshundar. Och ser 
vi på vilka hundraser som blivit klubbmästare i lydnad och bruksgrenar är 
det i allmänhet brukshundar även under senare år. Alltså – andelen 
brukshundar har förvisso minskat och variationen bland raserna ökat. Men 
fortfarande är brukshundsraserna i majoritet bland de förare som ägnar sig 
åt att tävla inom bruks eller lydnad.  
 
Omvandlingen av SBK från att ha varit en huvudsakligen manlig förening 
till att bli en organisation med en majoritet av kvinnor som medlemmar 
verkar som sagt ha varit tämligen oproblematisk. Breddningen från att ha 
varit en förening för huvudsakligen brukshundar till en förening för alla 
hundar har varit svårare och omgärdad av betydligt mer diskussion. SBKs 
officiella inställning har hela tiden, från föreningens start, varit tydlig: 
Brukshundklubben har visserligen specialansvar för bruksraserna, men har 
utbildningsansvar för alla hundar. I realiteten har det dock funnit olika sätt 
att se på frågan, vilket också har att göra med hur man i grunden ser på 
SBKs uppdrag – vilken del som är det viktigaste. Det är svårt att inte tolka 
Brukshundens återkommande ledare om att ”alla är välkomna” som 
tillkomna på förekommen anledning. Sådana inlägg finns i tidningen ända 
in på 2000-talet. 20  Samtidigt har diskussionen om olika raser – och 
påpekandet att alla är välkomna – inte synts i tidningen på senare år. Den 
har nu också genomgående ett bildmaterial som visar alla möjliga 
hundraser och blandraser, något som ju också har ett visst signalvärde.  

 
Frågan om brukshundar kontra sällskapshundar tas i Visby upp redan 
1951 då en medlem förespråkar en ändring av regler för vandringspris i 
appellklass så att det bara kan gå till brukshundar. I en omröstning föll 
ändringsförslaget och priset fortsatte alltså att vara öppet också för icke 
brukshundar.21 Icke desto mindre har medlemmar med andra hundraser än 
brukshundar känt sig nedvärderade ända in modern tid. Styrelsen har vid 
flera tillfällen gjort uttalanden om att alla verkligen är välkomna – och då 
på förekommen anledning sedan medlemmar med hundar av icke 
brukshundraser upplevt att de behandlats nedlåtande.22 1992 publicerade 
klubben SBKs nya policy för hundägarutbildningen i Böiracku. Den 
handlar i stort sett bara om att alla hundar, oavsett ras, är välkomna till 
kurser och tävlingar. SBK centralt har uppenbarligen ansett detta vara det 
mest relevanta för utbildningsfrågorna – och i Visby har det ansetts så pass 

                                                
20 Exempelvis ”Sommar med tid för reflektion” Brukshunden 2000:4 s 4. ”Inte är väl våra 
brukshundklubbar rasistiska?!” Brukshunden 2000:5 s 40. 
21 Klubbmöte 22 april 1951. 
22 Böracku 1978:2 s 29-35. 
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angeläget att man valt att publicera policyn i klubbtidningen, något man 
annars inte brukar göra med dokument från nationell nivå. 23 
 
 

Styrelsen 
 
Flera av de personer som valdes in i den första styrelsen kom att vara 
aktiva inom klubben i många år framöver. Ordförande Tore Dahlgren, 
löjtnant och sedermera kapten, behöll sin post i 25 år. Han var även 
ledamot i SBKs centralstyrelse, under en period som vice ordförande. När 
Tore Dahlgren avgick som ordförande1969 utsågs han till hedersmedlem 
på livstid. Det varade dock inte så länge, eftersom han dog redan i 
november 1973, bara 59 år gammal.24 I den första styrelsen hade Dahlgren 
sällskap av fångvårdstjänsteman Dinens Edholm, fröken Anna 
Löfwenberg, förman Erik Magnusson, chaufför Göte Andersson och 
sergeant G. Stjärnqvist. 25 
 
Liksom i de flesta lokalstyrelser inom SBK under 1940- och 1950-talen 
fanns det gott om militärer och poliser men medlemmarna i övrigt 
kommer från många skilda yrkesgrupper. Brukshundklubben hade en 
sammansättning som spände över ett brett skikt av samhället, även om 
medlemmarna oftast var bosatta i Visby eller andra tätorter på ön. 
Landsbygdsbefolkningen är inte med i Visby brukshundklubb under de 
tidiga åren. Det har förmodligen att göra med att det moderna samhällets 
inställning till hundar tog sin början i staden. Stadslivet både krävde och 
gav förutsättningar för en annan typ av hundhållning än den som funnits 
på landsbygden.26

 Därmed inte sagt att inte böndernas hundar var älskade 
och uppskattade – i fotoalbum på många gårdar finns otaliga bilder på 
husbonden stolt poserande med jakthunden, på samma sätt som man 
poserade med gårdens häst. Dock var det alltså inte på landsbygden som 
SBK hade sin huvudsakliga rekryteringsbas under 1940- och 1950-talet. 
Lokalklubben på Gotland följer vad som tycks vara det normala mönstret 
för en lokalklubb inom SBK, utom i det att den första styrelsen innehåller 
en kvinna – låt vara en som såvitt framgår av protokollen aldrig var aktiv i 
praktiken. 

 

                                                
23 Böiracku 1992:2 s 10. 
24 Gotlands Allehanda 1973-11-02 ”Tore Dahlgren avled under fiskeutflykt”. Gotlands Tidningar1973-11-
02 ”Tore Dahlgren död”. 
25 Gotlands Allehanda 1944-12-05. I artikeln om föreningens bildande nämns en kvinna som ledamot, 
men från 1946, då det finns bevarade styrelseprotokoll, är hon inte med.  
26 Svanberg, Ingvar ”`Skäller när han skälla bör`. Allmogehunden i det förindustriella Sverige” i Från 
renhållningshjon till modeaccessoar. 10 000 år av relationer människa-hund i Sverige Föredrag vid ett 
symposium i Uppsala 15 februari 2013. (red. Ann-Sofie Gräslund och Ingvar Svanberg) 2014 s 116. 
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Under klubbens första tid fanns ingen klubbstuga där styrelsemöten kunde 
hållas. Flera av mötena under 1940- och 1950-talet hölls på lokal, främst 
på restaurang Hansegården, som låg på Mellangatan. Av mötestiderna att 
döma – mötena kunde hållas mellan klockan 21 och 22.30 – förenade man 
nytta med en stunds trevlig samvaro på lokal. Inte sällan hölls också 
möten hemma hos någon av styrelsemedlemmarna.  
 
Från 1960-talet hölls styrelsemöten generellt i klubbstugan vid A7 – och 
därefter i nuvarande stuga i Västerhejde. Antalet styrelsemöten varierar 
över åren. Under en period på 1950-talet och återigen under en period i 
slutet av 1960-talet var det uppenbarligen si och så med mötesfrekvensen – 
därefter har det dock generellt varit ett möte per månad. Frågorna som 
diskuterats har varit tämligen likartade genom åren – kursutbud, 
instruktörer, tävlingar, underhåll av stuga och plan. Framförallt under 
1940- och 1950-talet hade klubben också en mängd andra aktiviteter, inte 
direkt relaterade till hundträning att diskutera. Föreningen ordnade 
pjäxdanser, picknick, luciatåg och andra aktiviteter som var avsedda att 
roa hela familjer. Sådana aktiviteter har för all del förekommit också 
senare, men de var vanligare i föreningens barndom. Årsmötena hölls 
länge på lokal – ofta på Hemvärnsgården – och följdes av supé och dans. 
Från slutet av 1960-talet, då klubben hade en egen stuga med elektricitet, 
kunde årsmöten också hållas där – även om man också därefter ibland 
valde att ha möte och fest på annat håll.  

 
I Brukshunden finns 1945 ett reportage om den nybildade föreningen på 
Gotland. Sigfrid Sund har besökt ön för föreläsning, fest och 

Styrelsen någon gång under 1946.  
Verkstadsarbetare Gösta Jonasson, chaufför Göte Andersson, förrådsarbetare Åke 
Johansson, kapten J E:son Ahlfors. 
Maskinskötare Åke Olofsson, försäljare Gustaf Bergström, löjtnant Tore Dahlgren, 
polisman Ture Högfeldt. 
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träningstävling. Sund rapporterar från alla dessa aktiviteter, men det han 
framförallt framhåller är det goda kamratskapet i föreningen:  
 

”Samhörighet och förståelse för varandras svårigheter voro de 
mest framträdande egenskaperna bland medlemmarna.”27  

 
Dock har det genom åren också förekommit problem, tvister, osämja och 
dålig stämning. Ibland går det av bevarade protokoll att se rent konkreta 
skäl till detta och ibland talas det bara svävande om att det förekommer 
problem. En av de allvarligaste kriserna pågick från 1953 till 1955 då 
styrelsen internt var oense om en inteckning i vandringspriset för spår. En 
styrelseledamot utträdde ur föreningen i samband med den tvisten, men 
problemen tycks inte vara helt lösta därmed.28 1957 diskuterade styrelsen 
att lägga ner klubben på grund av dess bristande livaktighet.29 Några 
bevarade protokoll från 1956 finns inte, men av verksamhetsberättelsen för 
året framkommer att det endast har hållits två styrelsemöten. Dock har det 
förekommit verksamhet i form av en nybörjarkurs och en fortsättningskurs 
samt två tävlingar.30 Vid årsmötet i februari 1957 kom 37 personer, vilket 
inte är sämre än andra år, och föreningen fortlevde. Vid detta möte 
tackade en avgående styrelseledamot sekreteraren för det initiativ han tagit 
”i det pågående hundkriget” – vilket antyder att det ligger mer än bara låg 
aktivitetsnivå bakom funderingarna på att lägga ner föreningen.31 Också 
under senare tid finns spår i protokollen om bristande sämja inom 
klubben. Senast en diskussion om stämningen i klubben kom på pränt var i 
mitten av 1990-talet i klubbtidningen Böiracku.32 På det hela taget får man 
dock säga att Visby brukshundklubb inte tycks ha varit någon särskilt 
bråkig samling personer. På 70 år går det bara att hitta en knapp handfull 
konkreta eller vaga tvister. Arkivmaterialet vittnar snarare om att det på 
det hela taget har varit trevligt.  
 
Medlemsvård och information till medlemmarna organiseras allteftersom 
föreningen växer. När föreningen har ett 40-tal medlemmar varav flera är 
kollegor eller släkt med varandra torde den interna kommunikationen vara 
okomplicerad. Senare krävs mer av ansträngning. Från 1975 och en bit in 
på 2000-talet hade föreningen en medlemstidning, Böiracku, som oftast 
kom ut med tre nummer varje år. Tidningen byggde på att medlemmarna 
var aktiva med att skicka in material eller föreslå ämnen, något som ibland 
fungerade helt smärtfritt men som gick trögt andra år. Något tydligt skäl 
till varför tidningen avskaffas 2004 finns inte i protokollet, däremot 
framgår det att styrelsen tänker sig att en hel del av den information som 
funnits i pappersform nu istället kan förmedlas via hemsidan.33 1997 togs 

                                                
27 Brukshunden 1945:11-12 s 187. Kriminalkommissarie Sigfrid Sund var verksam inom SBK centralt 
och i Uppsalas lokalklubb.  
28 Ärendet med inteckningen i vandringspriset kan följas i protokollen från årsmöte 1953-02-08, 
styrelsemöte 1954-10-04 och årsmöte 1955-03-20. 
29 Protokoll från styrelsemöte 1957-01-10. 
30 Verksamhetsberättelse 1956. 
31 Protokoll från årsmöte 1957-03-02. 
32 Böiracku 1994:2 och 1995:2. 
33 Protokoll från styrelsemöte 2005-04-04. 
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frågan om en hemsida upp för första gången.34 Den blev sedan verklighet 
2000, då det också gick att göra tävlingsanmälningar via nätet. 35  E-
postadress till klubben hade då funnits under ungefär ett år.36 Här verkar 
Visby ligga i fas med övriga landet. 2000 rapporteras i Brukshunden att SBK 
centralt nu har länkar till klubbarnas hemsidor och att flera har infört 
online-anmälan till tävlingar.37 

 

Lokaler 
 

Föreningen hade från början inte någon klubbstuga alls. En del 
pappersarbete sköttes från Bussbaren, där man hyrde ett rum fram till 
1948.38 Från 1949 hade föreningen en stuga, en militärbarack som var i 
dåligt skick och placerad på Galgberget.39 Kurserna hölls antingen där, vid 
Krookska dungen eller, vintertid, i ridhuset vid A7. 1950 flyttades 
baracken till Krookska dungen.40 1966 uppfördes en ny och något större 
stuga på A7s mark men inte exakt där den gamla legat. Då fick klubben 
också elektricitet, något som tidigare ansetts för dyrt att åstadkomma även 
om det diskuterats sedan 1950.41 Den 26 november det året var första 
gången man valde att hålla årsmöte och fest i klubblokalen – även om det 
innebar att det av utrymmesskäl inte kunde bli dans efter maten.42 Då 
tillkom också en ytterligare stuga med boxar för hundar, skänkt av 
medlemmen och senare ordförande Lars Sundahl. Sundahl skänkte för 
övrigt också den skylt med texten ”Hundkojan” som fortfarande finns på 
väggen på klubbstugan.43   
 
I början av 1970-talet började klubben diskutera att flytta stugan, då 
området kring den skulle komma att bebyggas inom en inte alltför 
avlägsen framtid. 44  Samtidigt var underhåll av den befintliga stugan 
nödvändigt. Under 1976 genomfördes renoveringsarbeten för 8000 kronor 
och belysning för träningsplanen införskaffades.45  Under 1980-talet blev 
behovet av flytt allt mer akut. Bebyggelse i området ryckte närmare och 
trafiken hade ökat så att den – och de relativt höga hastigheterna – 
utgjorde ett problem för verksamheten.46  

 
Kommunen erbjöd, från mitten av 1980-talet, olika alternativ för 
föreningens klubbstuga, en fastighet på Österby, en tomt vid flyget, mark 

                                                
34 Protokoll från styrelsemöte 1997-09-08. 
35 Protokoll från styrelsemöte 2000-09-04. 
36 Protokoll från styrelsemöte 1999-11-01. 
37 ”Cyberdog” i Brukshunden 2000:1 s 46.  
38 Protokoll från styrelsemöte1948-09-16. 
39 Protokoll från styrelsemöte1949-07-12. 
40 Protokoll från årsmöte 1950-02-11. 
41 Protokoll från styrelsemöten 1951-04-22 och 1966-10-20. 
42 Protokoll från styrelsemöte 1966-10-20. 
43 Protokoll från årsmöte 1968-11-30. 
44 Exempelvis protokoll från styrelsemöten 1972-08-02 och 1973-05-16. 
45 Protokoll från styrelsemöten 1975-12-15, 1976-04-12, 1976-09-13. 
46 Protokoll från styrelsemöte 1984-05-27. 
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vid plantskolan i Västerhejde och vid Langes hage.47 På ett medlemsmöte i 
september 1990 kunde föreningen informera om att man ny hittat lovande 
mark att husera på – vid Nunnesiken i Västerhejde. Det enda problemet 
med det alternativet var att grannen inte var helt förtjust i att föreningen 
skulle flytta dit.48 Arbetet med att först finna en lämplig plats för klubben, 
att finansiera och organisera flytten tog mycket tid bland annat i form av 
möten med kommunen. Själva flytten genomfördes i september 1992. Det 
skedde inte utan ansträngning och inte gratis. Visst ekonomiskt stöd gavs 
av kommunen och praktiskt arbete genomfördes av militären, som 
förberedde grunden för stugan, ordnade parkeringen, fyllde på jord på 
appellplan och avverkade träd.49 Det mesta av arbetet gjordes under en 
helg och många medlemmar var engagerade. Redan i början av oktober 
kunde det första styrelsemötet på ny plats hållas.50  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bruksprov 2009. Foto Carina Amelid. 

  

                                                
47 Protokoll från styrelsemöten 1982-10-10, 1982-12-11, 1989-12-06. Jubileumsskriften Visby 
brukshundklubb 50 år 1944-1994. 
48 Protokoll från medlemsmöte 1990-09-13. 
49 Protokoll från styrelsemöte 1992-01-02. 
50 Protokoll från styrelsemöte 1992-10-05. 
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Propaganda och upplysning 
 

På 1940- och 1950-talen var inte ”propaganda” ett negativt laddat ord utan 
motsvarade kort och gott PR eller reklam idag.  Utöver att synliggöra 
föreningen fyllde sådan verksamhet också funktionen att dra in pengar till 
klubbkassan, något som verkligen var viktigt på den tiden medlemsantalet 
var så litet att det inte blev mycket intäkter från medlemsavgifter. På 1940-
talet ordnades pjäxdanser och tillfällen då barn fick åka vagn efter 
föreningens hundar. Man hade också större evenemang på Strandgärdet, 
exempelvis en basar med boxningsuppvisning av Olle Tandberg och Nisse 
Andersson.51 1948 köpte föreningen in en lätt motorcykel för 750 kronor 
för att dra in pengar genom att lotta ut den genom 15 000 lotter a´10 öre.52 

Föreningen skötte vakthållningen på festplatsen vid Murgrönan i Visby 
under många år, och hade motsvarande uppdrag vid Stångaspelen.53  
 
Klubben var också polisen behjälplig med spårarbete. Även om just det 
inte genererade intäkter innebar det att föreningen kunde synliggöra 
hundens nytta i samhället. 1958 hade föreningen flera sådana uppdrag; vid 
ett inbrott i en affär i Väte, en rymning från fängelset och en stöld av 
lasarettets skåpbil. I ett tragiskt fall 1959 hann varken spårhundar eller 
skallgångskedjor snabbt nog finna två pojkar som gått vilse i en snöstorm 
och senare återfanns drunknade. I Gotlands Folkblad uppmärksammades 
sökandet:  
 

”Schäfern Casper och ägarinnan fru Margit Nilsson gjorde en 
heroisk insats i spaningarna. I åtta timmar sökte de efter spår av 
de båda pojkarna innan de gav upp, genomfrusna och trötta.”54 

 
Det fanns länge en uppvisningsgrupp som visade både vanlig lydnad och 
specialtricks för publik i olika sammanhang, vid SKKs utställningar, 
Stångaspelen, Barnens dag och liknande tillställningar. När verksamheten 
breddats fanns uppvisningsgrupper i flera olika grenar. 1987 ordnades 
exempelvis uppvisningar med lydnadshundar, bevakningshundar och 
agilityhundar. 55  Under 1990-talet fanns en uppvisningsgrupp som 
systematiskt tränade för just show och som hade uppdrag både under 
klubbens egna evenemang och för företag och andra arrangemang. Under 
hela föreningens existens har den också synliggjorts med reportage av 
olika slag i lokalpressen, låt vara i mindre omfattning under senare år.  
 
 
 
 
 

                                                
51 Protokoll från styrelsemöte 1947-07-28. 
52 Protokoll från styrelsemöte 1948-01-26. 
53 Stångaspelen startades av Tore Dahlgrens far, Reinhold Dahlgren, så det går att ana hur det kom sig 
att brukshundklubben fick uppdraget.  
54 Gotlands Folkblad 26 januari 1959. 
55 Verksamhetsberättelse 1987. 
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1982 införde SBK ”Hundborgarmärket”, som ett sätt att både göra reklam 
för klubben och locka hundägare att ha nöjaktig ordning på sina hundar. 
Provet omfattade både teoretiska tipsfrågor och praktiska uppgifter som 
inkallning, sitt, gå ”hyfsat” vid sidan och tandkontroll.56 På riksplanet gick 
det inte så bra som SBK hade räknat med men på två år hade nästan 20 
000 personer klarat att bli hundborgare.57 På Gotland blev det första 
hundborgarprovet en framgång. Öns brukshundklubbar och SKK lockade 
ungefär etthundra hundägare att ta märket vid Hundens dag i juni.58  

 
Hundborgarmärket var ett exempel på hur utåtriktad verksamhet inte bara 
skulle synliggöra Svenska brukshundklubben, utan också sprida kunskap 
om god hundhållning. SBK har under hela sin existens sett det som ett 
uppdrag att ägna sig åt folkbildning – att fostra hundägare till att i sin tur 
fostra och hantera sina hundar på ett bra sätt. Utbildningsverksamheten är 
det främsta exemplet på detta, men SBK har också en tradition av andra 
typer av informationskampanjer för att fostra hundägare. Det fanns en idé 
om att konflikterna mellan hundägare och icke-hundägare var omfattande 
och att den ökande mängden hundar orsakade problem. 1955 uttrycktes 
tanken att ”Vi hundägare måste hålla samman mot den hundhatande 
opinionen. Vi får inte låta denna få vatten på sin kvarn”.59 Ett annat 
exempel gavs 1974 då den nye generalsekreteraren intervjuas och menade 
att ”Den enskilde hundägaren kommer allt mer i konflikt med 
samhället.”60 Jag kan inte bedöma om den allmänna stämningen bland 
icke hundägare verkligen var så kritisk som man menade inom SBK. Att 
SVT valde att producera och sända TV-kursen ”Sådan Herre, sådan hund” 
på bästa sändningstid 1967 skulle ju kunna tolkas som att opinionen inte 
alls var hundkritisk. Å andra sidan kan det kanske också ses som att det 
fanns ett skriande behov av att hundägare fick bättre kontroll på hundarna. 
I Brukshunden rapporterar man 1981 om ett TV-inslag, där frågan ”Tycker 
du att det finns för många hundar i Sverige?” ställdes, och alla med 
slutsiffra 15 i sitt telefonnummer fick ringa och svara. 61% av de som 
ringde besvarade frågan jakande.61 TV-undersökningen är naturligtvis inte i 
sig av sådan kvalitet att den kan säga oss att 61% av svenskarna menade 

                                                
56 ”Hundborgarmärket” i Brukshunden 1982:2 s 19. 
57 ”Hundborgarmärket” i Brukshunden 1984:1 s 6. 
58 Gotlands tidningar 1982-06-07. 
59 Brukshunden 1955:5 s 125. 
60 ”Inför ett tronskifte. Del 2: En intervju med en blivande GS” i Brukshunden 1974:2 s 14. 
61 ”Statistik och sånt” i Brukshunden 1981:1 s 13. 

Uppvisning på SKKs 
utställning i juli 1953. På 
bilden syns Marlo 
Hjernquist, Titti Ahlstedt 
och en okänd medlem i 
klubben. Marlo Hjernquist 
var aktiv i klubben från 
1940-talet till 1962, då han 
tillträdde tjänsten som 
utbildningschef och senare 
skolchef vid 
Arméhundskolan.  

2013 års version av 
Hundborgarmärket.  
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att det fanns för många hundar – men att frågan alls ställs säger i sig att 
den typen av tankar var legitima.  

 
SBKs svar på den här, upplevda eller reella, kritiken mot hundar och 
hundägare är att inskärpa det ansvar man har som hundägare. Under 
1970- och 1980-talet förekom en mängd artiklar på temat – som 
”Hundbitna brevbärare – ett ständigt aktuellt problem”.62 1976 kunde 
arbetsgruppen ”Hund i tätort” rapportera från arbetet med att precisera 
vilka problem hundar kan orsaka, vilket visar sig vara en diger lista.63 1955 
publicerade Brukshunden en teckning som ska illustrera rätt och fel i 
hundhållningen. Fel är att låta hunden kissa på hus, bajsa på trottoaren 
och springa lös i trafiken. Rätt är att låta kunden kissa på träd, bajsa vid 
sidan av trottoaren och ha hunden kopplad i trafiken.64 Att plocka upp 
hundbajs och slänga i därför avsedd soptunna är ännu inte ”det rätta”. Det 
blir det i Stockholm från den 1 januari 1970, då hundägare ålades att ta 
upp bajset efter sin hund och att ha hunden kopplad på allmän plats.65 

1981 hade bajsplockning också blivit accepterat. I Brukshunden refereras en 
notis från Dagens Nyheter om att de flesta av Stockholms hundägare nu 
plockar upp, efter kampanj med annons i dagspressen och utskick av 
plastpåsar till hundägare.66  
 
Om man i Visby brukshundklubb kände av en hundkritisk opinion vet jag 
inte. Något sådant framgår inte av protokollen, där man dock kan se att 
klubben påverkas av samhällets förändrade syn på hundägande. På 
Gotland hade kommunen 1978 klagat på hundföroreningar och 
föreningens ordförande svarade på kritiken. 67  Året därpå beslutade 
klubben köpa in förpackningar med bajspåsar att ha till försäljning i 
klubbstugan. Ordet ”bajspåsar” är tydligen ännu inte helt självklart, 
eftersom det i protokollet sätts inom citationstecken. Vid samma möte 
rekommenderade för övrigt styrelsen att man inte röker inne i 
klubbstugan.68 Det blir sedan ett rökförbud – under kurstid – 1980.69 

 
Idag skulle man förmodligen inte sända TV-program där människor 
tillfrågas om hundarna är för många. Och Brukshunden innehåller också 
klart färre artiklar om problem orsakade av hundar eller kanske snarare av 
obetänksamma ägare. Istället ser vi allt fler artiklar som lyfter fram 
hundens värde för människan. 2000 rapporterar Brukshunden om en 
undersökning som visar på hundens positiva effekter för människan. 
Människor som umgås med hundar mår bättre än andra, såväl fysiskt som 
psykiskt.70 Den typen av artiklar, om hundens nytta blir fler under 2000-
talet. Nu finns artikelrubriker som ”Pussa en hund eller en katt och må 

                                                
62 ”Hundbitna brevbärare – ett ständigt aktuellt problem” i Brukshunden 1974:2 s 14. 
63 ”Hund i tätort!” Brukshunden 1976:6 s 28f.  
64 Brukshunden 1955:4 s 125. 
65 ”Brukshundklubbens historia 1970-1980 – de vidgade vyernas årtionde” i Brukshunden 1993:6 s 50. 
66 ”Hundägarna bättrar sig” i Brukshunden 1981:1 s 12.  
67 Protokoll från styrelsemöte 1978-09-11. 
68 Protokoll från styrelsemöte 1979-07-07. 
69 Protokoll från styrelsemöte 1980-01-07. 
70 ”Brukshundklubben ger personlig utveckling och folkbildning i samhället” i Brukshunden 2000:6 s 
26f.  
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bra”, ”Djur lär barn empati” och ”Hund på arbetsplatsen allt vanligare. 
Positivt för medarbetarna och hela företaget”. 71  Parallellt försvinner 
artiklar om hunden som ett samhällsproblem och om den ”hundhatande 
opinionen”. SBK tycks ha en högre svansföring än vad som var fallet 
under tidigare decennier och hunden lyfts nu fram som samhällsnyttig på 
ett annat sätt än tidigare.  

 

Kurser 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kursverksamhet troligen under 1960-talet. 
 
 
De kurser som gavs under de första tjugo åren var inriktade på 
bruksverksamhet. Man gav grundkurs i lydnad för appellklass, och 
fortsättningskurser inriktade mot spår eller rapport. Det förekom också 
draghundskurser. Kurserna hölls vid klubbstugan eller i ridhus. Innan 
lokalklubbar bildades i på norra och södra Gotland 1965 hölls kurser också 
utanför Visby, i Alva, Hemse, Burgsvik och Slite. Även om utbudet av 
kurser alltså inriktades mot bruksverksamhet var deltagande hundar inte 
nödvändigtvis brukshundar. Klubben arbetade aktivt för att få alla 
hundägare att gå kurs då den lydnad som man förhoppningsvis bibringade 
hunden på en grundkurs ansågs vara värdefull för alla.  
 
Under en relativt lång period var kursverksamheten tämligen hård styrd av 
utbildningsansvarig. Kursutbudet beslutades först, och därefter tillsattes 
instruktörer. Kurserna hade gemensam teori och gemensam avslutning – 
och hölls ofta på samma veckodag. 1967 till exempel, beslutade styrelsen 
att alla kurser skulle hållas på lördagar så att deltagarna efteråt kunde 
umgås och dricka kaffe.72 I vad som sannolikt var inspirerat av de militära 
traditionerna avslutades kurserna med tävling så att man sedan kunde säga 
vem som gått ut som ”kursetta”. Diplom delades ut till dem som blivit 
godkända. Då klubben inte hade någon belyst träningsplan förrän 1976 var 
möjligheten till träning kvällstid begränsad, försåvitt man inte, som under 

                                                
71 ”Pussa en hund eller katt och må bra” i Brukshunden 2002:8 s 14f. ”Djur lär barn empati” och 
”Hunden på arbetsplatsen allt vanligare. Positivt för medarbetarna och företaget” från 
www.brukshunden.se 2014-02-10. 
72 Protokoll från styrelsemöte 1967-03-04. 



 21 

vinterhalvåret, höll till i ridhus. Flera av de kurser som gavs under de 
tidiga åren, på 1940- och 1950-talet var avgiftsfria även om deltagarna 
förväntades erlägga medlemsavgift. Kursdeltagarna skulle uppmuntras att 
delta så mycket som möjligt. 

 
vidare skulle deltagarna varje gång de deltog i kursen erhålla en 
biljett, som de skulle spara och vid kursens slut redovisa till 
instruktören. Den som då hade deltagit de flesta gångerna 
skulle erhålla en trevlig uppmuntran härför.73  

 
Det framgår tyvärr inte vadi den trevliga uppmuntran bestod. Däremot var 
kurserna vid den här tiden så pass omfattande, 50 timmar praktik och 16 
timmar teori, att lite uppmuntran kanske kunde vara på sin plats.74 

 
1967 hölls en TV-kurs ”Sådan herre, sådan hund” som producerades av 
Sveriges Radio och SBK gemensamt. Till TV-serien producerades också en 
bok, Ett hundår med Bamse.75 I boken följdes flickan Ginger och hennes 
schäfervalp Bamse när de deltog i  TV-kursen. TV-programmet var tänkt 
att kompletteras med kursverksamhet i lokalklubbarna under vintern och 
våren 1967.76 För att delta i dessa kurser krävdes inte medlemskap i SBK, 
men många deltagare valde ändå detta. SBKs medlemsantal ökade med 10 
% under 1967 och 4232 personer deltog i kurserna som gavs av 95 
lokalklubbar runtom i Sverige.77 Också i Visby gavs TV-kursen under 
våren 1967. Alla som var intresserade av att delta kunde beredas plats i 
någon av de tre kurser som gavs parallellt. Av deltagarna i Visbys kurser 
var 21 hundar av brukshundras medan 18 var av andra raser, enligt den 
statistik som skickades in till SBK. Förbundet skickade inför 
programmen ut anvisningar och förklarade vad de olika 
programmen skulle innehålla, så att kurserna kunde förberedas 
så att de matchade avsnitten som sändes på TV.78 Det gavs 
också detaljerade föreskrifter om hur avslutningsprovet skulle 
genomföras. Deltagarna skulle visa sina kunskaper i linförighet, 
fritt följ, platssläggande, anvisning (sitt från ligg), frihet, 
kvarstannande, inkallning, apportering och fritt hopp över 
hinder.79 Examensdagen hölls i samband med arrangemanget 
Hundens dag på Strandgärdet den 4 juni. Där deltog också de 
som skulle examineras efter deltagande hos öns andra SBK-
klubbar, vilket gjorde att ett hundratal ekipage deltog. Vann 
gjorde en Kleiner Münsterländer, Elvi, med förare Oddbjörn 
Solberg.80  

 
                                                
73 Protokoll från årsmöte 1951-02-15. 
74 Protokoll från styrelsemöte 1954-01-11. 
75 Wileen, Torbjörn Ett hundår med Bamse. TV:s populära serie om hunden, hundägandet och familjen i text 
och bild 1968. 
76 ”Hunduppfostran och hunddressyr i TV” Brukshunden 1966:5 s 159. 
77 ”Centralstyrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning under år 1967” Brukshunden 1968:2 s 
116 och 122. 
78 Skrivelse från Svenska Brukshundklubben 7 februari 1967. 
79 Skrivelse från Svenska Brukshundkubben 24 april 1967. 
80 Gotlands Allehanda 1967-06-05. 
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Under 1960-talets slut förekom på riksnivå allt mer diskussion om att 
verksamheten inte var avpassad för huvuddelen av medlemmarna. De 
flesta hade inte brukshundar utan andra raser och om dessa skulle behållas 
inom klubben behövdes ett mer mångsidigt kursutbud. I Visby 
var man tidigt ute med att diskutera detta som ett potentiellt 
problem och anlitade redan 1961 en särskild instruktör för 
sällskapshundar för att behålla dessa (eller snarare deras ägare) i 
klubben.81 På det nationella planet blev lydnad som tävlingsgren 
ett svar på problemet med att behålla medlemmar som inte hade 
brukshundar eller inte ville tävla bruksgrenar. Lydnad blev 
officiell tävlingsgren 1971. I Visby gavs de första 
lydnadskurserna 1977. 82 Det fanns en oro för att lydnaden skulle 
bli för populär, att den skulle tränga ut brukstävlandet. På 
lokalplanet märks detta månande om och oro för den 
traditionella kurs- och tävlingsverksamheten i att föreningens 
utbildningssektor föreslog att information om bruksgrenarna skulle 
ingå i teoriundervisningen på alla kurser. Bruksmoment skulle 
också visas, även om kursen i övrigt är mer inriktad på lydnad.83  

 
På 1980-talet infördes valpkurser. Dessförinnan var det vanliga att 
man gick grundkurs eller nybörjarkurs med unghundar. Valpar 
ansågs för unga för att kunna dresseras. Detta förändrades och 
SBK började argumentera också för aktiviteter för valpar, dels 
genom ”valppromenader”, dels genom valputvecklingskurser. 
De första valpkurserna i Visby brukshundklubb hölls 1983.84 
Med något undantag då man istället har hållit valpträffar har 
valpkurserna sedan dess varit ett stående inslag i kursutbudet.85  

 
Allmänlydnadskurser dök upp på riksplanet i slutet av 1980-talet 
då några klubbar satsat på att bredda verksamheten till 
hundägare som ”bara” ville ha vardagslydnad men som ändå 
ville fortsätta efter valpkurs. Inki Sjösten fick 1986 SBKs uppdrag att 
producera litteratur för lydnadskurser och valde då att plocka upp idén 
med olika målgrupper och producera en bok som både omfattade både 
tävlings- och allmänlydnad.86 Boken, och upplägget med allmänlydnads-
kurser, blev populärt över hela Sverige. 1998 deltog flera av Visbys 
instruktörer i en kurs för Inki och Roland Sjösten.87 Det går inte att 
bestämt säga när den första allmänlydnadskursen gavs i Visby. 
Kursformen nämns uttryckligen 2007, men troligen fanns 
allmänlydnadskurserna tidigare under 2000-talet, även om klubben då 
endast rapporterar antal kurser och deltagare, inte vilka kurser som getts.  
Dock innehöll både valp- och unghundskurser sådant som idag finns i 

                                                
81 Protokoll från styrelsemöten 1961-05-15 och 1961-10-20. 
82 Årsberättelse 1977. 
83 Anteckningar från instruktörsträff 1986-05-14. 
84 Årsberättelse 1983. 
85 Valpträffar istället för -kurser hölls 1984 och 1985. 
86 Sjösten, Inki och Roland Hunduppfostran och lydnadsträning 1990 s. 3. 
87 Årsberättelse 1998. 
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allmänlydnadskurserna.  Skillnaden är alltså mindre en fråga om innehåll 
än om målgrupp för kursen.  

 
Sedan 1960-talet har det varit brist på instruktörer inom SBK, på nationellt 
såväl som på lokalt plan. Såvitt kan utläsas ur protokollen är det bara 
under en säsong, hösten 1996, som alla som velat gå kurs har fått plats. Då 
fanns också ett stort kursutbud – tre valpkurser, tre grundlydnadskurser, 
två kurser i lydnadsklass II, en kurs i lydnadsklass III, en nybörjarkurs i 
spår och en fortsättningskurs i spår. 88  Strategierna för att avhjälpa 
instruktörsbristen har varit flera; lokal utbildning av instruktörer skedde 
första gången i början av 1960-talet, 1968 gjordes försök att hitta 
assistenter bland intresserade medlemmar, lokalt grundutbildade 
instruktörer har skickats på fortbildning till kurserna vid Hundskolan.89 
Ändå har de aldrig räckt till. 2004 diskuterades till och med att ha en 
sabbatstermin då klubben inte skulle ge några kurser alls och 
instruktörerna vila upp sig.90 Så blev det emellertid inte.  
 

Vad lärde man ut? Och hur? 
 

I protokollen från styrelsemöten finns sällan referat av diskussioner om 
vad kurser bör innehålla och aldrig om hur man bör lära ut. Uppgifter om 
sådant måste istället sökas på annat håll. Genom åren har SBK producerat 
flera böcker att använda som kurslitteratur vid utbildningar. Dessa har ofta 
också haft lärarhandledningar – förslag på hur kurser kan läggas upp. Här 
finns alltså en källa till kunskap om vad som lärts ut och hur det har gått 
till. Också tidningen Brukshunden diskuterar då och då inlärning även om 
det sker mer sällan än man kan tro.  

 
Det tycks alltid ha funnits en uppfattning om att man ”förr” körde mer 
med hårda tag, skrik och ryck – medan man ”nu” har ett mer förnuftigt 
sätt att träna hund. I samband med SBKs 60-årsjubileum 1977 
presenterade ledaren i Brukshunden exempelvis uppfattningen att SBK 
tidigare var känd för att tillämpa en hård dressyrmetod, men att man 
numera lär ut den mjuka linjen.91 Man talar alltså om hundträningen som 
om det alltid, oavsett tidpunkt, varit tuffare (och sämre) förr men mjukare 
(och bättre) nu.  
 
På 1960-talet genomförde organisationen tillsammans med LT-förlag ett 
stort projekt för att ta fram lämplig kurslitteratur. Det resulterade i en 
bokserie, Hundutbildning och hundvård, som blev flitigt använd och kom i 
många upplagor. Det framgår inte av några bevarande kursplaner att 
boken användes som kurslitteratur inom Visby brukshundklubb, men 
eftersom klubben har de diabildsserier som producerades till boken kan vi 
nog utgå från att så var fallet. Linförighet ges stort utrymme, dels för att 

                                                
88 Protokoll från styrelsemöte 1996-09-09. 
89 Protokoll från styrelsemöten 1963-11-04 och 1968-04-02. 
90 Protokoll från styrelsemöte 2004-05-03. 

91 ”SBK – ett hundbegrepp” i Brukshunden 1977:3 s 5.  
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det är viktigt för andra moment, dels för att det fyller funktionen att få 
hunden att ”helt underordna sig förarens vilja”.92 Sitt och ligg lärs in med 
tryck eller knyck i koppel. Godis eller leksaker som belöning förekommer 
inte, däremot förespråkas belöning med röst och smekningar/klappar. De 
övningar som beskrivs syftar till tävling inom bruksgrenar. Bokens avsnitt 
om hundens psykologi är mycket vetenskapligt hållet, men knyter hela 
tiden an till fenomen och problem i praktiskt hundträning. Även för en 
modern läsare framstår dessa kapitel som bra med minnesregler som håller 
än – träna inte i affekt, lär dig känna igen hundens signaler, utnyttja 
hundens naturliga beteenden och  
 

Vänta er inte att hunden ska tänka. Det är mycket nog, om Ni 
själv gör det.93  

 
I mitten av 1980-talet ansågs denna serie – inte utan diskussion – föråldrad 
och en ny kursbok togs fram tillsammans med ICA-förlaget. Hundägaren – 
hundägandets alla sidor användes som litteratur vid kurser i Visby 
brukshundklubb. Till skillnad från föregångaren vände den här boken sig 
tydligt till alla hundägare, oavsett vad de vill göra med sin hund och den 
avspeglar därmed den breddning av SBKs medlemskader som skett sedan 
början av 1960-talet. I den nya boken används ord som ”tvång” och 
”ovillkorlighet” nästan inte alls. I de avsnitt som beskriver hur 
lydnadsmoment lärs in används endast positiv inlärning. Istället för att 
lyfta fram linförighet beskrivs här istället inlärning av fritt följ och boken 
förklarar att det egentligen inte är naturligt för hunden, vilket gör att 
föraren måste finna ett sätt att motivera den att vilja vara på rätt plats.94 
Motivation snarare än ovillkorlighet alltså.  

 
1986 gav SBK Inki och Roland Sjösten att skriva en ny lydnadsbok och de 
valde då att göra den så att den också skulle fungera för allmänlydnad, 
alltså för de personer som inte bara var intresserade av tävlingsmässig 
lydnadsträning. Sjöstens bok Hunduppfostran och lydnadsträning användes 
på Visby Brukshundklubb, liksom på många andra klubbar i landet både 
för valp- och allmänlydnadskurser.  Här har begreppet ”ledarskap” hunnit 
slå igenom, vilket ligger helt i tiden för den andra hälften av 1980-talet. 
Det var nu klarlagt att hundens ursprung är vargen, och studier på vargar 
för att förstå hundar genomfördes. Vargar ansågs leva i en strikt hierarki, 
där ledaren aldrig fick ifrågasättas – men där ledaren också var en varelse 
som de andra i focken såg upp till. Fokus i mycket hundträning kom att 
ligga på att föraren skulle vara en god flockledare och de flesta problem 
ansågs bero på bristande ledarskap. I Hunduppfostran och lydnadsträning har 
ledarskapet ett eget kapitel, där det förklaras som att ägaren ska vara en 
”snäll diktator”.95  Ledarskapet framhålls som något av nyckeln till all 
hundträning. Om hunden inte accepterar att ligga, ”så är du inte tillräcklig 

                                                
92 Jonsson, Gunnar R och Tage Pehrsson Hundutbildning och hundvård 1. Lydnadsdressyr och 
hundpsykologi 1962 s 81. 
93 Jonsson, Gunnar R och Tage Pehrsson Hundutbildning och hundvård 1. Lydnadsdressyr och 
hundpsykologi 1962 s 75. 
94 Swedrup, Ivan Hundägaren – hundägandets alla sidor 1988 s 147. 
95 Sjösten, Inki och Roland Hunduppfostran och lydnadsträning 1990 s 12. 
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som flockledare”.96 Inkallning är inte särskilt svårt att lära in, ”om du är en 
bra flockledare som har dominans över hunden”.97  Samma fokus på 
ledarskap fanns i Hundskolans lydnadsbok av Barbro Börjesson och Erik 
Wilsson. Också den användes som kursbok i Visby brukshundklubb. Här 
återkommer en del av metoderna i 1962 års kursbok, bland annat förevisas 
hur man på bästa sätt rycker i kopplet för att påkalla hundens 
uppmärksamhet. Nu illustreras det dock med en teckning istället för med 
fotografier, och syftet är inte att få hunden rätt placerad utan att visa att 
föraren är en ”verkligt stark” ledare.98 Samtidigt får också motivation och 
belöning en grundlig genomgång.99  

 
Orden ledarskap och dominans blev omdiskuterade inom SBK. Det var 
inte helt glasklart vad man faktiskt menade och gränsen mellan dominans 
och brutalitet ansågs vag. I nyare litteratur används orden sällan. Istället 
har motivation och relation fått ett större utrymme. De tidiga studierna på 
vargflockar har senare kritiserats för att ha varit missvisande då de 
genomfördes på vargar i hägn. Detta, menar man, har gjort att man dragit 
för långtgående slutsatser om strikt hierarki och därmed också om att 
ledarskap och ovillkorlig lydnad är viktigt. Senare studier av frilevande 
vargar anses snarare visa att flocklivet präglas av ömsesidighet och 
samarbete och att rangordningen inte är så strikt. Det har också bidragit 
till att ledarskap och dominans blivit mindre viktigt och delvis 
omtolkats.100 Det anses inte heller längre självklart att man kan jämföra 
hundar och vargar rakt av. Domesticeringen av hunden har gjort den till 
en annan varelse än vargen, ett djur som inte beter sig annorlunda. Men 
tanken om att det är viktigt att förstå hundens beteenden, att kunna läsa 
dem och samspela med dem lever kvar. I den litteratur som använts i 
Visby brukshundklubb kan detta illustreras av Allmänlydnad från 1994 av 
Inki Sjösten och Ann-Marie Folkesson Bjuggren. Boken har blivit mycket 
använd på brukshundklubbar och har kommit i flera upplagor, senast som 
Nya Allmänlydnad från 2010. Här finns inte något avsnitt om ledarskap 
eller dominans, men väl kapitel om relation och kommunikation. 
 
I mitten av 1990-talet beslutade SBK om en dressyrpolicy. Arbetet med en 
sådan var föranlett av att eldressyr börjat förekomma i Sverige framförallt i 
samband med träning inför jakt. Dressyrpolicyns huvudprinciper var att 
träning ska ske med positiv inlärning och att våld inte får användas. Det 
ansågs dock i sin ordning att ta tag i hunden för att bryta beteenden. 
Policyn ledde till en omfattande debatt i Brukshunden, om policyn i sig och 
om etik i hundhantering i stort.101 I Visby Bks protokoll syns inga spår av 
att den nya policyn har diskuterats – vilket kan bero på att annat upptog 
styrelsens tid eller på att policyn ansågs oproblematisk. I den senaste 

                                                
96 Sjösten, Inki och Roland Hunduppfostran och lydnadsträning 1990 s 66. 
97 Sjösten, Inki och Roland Hunduppfostran och lydnadsträning 1990 s 82. 
98 Börjesson, Barbro och Erik Wilsson Hundskolans lydnadsbok 1987 s 33. 
99 Börjesson, Barbro och Erik Wilsson Hundskolans lydnadsbok 1987 s 11-18. 
100 Se exempelvis ”Fri debatt: Etologisk teori och praktisk hunddressyr” i Brukshunden 1985:3 s 18, 
Hundens språk och flockliv Lars Fält 2001 s 29f. 
101 Diskussionen om policyn och relaterade frågor förekommer i stort sett i varje nummer av 
Brukshunden mellan 1994 och 2000. 
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upplagan av policyn från 2014 har anslaget breddats – det handlar inte 
längre bara om dressyr utan om hundhållning överhuvudtaget. 
Dokumentet heter ”Svenska Brukshundklubbens policy för hundhållning 
och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning”. 
Texten slår fast att positiv inlärning är det som ska användas, att våld är 
förbjudet och att relationen mellan människa och hund ska bygga på 
förtroende och tillit. Att ordet ”relation” kommer redan i dokumentets titel 
är tidstypiskt. Vi ser samma fokus på relationen till hunden i mycket av 
den hundlitteratur som produceras och används på senare år. Visby 
brukshundklubb har idag inte fastlagd litteratur på kurserna, men ser man 
vad som används i andra klubbar och vad som säljs via SBK-shopen så är 
”relation” ett vanligt tema.102 Idéhistorikern Karin Dirke beskriver vår tids 
hundträning såhär: ”Att träna hund innebär sedan 1990-talet att samarbeta 
med, snarare än att inverka på, hunden.”103 

 

Tävlingsverksamhet 
 

En central uppgift för lokalklubben har varit att arrangera 
tävlingar. Utbudet var från början bruksprov (spår och rapport) 
och draghundsverksamhet. Under en period i slutet av 1940-talet 
kunde varken tävlingar eller kurser genomföras eftersom 
valpsjuka grasserade. Också senare var man tvingad att söka 
länsstyrelsens tillstånd för att genomföra evenemang som 
sammanförde flera hundar. 1980 ställdes också många tävlingar 
in i hela Sverige på grund av parvoepidemi.   
 

Bruksprov 
Bruksproven är den klassiska verksamheten inom SBK; tillsammans med 
draghundssporten det som har funnits med från starten – både nationellt 
och lokalt. Hundar i försvarets tjänst har varit ett centralt inslag i 
föreningen sedan dess grundande. Då, under kriget, var det självklart att 
hunden också skulle vara till nytta inom det militära. Det fanns en 
medvetenhet om att andra världskrigets slut skulle innebära att 
verksamheten för hundar skulle förändras. Det skulle bli mindre ”på 
riktigt” och mer av sport och tävling.104 Så blev det också. Det ordnades 
tävlingar i rapport, spår och bevakning – parallellt med att försvaret allt 
mer övergick till att använda tekniska lösningar istället för hundar. I Visby 
var det spår och rapport som engagerade medlemmarna fram till 1986 då 
det för första gången också hölls tävling i sökhundsgruppen. 105 

                                                
102 Exempelvis Kenth Svartberg Bra relation. Om samspelet mellan hund och människa med TSB-modellen 
2011, Ingrid Tapper Förstå din hund. Etologiboken. Om hundars beteende 2002 och Eva Bodfäldts 
Kontaktkontraktet 2001. 
103 Dirke, Karin ”Från bruksdjur till livskamrat. Hundens 1900-talshistoria speglad i hundlitteraturen” i 
Från renhållningshjon till modeaccessoar. 10 000 år av relationer människa-hund i Sverige Föredrag vid ett 
symposium i Uppsala 15 februari 2013. (red. Ann-Sofie Gräslund och Ingvar Svanberg) 2014 s 149. 
104 ”Fredsarbete inom Brukshundklubben” i Brukshunden 1943:1 s 23. 
105 Verksamhetsberättelse 1986. 
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Föregångaren till sökhunden var sjukvårdshunden – sök ersatte 1964 – 
men några prov för sjukvårdshundar ordnades inte i Visby. 
Skyddshundsverksamhet tycks inte heller ha bedrivits. I 
verksamhetsberättelsen för 1964 meddelas att klubben kommande år också 
kommer att hålla tävlingar för skyddshundsgruppen, men av detta blir det 
uppenbarligen intet för inga sådana prov redovisas. Rapporthundarna 
inom klubben har stadigt minskat över tid och något KM för 
rapporthundar har inte ordnats sedan 1993. 

 
Ett ”normalt” tävlingsutbud har varit två bruksprov per år, kompletterat 
med serietävlingar och KM. Ibland har utbudet varit betydligt större än så, 
exempelvis 1999 då klubben anordnade åtta officiella bruksprov. Då ju 
medlemsantalet till en början inte var särskilt stort var inte heller mängden 
starter stor. 1955 startade sex hundar i appellklass och en i segrarklass 
spår, 1965 startade sammanlagt 21 hundar vid två bruksprov.106 Vid några 
tillfällen deltog fastlandsekipage och det är då något som särskilt noteras i 
föreningens årsberättelse. Resor till och från fastlandet var inte gjorda i en 
handvändning. Klubben bekostade resor till fastlandstävlingar för några 
egna ekipage under 1950 och 1960-talen. Bruksproven hade som flest 
starter på 1990-talet, vilket är rimligt att anta även för Visbys del, då i alla 
fall antalet bruksprov klubben ordnade var som störst då. Sedan 2000 har 
antalet starter minskat nationellt. Orsakerna antas vara flera, men brist på 
funktionärer och tillgång till bra marker framhålls som skäl till minskat 
tävlande, liksom den parallella minskningen av nyregistreringar inom 
brukshundsraserna.107 
 

Draghundsverksamhet 
Under första hälften av 1900-talet var draghundssport stort i hela Sverige, 
och för den delen också i världen i övrigt. I Norge hade militären nyttjat 
draghundar sedan 1926 och från 1930-talet infördes det också vid 
Arméhundsskolan i Sverige.108 Den drivande kraften för inrättandet av 
skolan, Einar Edström, var också drivande i etableringen av den civila 
draghundsklubben 1934, som 1944 gick upp i SBK. Med tanke på hur stor 
denna aktivitet var, både nationellt och internationellt är det föga 
förvånande att draghundsverksamheten också var omfattande i Visby 
brukshundklubb under föreningens tidiga år. Verksamheten bestod av 
träning, tävling och familjeutflykter. Vintern 1947 hölls till exempel 
teknikträning utan hund i Palissaderna, träningstävling och 
klubbmästerskap med start på Strandgärdet.109 Vissa år fick tävlingarna 
ställas in på grund av snöbrist. Under snörika vintrar på 1970- och 1980-
talet var aktiviteten dock stor. Klubben ägde till och med en egen 
snöskoter från början av 1980-talet fram till 2003.1101995 konstateras att 
draghundsverksamheten varit obefintlig i sju-åtta år på grund av 

                                                
106 Verksamhetsberättelse 1955. Verksamhetsberättelse 1965. 
107 Rapport. Projekt SBK-raser, Grupp 4 2014-05-04.  
108 Blomquist, Torsten och Axel Paulsson Hundskolan 50 år 1986. 
109 Protokoll från styrelsemöte 1947-01-14. 
110 Införskaffandet av skotern debatterades i Böiracku 1982:1 s 4-11. Vid ett styrelsemöte 2003 
rapporterades den såld. Protokoll från styrelsemöte 2003-03-03. 
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snöbrist.111 1997 valde föreningen att inte vara med i Draghundsförbundet, 
men en draghundskommitté finns till år 2000, låt vara utan verksamhet. 112 

Draghundssektionen återuppstod igen 2014, men är nu inte utpräglat 
inriktad på vintersport och således inte snöberoende.  
 

 

 

 

 

 

 

Draghundsekipage i slutet av 1960-talet. 

 

Lydnadsprov 
1971 blev lydnadsprov en av SBK erkänd tävlingsform, om än på försök 
fram till 1 januari 1975. Den organiseras av SKK, men också 
brukshundklubbar kan därefter anordna lydnadstävlingar. SBK ser det som 
ett bra sätt att stimulera hundägare som inte vill tävla i bruksgrenar – det 
har behövts en ”något lättare tävlingsgren” för de som inte har 
brukshundar.113  

 
Det första lydnadsprovet i Visby brukshundklubb genomfördes den 16 juni 
1974 och lockade ungefär 20 ekipage.114  Lydnad fick snabbt ett stort 
genomslag. 1976 gjordes i Sverige 2855 starter i lydnadsklasser, samtidigt 
som antalet starter i bruksgrenarna minskade – något som antogs bero på 
att många nu hellre tävlar lydnad än appell.115 I Visby tycks det dock inte 
ha varit fråga om antingen-eller. Flera ekipage har framgångsrikt dubblerat 
och erövrat både bruks- och lydnadschampionat.  

 

                                                
111 Protokoll från medlemsmöte 1995-11-13. 
112 Protokoll från styrelsemöte 1997-10-13. 2001 är sista året styrelsen utser en person att rapportera om 
draghundsverksamheten. 
113 ”Centralstyrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning under 1971” Brukshunden 1972:2 s 69. 
114 Årsberättelse 1974. 
115 ”SBK 1976” i Brukshunden nr 1977:2 s 29. 
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Tjänstehundsverksamhet 
I slutet av 1980-talet fanns det inga hundar alls kvar i armén, däremot 
fanns de ännu i flygvapnet och i marinen.116 Inom flyget ökade snarast 
aktiviteten med hund för bevakning eftersom försvaret antog att ett anfall 
mot Sverige skulle inledas med attacker mot flygplatser och liknande 
viktiga objekt.117 Civilförsvaret blev kring 1980 också intresserat av hundar 
i sin verksamhet och de första räddningshundarna utbildades av SBK 
distriktet Skåne-Blekinge 1982. 118  Både bevaknings- och 
räddningsverksamheten utvecklades till tävlingsformer. Den första 
tjänstehundstävlingen i Sverige hölls 1981.119 

 
I Visby examinerades de första tre räddningshundarna 1989. En av dem 
blev rikskändis, papillionen Lisa som antogs vara den minsta 
räddningshunden i Sverige. 120  13-15 september 1991 ordnades 
tjänstehunds-SM på Gotland i distriktets regi med tävlingar för räddnings- 
och bevakningshundar.121 Inom Visby brukshundklubb fanns aktiva inom 
både räddning- och bevakningsverksamhet. Bevakningshundarna 
användes i praktiskt arbete, exempelvis vaktade de JAS-plan på ön 2007, 
men det rådde en viss osäkerhet kring vad räddningshundarna skulle 
användas till lokalt.122 I verksamhetsberättelsen för 2007 rapporteras sedan 
att klubbens båda räddningshundar, efter avlagd funktionskontroll i april, 
har ”ställts av” och att räddningshundsverksamheten därmed lagts på is.123 
Bevakningsverksamheten fortsatte dock med både kurser, prov och 
deltagande i praktiska övningar. 2011 tycks ha varit ett rekordår för 
bevakningsverksamheten med åtta aktiva ekipage inom klubben.124 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Foto: Carina Amelid  

                                                
116 ”Så har vi använt hunden” i Brukshunden 1991:5 s 27. 
117 Brukshunden nr 4 1990 s 12. 
118 Brukshunden 1993 nr 7 s 51. 
119 Brukshunden nr 7 1993 s 50. 
120 Brukshunden nr 6 1989 s 6. 
121 Brukshunden 1991 s 18-21. 
122 Protokoll från styrelsemöte 2007-03-05 och 2007-08-13. 
123 Verksamhetsberättelse 2007. 
124 Verksamhetsberättelse 2011. 
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Agility 
Agility blev officiell tävlingsgren 1987. Till 
skillnad från lydnad sågs det inte som ett hot mot 
bruksgrenarnas överlevnad, men uppfattades å 
andra sidan inte heller riktigt som en 
tävlingsgren, utan beskrivs både som en kul 
aktivitet för barn med hund och som något 
klubbarna kan använda för att göra reklam för 
sig. Vid den tiden var det framförallt unga flickor 
som ägnade sig åt agility – något som i sig torde 
ha påverkat synen på grenen – och agilityn kom 
att organisatoriskt sortera under Sveriges 
Hundungdom, på samma sätt som lydnaden 
hörde till SKK.125 Det där förändrades gradvis. 
Ser man på agilityreportage i Brukshunden på 2000-
talet är förarna vuxna. Barn eller ungdomar lyfts 
numera bara fram på tidningens särskilda 
ungdomssidor. 

 
I Visby var det 1986 som agilityn dök upp på allvar. Här höll sig klubben 
alltså framme och i fas med utvecklingen nationellt. Under sommaren 
visades agility på SKK-utställningen och klubben beslutade att låta 
ungdomar under 25 år träna en termin utan att betala medlemsavgift.126 
Även här antogs agility främst vara en ungdomsverksamhet. De aktiva var 
också främst ungdomar och agilityansvarig var även aktiv i föreningens 
ungdomskommitté.127  Den första officiella agilitytävlingen i klubbens regi 
hölls sommaren 1991 med ca 70 startande.128 Där deltog dock bara ett 
ekipage från Visby.129 Sedan dess har dock agilityverksamheten inom 
klubben vuxit och de flesta utövarna är, precis som på riksplanet, vuxna.  

 

IPO 
IPO – internationell prövningsordning – blev officiell sport 1994. 1997 
diskuteras IPO på ett styrelsemöte då man planerar en informationsträff 
och en uppvisning. 130  Det framgår inte om det verkligen blev en 
uppvisning då, men en sådan skedde i vilket fall i samband med ett 
styrelsemöte 1999. 131  2003 hölls en första IPO-R tävling på Gotland 
(Hemse) och samma år nämndes för första gången en IPO-grupp inom 
klubben.132 

 
  

                                                
125 Brukshunden nr 6 1986 s 41. 
126 Protokoll från styrelsemöte 1986-08-13. 
127 Protokoll från styrelsemöte 1989-01-04.  
128 Verksamhetsberättelse 1991. 
129 Protokoll från styrelsemöte 1991-08-14. 
130 Protokoll från styrelsemöte 197-09-11. 
131 Protokoll från styrelsemöte 1999-04-07. 
132 Protokoll från styrelsemöte 2003-03-03 och 2003-10-06. 

               Foto: Åke Sandström 
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Rallylydnad 
Rallylydnad är det senaste tillskottet till SBKs 
grenar och har mycket snabbt blivit populärt. 
Tävlingsformen introducerades 2011 och fick ett 
rekordartat mottagande med 5021 starter under det 
första halvåret. 133  En rallylydnadssektor 
formerades här 2013, när rallyn redan gått om 
lydnaden i antal starter nationellt.134 Också i Visby 
blev mottagandet varmt och rallylydnadssektor 
fick snabbt ett stort antal engagerade ekipage. 
 

 

Vad hinner ändras på sjuttio år? 
 

1944 pågick fortfarande andra världskriget. Samma dag 
som föreningen bildades, den 4 december, bombades 
flera tyska städer av det brittiska och amerikanska 
flygvapnet, bland andra Heilbronn, Mainz och Koblenz. 
Ryssarna gick över Donau och tyskarna förberedde 
Ardenneroffensiven.  De flesta människor hade inte 
universitetsutbildning, eller för den delen student-
examen. Gifta kvinnor yrkesarbetade i allmänhet inte. 
Föreningens medlemmar tituleras både i medlemslistor 
och styrelseprotokoll. Moderna funktionsplagg var inte 
uppfunna. Hundträning skedde i tweed eller skinnkavaj. 
Eller i kjol och kappa för kvinnor. 
 
För Svenska brukshundklubben, på lokal- såväl som på 
riksplanet, skulle jag vilja framhålla tre stora förändringar 
som omdanat föreningen och verksamheten under de 
senaste 70 åren. Det första rör medlemssammansättningen. 
Föreningen har gått från att vara sammanslutning med få 
kvinnor och många män till att nu ha ca 70% kvinnliga 
medlemmar, både i Visby Bk och i SBK i stort. Parallellt 
med den utvecklingen – men med en intressant 
eftersläpning – har också språk och bilder i hundlitteraturen 
samt funktionärernas sammansättning inom SBK förändrats. Den 
förändringen har skett utan större diskussioner. Det går inte att se spår av 
att medlemmarna haft synpunkter på att det blir fler kvinnor – eller för den 
delen uttryckt oro över vart männen tar vägen. 
 
Den andra större förändringen inom SBK är breddningen av verksamheten 
och den ökade variationen vad gäller medlemmarnas hundar. Den har 
varit betydligt mer problematisk. Särskilt när det gäller vad medlemmarna 
har för hundar har diskussionens vågor gått höga, både lokalt och på 

                                                
133 Rallylydnad – statistik första halvåret. 
134 SBKs verksamhetsberättelse 2013.  
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riksplanet. Uppenbarligen har just ”brukshund” varit mycket viktigt för 
medlemmarnas identitet – samtidigt som föreningens funktionärer, både 
inom SBK och inom Visby Bk, har varit tydliga med att alla hundar är 
välkomna. Breddningen av verksamheten från bruksgrenar och 
draghundsverksamhet till den mångfald som finns idag med lydnad, 
agility, IPO och rallylydnad har inte heller varit helt smärtfri. Olika grenar 
har haft – och har – olika status, något som upplevs som ett problem på 
riksplanet men som inte kommer till uttryck i materialet som bevarats från 
Visby Bk. 

 
För det tredje har hunden har fått en annan status i samhället. Om det är 
något SBK har bidragit till vet jag inte, men att det är så har påverkat 
också föreningen och dess medlemmar. Vi är ju inte avskurna från världen 
i övrigt. Hunden har blivit allt mer av en familjemedlem. Äldre 
hundlitteraturs förmaningar om att hunden inte får vara i möbler 
förekommer inte längre – det är upp till varje familj att bestämma hur 
hunden ska hållas. Parallellt med att hunden har blivit familjemedlem har 
också hundarna fått andra typer av namn än vad de hade tidigare. En av 
föreningens hundar på 1940-talet bar det nu fullständigt omöjliga namnet 
”Nigger”. Idag heter påfallande många hundar samma namn som 
moderna barn. Både flickor och tikar gavs 2012 namnen Alice, Ebba, Elsa 
och Maja. ”Steget mellan vaggan och hundkorgen är inte långt i dagens 
urbaniserade samhälle” påpekar Katharina Leibring, som gjort 
namnundersökningen.135 Hundens nytta inte bara för praktiskt arbete utan 
också för människors psykiska välbefinnande uppmärksammas i högre 
utsträckning idag. Även när föreningen bildades skulle man ta väl hand 
om sin hund, ”det är Er bästa vän och en tillgång för landet”. Tillgång för 
landet förstods då som just brukshund och nyttohund i samhällets tjänst. 
Idag betraktas hundens nytta i ett bredare perspektiv. Hunden gör 
fortfarande tjänst i försvar och civilförsvar, men också inom vård och 
omsorg. Framförallt framhålls hundens nytta för människors emotionella 
och fysiska hälsa. Uppfattningen att hunden är ”Er bästa vän” har dock 
stått sig genom åren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
135 Leibring, Katharina ”Från Trogen till Tyson. Hundnamn i Sverige i förändring” i Från 
renhållningshjon till modeaccessoar. 10 000 år av relationer människa-hund i Sverige Föredrag vid ett 
symposium i Uppsala 15 februari 2013. (red. Ann-Sofie Gräslund och Ingvar Svanberg) 2014 
s 135. Tabellerna över namnen på s 128-129. 
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