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Förord 

Jag vill tacka min familj för stödet och det eviga korrekturläsandet, särskilt tacka mamma och 

morfar som tog mig till stallet då jag var liten, utan dem hade denna uppsats inte blivit skriven. 

Jag vill även tacka Erling Molin för lånet av Bodens Fältridklubbs handlingar och Eiie 

Mikaelsson för den stora tillgången jag har fått av Norrbottens Ridsportsförbunds 

arkivhandlingar. 
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Inledning 
När man slår upp ordet ridsport i Nationalencyklopedin får man fram detta hästsport där 

samspelet mellan häst och ryttare (körsven) fäller utslaget. Till ridsporterna räknas traditionellt 

de olympiska disciplinerna dressyr, hoppning och fälttävlan samt dessutom distansritt, voltige, 

körsport och handikappridning.1 Det är ca en halv miljon människor som är engagerade i 

ridsporten i Sverige och av dessa är ca 85 % kvinnor/flickor. Över en miljon människor kommer 

även i kontakt med ridsporten på något sätt varje år, eftersom Sverige är väldigt unikt i sin 

ridsportkultur.2 Nästan ingen annanstans i världen är ridsporten så utbredd i de olika 

samhällsklasserna. I historien har hästen varit en maktsymbol som även har visat på rikedom och 

stridskunskap. Den har även varit färdmedel till och från staden och dragdjur i jordbruket. 

Framförallt var den en krigsmedhjälpare och krigare. När industriella revolutionen kom 

utvecklades nya tekniker och färdmedel, hästen blev mindre och mindre attraktiv för militären 

vilket gjorde att bilar och traktorer tog över hästens arbetsuppgifter. 3 

 

År 1912 arrangerade Sverige de olympiska spelen och det var en vändpunkt inom ridsporten, det 

var första året som rididrotten var med på OS och en organisation hade bildats för att genomföra 

OS för ridsportgrenarna. Denna organisation fick fortsatt arbete efter OS för att främja ridsporten 

som tävlingsgren och ta fram tävlingsreglementen. Ridsporten i Norrbotten fick sin start i och 

med att Bodens Fältridklubb bildades år 1907. Det var den första ridklubben i Norrbotten och det 

var endast män som var medlemmar under de första åren. Ridklubben hade som syfte att utveckla 

och bidra till ridsporten i norr. År 1957 började Bodens Fältridklubb ha en ridskoleverksamhet för 

den civila befolkningen i Boden stad. Det var andra fasen i Norrbottens ridsportsutveckling.  

                                                      
1 http://www.ne.se/l%C3%A5ng/ridsport?i_whole_article=true 2009-03-23 
 
2 http://www3.ridsport.se/ImageVault/Images/id_1766/ImageVaultHandler.aspx 2009-02-13 
3 Attrell B, Allt om hästen: bilologi, utfodring och avel: Stockholm 1994 s 11 

http://www.ne.se/l%C3%A5ng/ridsport?i_whole_article=true
http://www3.ridsport.se/ImageVault/Images/id_1766/ImageVaultHandler.aspx
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ridsportens framväxt i Norrbotten utreda varför ridsporten 

gick från en mansdominerad sport till en kvinnodominerad sport. 

 

• När blev ridsporten i Norrbotten en mer utpräglad kvinnosport? 

• Varför,  på vilket sätt, skedde denna förändring? 

• Vilka drivkrafter fanns det i samhället, och i ridsporten, för att göra denna förändring? 

 

Teori 
I Lena Forsbergs licentiatsuppsats finns en teori formulerad av Nina Björk där begreppet 

modernitet spelar en central roll. Ordet modernitet formades år 1845 i en essä skriven av Charles 

Budelaire. Han menar att det är en upplevelse av nyheter och förändring vilket Björk (1999) 

använder så att vi kan säga att det är vid ett tillfälle då en tidsmässig kontinuitet bryts4. Människan 

lämnar traditionen och börjar leva i nuet och dess utveckling. Modernitet innebär ett nytt sätt att 

prata och uppfatta en tid. Nu är annorlunda mot vad som var då, nuet är början på något nytt.5 Det 

är något som speglar mannens utveckling, det vill säga, det som skiljer idag från imorgon eller 

gårdagen. Kvinnorna står utanför denna utveckling och blir istället en representant för det som har 

gått förlorat; kärlek, spontanitet och glädje. På sidan av männens modernitet utvecklades en annan 

gren, nämligen den som visar på begär, längtan, och ytterlighet, detta fick kvinnan representera. 

Man skiftar från ett produktions och nyttosamhälle till ett konsumtionssamhälle. Detta 

karakteriserar det senmoderna samhället som vi lever i idag. I det tidigare stadiet representerade 

kvinnan den förra världsbilden, oförnuftig och nyckfull, medan mannen var den som hade 

förnuftet. I den senmoderna tiden har känsla, upplevelse och utlevelse övertagit folket och detta 

gör att synen på identiteten ändras till något som går att förändra. Lena Forsberg menar att genom 

denna teori kan man se att hästen inte längre är en given statussymbol som visade på teknik och 

rationalitet, vilket gjorde att männen övergav hästen. Detta gjorde att kvinnan tog sin plats i stallet 

och började pyssla och småprata med hästarna och detta skulle i en rationell värld vara slöseri 

med tid. Genom att kvinnorna började vara med hästarna fick de en större känsla av kompetens 

och kunnande, detta i sin tur gjorde att de började sätta upp mål för sitt handlande. 

 

                                                      
4 Björk N; Syrenernas sång- tankar kring modernitet och kön, Falun 1999 s 9 
5 Björk N s 10 
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Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa denna uppsats geografiskt till Norrbottens län, och framförallt inrikta mig 

på Bodens ridverksamhet, då ridsporten i länet i hög grad kom att utvecklas utifrån den.  Jag har 

valt att inrikta mig på Bodens Fältridklubb och Bodens Ridklubb. Tidsperioden jag kommer att 

undersöka mer specifikt är åren mellan 1970 – 2005, men för att belysa den samhällsutveckling 

och paradigmskifte som ridsporten genomgick från manlig till kvinnlig sport, har jag även 

framhållit åren från sekelskiftet 1900 till och med år 1970.  

 

Metod 
I denna uppsats kommer jag att använda mig av såväl en kvalitativ som kvantitativa metod. 

Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos 

en individ eller en grupp människor.6 Man försöker förstå hur gruppen eller individen upplever 

sin livssituation. Den kvalitativa metoden väljer jag för att jag har använt mig av en intervju gjord 

av Erling Molin som intervjuade Hans Olofsson i samband med att boken "Sån't var livet" i 

Bodens fästning och garnison som skrevs år 2001, där Molin medverkade som en av författarna, 

dessutom har jag gjort en litteraturstudie främst av Lena Forsbergs licentiats avhandling, (mer 

information om den kommer längre ned i stycket). Samt för att hitta källor för hästens historia. 

Kvantitativa undersökningar karaktäriseras av att man undersöker den numeriska relationen 

mellan två eller flera egenskaper7 Den har jag använt för att jag ville visa läsaren med statistiska 

uppgifter i diagram hur utvecklingen av ridsporten i Norrbotten har skett. Statistiken har jag själv 

sammanställt genom att samla data från Norrbotten Ridsportförbunds arkivhandlingar. 

 

Material 
Materialet jag använder är främst arkivmaterial hämtat från Norrbottens minne i Luleå. Bodens 

Fältridklubbs handlingar har jag lånat från Erling Molin i Boden. Annat källmaterial är även 

hämtat från Bodens Stadsbibliotek, Luleå Universitetsbibliotek och Försvarsmaktens Länsarkiv i 

Boden. Under tiden jag har arbetat med denna uppsats så har jag stött på flera problem. Det första 

var att Bodens Ridklubbs styrelseprotokoll från år 1968 fram till ca år 2000 var försvunna eller 

troligen bortkastade då föreningen inte såg värdet på dessa. Jag har tillsammans med Dan 

Nordlander, ridskolechef på Bodens Ridklubb sökt igenom alla skrymslen och vrår på ridskolan 

för att hitta protokollen samt att jag även har ringt till flera av de gamla sekreterarna och några 

ordföranden. Det ursprungliga syftet med denna uppsats var att skriva om Ridsportens utveckling 

i Boden. Genom att jag inte kunde hitta de gamla styrelseprotokollen fick jag ett tips om att 
                                                      
6 Hartman J s 239 
7 Hartman J s 175 
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Norrbottens Ridsportförbund hade sina styrelseportokoll arkiverade på Norrbottens Minne. Det 

var därför jag ändrade syftet och skrev denna uppsats. Källorna jag har använt är främst 

arkivmaterial, vilket gör det svårt att utläsa vad specifika personer tyckte om olika beslut och 

aktiviteter.  

 

Tidigare forskning 
Den tidigare forskning jag främst baserar mig på om den svenska ridsportens utveckling finns 

dokumenterad i bland annat ”Allt om hästen: biologi, utfodring, avel” författad av Barbro 

Attrell. Där beskriver hon hästens utveckling från de första stadierna av hästens utveckling till 

idag. Det är dessutom en bok som innehåller bra information om hästen som djur och hur man 

ska ta hand om den, utfodring och så vidare. Ny forskning gjord av Sandra Olsen professor i 

antropologi vid Carnegie naturhistoriska museum i Pittsburg USA visar att hästen har varit 

tam mycket längre än vad forskarna tidigare har trott. Hon har hittat fynd av skelett delar med 

bland annat märken på tänder viket hästarna har fått genom användning av bett. Hon och 

hennes team har även hittat DNA som visar att det var hästmjölk i krukor som Botaifolket 

använde. Detta gör att Olsen har fastställt att hästen tämjdes för ca 6000 år sedan. Botai folket 

levde i Kazakstan och försvann från platsen för ca 3100 år sedan. Olsen tror att detta folk 

ursprungligen kom från väst vilket gör att hon ska fortsätta leta efter spår av tamhästen.8 Jag 

har valt att skriva om ridsporten i Norrbotten, för att jag saknar historien kring hur ridsporten 

utvecklats i vårt län. Det finns flera års och jubileumsberättelser från både föreningar och 

förbund, men detta är inget som finns tillängligt att läsa på exempelvis Internet utan om man 

vill läsa dem så måste man gå till arkiven. I den genusbetonade forskningen finns det fler 

exempel på avhandlingar och böcker som är skrivna om tjejer i stallet, men det är endast Lena 

Forsberg som har undersökt hur det ser ut i Norrbotten. Syftet med hennes studie är att tolka 

och analysera meningsskapande inom den sociala och kulturella kontext som en ridskola 

utgör. Mina forskningsfrågor är: Hur ser praktiken ut i stallet? Vilka deltar och på vilket 

sätt? Vilka dimensioner i verksamheten är betydelsefulla för flickornas identitetsskapande? 

Hur positionerar sig flickorna genom handling, språk och symboler? Hur skapas 

genuspositioner inom ramen för den praktik som ridskolan erbjuder? Vilka ideal, normer och 

krav har flickorna att förhålla sig till? Vilka positioner är önskvärda och inte önskvärda i 

stallkulturen? På vilket sätt skiljer sig deras position i stallet med deras upplevda position i 

skolan?9 Hennes slutsats är att hästtjejer har mer handlingskraft och mer ansvarskänsla än 

                                                      
8 Nilson A Dagens Nyheter; Söndag 29/3 2009, s 24f 
9 http://epubl.ltu.se/1402-1757/2007/43/index.html 2009-07-11 

http://epubl.ltu.se/1402-1757/2007/43/index.html
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andra flickor. De får utrymme för att utveckla dessa egenskaper i stallet. Min utgångspunkt 

var mer hur tjejer utvecklas i stallet och undersökt om hur ridsporten har utvecklats i 

historien. Det finns få böcker om ridsportens historia och de flesta böckerna som finns 

handlar om riddare och andra hästaktiviteter. Den svenska varmblodshästens historia under 

200 år skriven av Kurt Graaf (2004) kartlägger Flyinge samt Strömsholms historia och 

hästarna i dess verksamhet och hur aveln har vuxit fram i Sverige. Den benämner och 

beskriver de viktiga hingstarna i Sveriges historia och visar på vilka ston som är stamston i 

Sverige. Jag har genom denna bok hittat min egen hästs stamsto.  Denna bok är skriven i ett 

avelsperspektiv vilket gjorde att jag inte valde att ta med den i mitt arbete eftersom jag 

koncentrerar mig framförallt på själva ridsporten.  

Men hästen hade långt fram i tiden inte bara en militär roll, eller som ett ”tävlingsredskap” 

utan den utgjorde länge en viktig del av den nordsvenska ekonomin, dvs. i skogsbruket. Nils-

Gustav Lundgren skriver i Skogen och skogsarbetet i industrialismens Norrbotten på 1870-

talet fanns minst 20 000 hästar och kuskar i skogen på vintern, på 1910-talet minst 50 000 och 

på 1930-talet mellan 65 000 och 70 000. Mycket havre och hö behövdes för att föda dessa 

hästar som hjälpte skogsarbetarna att få fram timret till flottlederna. Först i början av 1960-

talet började traktorerna att dominera skogens virkestransporter och ta över hästarna roll.10 

Det finns flera böcker skrivna om timmerhästarna och timmerkörningens verklighet men den 

mest omfattande och kompletta är dock Yngve Ryds Timmerhästens bok. 

Disposition 
Jag har tänkt börja med att ge läsaren en kortare bakgrund till hästens historia och förklara de 

olika förbunden som har funnits genom åren och vilka syften de hade. Efter det går jag in på ett 

mer lokalt perspektiv då jag redogör utvecklingen av ridsporten, först i Boden, sedan i Norrbotten 

och avslutar med en sammanfattning. 

                                                      
10 Lundgren N-G; Skogen och skogsarbetet i industrialismens Norrbotten. I Norrbotten, Norrbottens museums årsbok 
2007 s 2 
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Ridsporten ur ett centralt perspektiv 
Hästens historia 
Den första hästen kallades Eohippus och levde för ca 50 miljoner år sedan. Denna lilla häst var 

cirka 22-50 cm i mankhöjd och hade fyra tår. Denna utvecklades till slut till Pilohippus som var 

den första entåade hästen. Den utvecklingen gjordes på grund av att klimatet på jorden 

förändrades och djuren blev tvungna att anpassa sig till den omgivning som de levde i. Hästarna 

levde främst på stäppen och andra vidder som gjorde att de utvecklade sitt flyktbeteende och 

snabbhet eftersom hästen annars hade blivit ett lätt byte för rovdjuren. Utvecklingen från den lilla 

Eohippus till den häst vi har idag Equus skedde främst i Nordamerika. Eftersom det fanns en 

landbrygga till Asien via Berings sund, kunde hästarna vandra över och ta sig vidare till Asien och 

Europa. För ca 100 000 år sedan fanns det hästar i nästan hela världen, men när den sista istiden 

kom dog hästarna ut i Amerika. Det gjorde att vid istidens slut fanns det hästar i Europa och 

Asien. Under denna tid fanns det tre hästraser och dessa var uppdelade i tre olika geografiska 

platser. I Västeuropa fanns den västeuropeiska hästen, i Östeuropa och västra Asien fanns 

Tarparen och i östra Asien fanns Przewalskihästen. Przewalskihästen är den enda rasen som har 

överlevt till våra dagar. Dessa hästar var ca 130-140 cm i mankhöjd11.  

 

Innan hästen började tämjas för ca 6000 år sedan var den främst ett jaktbyte för människan12. 

Forskarna har undersökt varför man tämjde hästen. Innan hästen hade man redan flera husdjur 

som gris, nötkreatur, får, getter, hundar. Förutom att de användes för slakt var nötkreaturen även 

dragdjur. Forskarna tror därför att man tämjde hästen för att få ett snabbare dragdjur än 

nötkreaturen.13 Det var i dagens Ukraina som de första tamhästarna fanns. Och användningen av 

hästen spreds sedan genom både Europa och Asien. Den användes främst till stridshjälp och 

stridsvagnar. Vid 100-talet f kr utvecklades stigbygeln, den gjorde att ryttaren kunde hålla 

balansen bättre samt att ryttaren kunde bära med sig fler vapen och större utrustning. Genom att 

hästen nu var viktig i strid började människan med selektiv avel för att få fram större och snabbare 

hästar. Det gjorde att mankhöjden på hästarna ökade. 14 När stigbygeln kom till Europa började 

riddarkulturen växa fram. Riddarna krävde att hästarna var stora och av en tyngre typ eftersom 

rustningarna vägde mycket. När medeltiden närmade sitt slut började även riddarna tappa makten. 

Detta berodde på att armén började efterfråga mer smidiga och lättare hästar samt kavalleri.  När 

Columbus upptäckte Amerika år 1492 fanns det inte några hästar kvar där, eftersom de dog ut vid 

sista istidens början. På hans andra resa blev de första hästarna skeppade till Amerika och det är 

                                                      
11 Attrell B, Allt om hästen: bilologi, utfodring och avel: Stockholm 1994 s 11 
12 Nilson A Dagens Nyheter; Söndag 29/3 2009, s 24f 
13 Ibid s 12 
14Ibid s 13 
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på detta sätt som Amerika blev ledande på avel av olika hästraser.15 När den nya engelska 

bomsadeln utvecklades under 1700-talet blev det en förändring i ridsporten. Det blev lättare att 

vara ute på jakt och kapplöpningar eftersom denna sadel gjorde att man kunde rida lätt (sitta ner 

och stå upp i vartannat travsteg). Dessa två nya innovationer kom till Sverige på 1800-talet. Då 

blev hästen allt vanligare i jordbruket men inte i så pass stor utsträckning. Innan mitten av 1800-

talet var hästen främst ett färdsätt till och från staden och kyrkan. När den industriella 

revolutionen kom till Sverige började man importera jordbruksredskap från USA som var 

anpassade till hästar. Detta gjorde att man mer och mer använde hästen som ett dragdjur och aveln 

grenade sig då i två delar, militären som ville ha en smidig stridshäst och jordbruket som behövde 

en tyngre häst som orkade arbeta mycket. 16  

 

Stockholms Fältridklubb var den första ridskolan i Sverige och bildades år 1886. Vid denna tid 

var hästen framförallt något inom det militära och de få civila personer som red var väldigt 

välbärgade. Godsherrarna red på herrgårdarna runt om i landet, medan de finare damerna red i 

små ridhus i städerna, där de fick hästarna iordninggjorda och omskötta. Det var i början av 1900-

talet som Ridsportens Centralförbund bildades för att organisera och genomföra de Olympiska 

spelen i Stockholm år 1912. Denna organisation fick efter OS fortsatt uppdrag att främja 

ridsporten som tävlingsgren, utveckla regler och tävlingar i de olika ridsportgrenarna. År 1945 

gjordes en statlig utredning om hästen i Sverige och när andra världskriget var slut minskade 

försvarets behov av hästen. Detta ledde till att Ridfrämjandet bildades. Denna organisation hade 

till uppgift att göra ridsporten till en folksport. Ridfrämjandet skulle inte vara en organisation 

inriktad på tävling eftersom Svenska Ridsportens Centralförbund redan hade den uppgiften. 

Genom statliga bidrag och stöd kunde man lägga fokus på ungdomsverksamheter. Detta var en 

påföljd av att ungdomar hade börjat få ledigt från skolan på lördagar och ett ökat välstånd i 

Sverige, vilket gjorde att fler hade råd att rida. Människorna sökte en trevlig motionsform och fick 

genom ridningen även kontakt med djur17. År 1968 slutade den militära eran på Strömsholm som 

hade grundats år 1868. Ridfrämjadet tog över anläggningen och fortsatte utbilda ridlärare. Under 

60-talet ökade antalet ridskolor utanför armén. Dessa kallades för interimistiska ridskolor och fick 

stöd av kommunerna. Vid denna tidpunkt var de flesta hästarna ägda av armén och ackorderades 

ut till olika ridskolor och privatpersoner. När försvaret sedan avhästades bildades 

Ackordhäststiftelsen år 1975. De fick ta över ca 700 kallblod och 500 varmblodiga hästar. På 70-

talet ökade antalet ridande och då började tankarna om ett enat förbund spridas. Det som gjordes 

var att de fyra olika organisationerna (Svenska Ridsportens Centralförbund, Svenska 

                                                      
15Attrell B, Allt om hästen s 18 
16Ibid s 23 
17Forsberg L, Att utveckla handlingskraft: om flickors identiteskapande processer i stallet, LTU 2007 s 44  
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Ponnyföreningen, Sveriges Lantliga Ryttarföreningars Centralförbund) blev medlemmar i 

Riksidrottsförbundet. Redan nu kunde man se en förändring i vilka som var aktiva ryttare. Det var 

mer kvinnor än män som var aktiva ryttare och fler ridskolor öppnades. Under 80-talet var det få 

nyöppnade ridskolor, men det var många som utökade antalet hästar och ponnyer i verksamheten. 

På 90-talet blev det mer fokus på ridningen och mindre fokus på skötsel och hantering. Idag är det 

vanligt att man rider en gång i veckan bara för motionens skull och har nästan ingen skötsel av 

hästen. När Sverige skulle arrangera Världsmästerskap år 1990 i de sex grenar som ridsporten har 

gick förbunden ihop i ett samarbete. Detta resulterade i att år 1993 bildades Svenska 

Ridsportförbundet. Det är det första enade ridsportförbundet i Sverige och idag har man 

huvudkontoret på Strömsholm och totalt 19 distrikt.18  

 

Avhästningen i Sverige 
Genom försvarsbeslutet år 1925 reducerades kavalleriförbanden med två tredjedelar både i freds 

och krigsorganisation. Hästarna hade en viktig del i förbanden innan motoriseringen. Redan under 

åren 1929-39 provade försvaret flera former av modernisering bland annat cykel och pansarbilar, 

efter att man i försvaret hade insett att hästen inte kunde stå emot kulsprutor och taggtråd. 

Samtidigt visade det sig att hästen inte kunde uteslutas helt från försvaret, detta eftersom den 

snabbt kunde förflytta sig i ojämn terräng, vilket de fordon som var utvecklade vid denna tid inte 

kunde. Om man ser på hur hästen användes i krigsorganisationen år 1939 så fanns det en 

kavalleribataljon som i huvudsak var motoriserad men även hade en ryttarskvadron. 19 Hästen 

hade även en stor uppgift under andra världskriget då de var packhästar eller drog artilleripjäser. I 

Sverige omorganiserades försvarets hästhållning. Man hade kvar vissa kavallerister, 

jägarförbanden blev beridna och i Norrland behöll man de så kallade anspannsförbanden ända in 

på mitten av 1970-talet. Dessa förband hade hästarna till att dra kärror och transportera materiel i 

väglös terräng, eftersom fordonen inte kunde ta sig fram där lika smidigt som hästarna. År 1956 

började en stor utredning om hur hästen kunde jämföras med bandvagnar och vilken av dessa två 

som var bäst i krig. Utslaget blev att de beridna förbanden inte kunde ta med sig lika mycket 

packning ut i fält och att man kunde vara ute längre med bandvagnarna.20 Dessa hade större 

lastutrymme och när man var ute med ett beridet förband kunde man maximalt bära med sig foder 

för tre dagar och ammunition för två dagar. Samtidigt var det färre och färre värnpliktiga som 

hade hästkunskap vid inryckningen, 21 vilket gjorde att mycket tid i utbildningen fick gå till att 

lära känna hästen och utbilda soldaterna i hästkunskap. Det var inte hållbart i längden eftersom de 

                                                      
18 Forsberg L, Att utveckla handlingskraft: om flickors identiteskapande processer i stallet, LTU 2007 s 45  
19 Hästen nummer 9-10/2005 s 60 
20 Hästen nummer 9-10/2005 s 60 
21 Ibid s 65 
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då tappade utbildning inom andra områden. År 1967 utbildades de sista beridna värnpliktiga på 

K4 i Umeå (Norrlands Dragoner). Det var genom denna avhästning som många ridskolor fick 

tillgång till välutbildade hästar. Avhästningen i Sverige gick till så att man avhästade en skvadron 

i taget. K1 var den första som upphörde vara ett beridet förband redan år 1948 medan K3 i Skövde 

avhästades år 1957, och den sista år 1967 i Umeå. Livgardet i Stockholm är idag den enda 

bataljon som är beriden. Där utbildas framförallt militärpoliser, högvakts- och 

bevakningssoldater.22  

 

Ridfrämjandet 
Ridfrämjandet bildades år 1948 i juli. Syftet med denna organisation var att: 

 

 Arbeta för att få ridsporten till en utbredd folksport.  

 Att ge både ungdomar och vuxna tillfälle till en bra och billig ridutbildning. 

 Hjälpa till vid byggande av ridhus och andra anläggningar inom hästsporten. 

 Hjälpa till vid anskaffandet av hästar till ridskolor. 

 

Vid denna tidpunkt har Ridfrämjandet statens stöd men nu börjar även kommunerna inse att 

ridsporten är en väldigt viktig del av samhället och vill hjälpa till. Skolstyrelsen har även de insett 

detta och anser att ridsporten är bra för ungdomars uppfostran och är positiv till ridsportens 

utveckling. Genom att Bodens garnison var under omställning till en motoriserad garnison så 

ställde sig Ridfrämjandet bakom en civil ridskola i Boden. Ridfrämjandet kom att hjälpa Bodens 

Fältridklubb ekonomiskt för att genomföra detta projekt.23 

 

Svenska Ridsportens Centralförbund 
Svenska Ridsportens Centralförbund bildades år 1912 för att arrangera Ryttar OS år 1912. Denna 

organisation var ansvarig för den olympiska ridsporten och medlem i Svenska olympiska 

kommittén samt International Federation for Equestrian Sports då denna organisation bildades år 

1921. År 1962 blev Svenska Ridsportens Centralförbund medlem i Sveriges Riksidrottsförbund  

Svenska Ridsportens Centralförbunds mål var att:   

 Främja och medhjälpa till utveckling av ridsporten i dess olika former. 

 Utarbeta samt fastställa regler för tävling. 

 Svenska ridsportens Centralförbunds arbete gjorde att föreningar kunde utbilda domare 

banbyggare, och andra tävlingsfunktionärer. 

                                                      
22 Hästen nummer 9-10/2005 s 61 
23 Bodens Fältridklubbs ”övrigt” pärm infobladet ankom sept 55 
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 Arrangerade internationella tävlingar i Sverige. 

 Gar bidrag till ryttare som representerade Sverige utomlands på olika internationella 

tävlingar och mästerskap. 

 Gav möjlighet till utbildning av tävlingsryttare och hästar.24 

 

Svenska Ridsportförbundet 
Svenska Ridsportförbundet bildades år 1993 efter att de olika förbunden hade samarbetat under 

Ryttar VM 1990 och kommit överens om att det behövs ett samlat förbund inom ridsporten. Detta 

gjorde att Svenska Ridsportförbundet bildades, deras mål är att främja de olika ridsportgrenarna, 

körning och ridning. De utbildar ridlärare och instruktörer som ska kunna ge bra utbildning till 

elever på Sveriges olika ridskolor. De ger kurser och tävlingar i hästkunskap för ungdomar för att 

de ska få en bra förståelse för och utbildning om hästen. För att klubbarna i Sverige ska kunna 

hålla tävlingar håller Svenska Ridsportförbundet kurser för tävlingsfunktionärer och 

tävlingsarrangörer. Dessa klubbar håller sedan tävlingar för Svenska Ridsportförbundets 

medlemmar, dessa tävlingar regleras av ett Tävlings Reglemente som Svenska Ridsportförbundet 

har fastställt. Det finns totalt 68 specialförbund inom Riksidrottsförbundet och Svenska 

Ridsportförbundet är ett av dem. Totalt har Svenska Ridsportförbundet ca 170 000 stycken 

medlemmar, av dessa är 65 % under 25 år. 125 000 stycken medlemmar av dessa 170 000 är 

motions eller lektionsryttare.25 På Sveriges ridskolor tjänstgör 10 000 hästar och ponnyer för att 

lära eleverna att rida. Dessa elever får ihop ca 8 miljoner ridtimmar varje år på våra ridskolor. 

Ungefär hälften av Sveriges 1000 ridskolor har någon form av handikappverksamhet och det finns 

ca 4000 ryttare med funktionshinder.  

 

Svenska Ridsportförbundets vision är att bli en ledande ridsportnation i världen som har en stor 

bredd av kunskap, tävlingsdeltagande, hästhållning och avel. Det är viktigt att föreningarna är 

demokratiska och att alla känner sig välkomna och vågar säga vad de tycker. De anser även att det 

är viktigt att man alltid sätter hästen i centrum och tar hand om den på ett lämpligt sätt. På 

tävlingsplatsen och bland sina medmänniskor ska man visa respekt och kamratskap. För att 

utveckla bra ryttare måste Sverige ha bra tränare och ledare och det är därför Ridsportförbundet 

anordnar kurser för att utveckla dessa personer.26  

                                                      
24 Arkiv 1725 låda 32 FXI Brev från SRC till Norrbottens distriktet. 
25 http://www3.ridsport.se/ImageVault/Images/id_1766/ImageVaultHandler.aspx 2009-02-06 
26 http://www3.ridsport.se/templates/Pages/InformationPage____3340.aspx 2009-02-11 

http://www3.ridsport.se/ImageVault/Images/id_1766/ImageVaultHandler.aspx
http://www3.ridsport.se/templates/Pages/InformationPage____3340.aspx
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Ridsporten ur ett lokalt perspektiv 
Hästarna i Bodens fästning 
I Bodens fästning fanns det två stycken ridhus och stallplatser för cirka 500 hästar. Dessa stallar 

var uppdelade så att det fanns ett isoleringsstall, sjukstall, hovslagarsmedja och operationsstall för 

veterinärvård utöver de vanliga stallarna. I hovslagarstallet kunde man få plats att sko åtta hästar 

samtidigt. De flesta hästarna i Boden var varmblodiga stamhästar och till draghästarna hade man 

nordsvenskar och ardennerhästar. Dessa hästar lånades ofta ut till bönder och skogsbrukare under 

de perioder som hästen inte behövdes i försvaret (så kallade ackordshästar). Alla hästar var inte 

färdigutbildade när de kom till försvaret utan ofta helt outbildade. Dessa hästar kallades för 

remonter, men det förutsatte att de var av ridhästtyp. Hästen inkallades till försvaret som treåring 

och fick sedan utbildning i två års tid. När hästen var utbildad fick den gå ut i fältarbete. På 

nuvarande A5:s område fanns bland annat ett galoppspår som var 400 meter långt och ridbanor 

med bank och vattengravar.27 

 

Bodens Fältridklubb 
Bodens Fältridklubb var världens nordligaste och en av Sveriges största ridklubbar.28 Det första 

mötet i Bodens Fältridklubb hölls år 1907. Det var majoren vid I 19 Erik Lagerqrantz, löjtnanten 

vid I 19 Rudolf Berg samt kaptenen vid A8: s detachement Birger Fagergren som utarbetade 

Bodens Fältridklubbs stadgar och sände ut dessa till personer som de trodde var intresserade av 

bildandet av en fältridklubb i Bodens garnison. Dessa tre officerare ville starta en fältridklubb för 

att varje förband i Bodens garnison själva skulle stå för idrotten. Dessa föreningar skulle vara 

självständiga men eftersom de flesta av Bodens förband var oberidna ville de tre officerarna att en 

fältridklubb skulle bildas tillsammans med varje förband. Enligt de stadgar som de tre officerarna 

utarbetade skulle klubben bedriva verksamhet i form av allmän rididrott och anordna exempelvis 

fältritter och andra tävlingar både till och bakom häst. Styrelsen skulle bestå av tre personer, 

ordförande, sekreterare och skattmästare samt en master. Förutom dessa tre personer skulle det 

även väljas tre suppleanter och två revisorer som även de skulle ha egna suppleanter. Det var 

ordföranden som skulle kalla till möten så ofta som han ansåg att det behövdes. På styrelsemötena 

skulle det föras protokoll. Styrelsen hade till uppgift att förvalta klubbens tillgångar på ett bra sätt 

och driva arbetet inom klubben så att klubben uppnådde sitt syfte. 29 Genom utskicket som 

officerarna gjorde fick man femton stycken medlemmar. Medlemsavgiften i Bodens Fältridklubb 

år 1908 var tre kr för officerare och två kr för övriga medlemmar. Avgiften ville styrelsen ha in i 

                                                      
27 Intervju med Hans Olsson I19 97-11-20 
28 Strömholm F Boden, Fästningen, Staden: Luleå 1933 s.185 
29 Bodens Fältridklubbs första protokollbok 1907  
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januari månad och om det var någon person som ansökte om medlemskap, ville styrelsen ha 

medlemsavgiften vid inträdet i klubben. Ansökan om medlemskap sökte man hos en av 

styrelsemedlemmarna. Den personen tog sedan upp det på nästa styrelsemöte och styrelsen kom 

sedan överrens om personen skulle få vara medlem i Bodens Fältridklubb. Varje år skulle man ha 

ett allmänt ordinarie möte där alla medlemmar var välkomna. Detta möte skulle vara i januari 

månad. Styrelsen skulle på detta möte redovisa vad de hade gjort under föregående år, samt 

revisionsberättelsen. Efter detta skulle medlemmarna säga om styrelsen fick ansvarsfrihet för 

kommande år. På detta möte fick medlemmarna komma med förslag på aktiviteter eller dylikt 

som de vill ta upp med styrelsen. Sen skulle man välja ny styrelse. Detta gick till så att det var en 

sluten omröstning där var och en lämnade förslag på vem just den personen ville ha på de olika 

posterna. Om två personer fick samma antal röster, var det lottdragning som fick avgöra. När 

officerarna skickade ut förslag på stadgar till sina tilltänkta medlemmar bad man dem även att 

lägga fram förslag på personer till de olika ansvarsposterna. 

 

 Resultatet blev följande  

• Ordförande, Kapten Tarras- Wahlberg 

• Sekreterare och skattmästare, Löjtnant R Berg 

• Master Kapten B Fagergren30 

 

Den 3 mars, 1908 hade styrelsen sitt första möte. På detta möte beslöt man att Bodens 

Fältridklubb skulle anordna två tävlingar under vintern. Den ena var en orderritt. Den gick till så 

att en ordonnans skulle från staben till förbandet ute i fält. Det gällde då för ryttaren att rida så fort 

som möjligt till förbandet och lämna ordern från staben till förbandschefen. Reglerna för 

orderritten var att man skulle rida en bana där den som hade snabbast tid vinner. I slutet av banan 

ska ekipaget övervinna tre stycken hinder; ett koppelräck ca 0, 90 m högt, ett stockhinder ca 1 m 

och en snövall ca 1 m hög. Banan man red var ca 15 km. Denna tävling skulle hållas 5 april. Den 

29 mars skulle klubben anordna en tävling i körning av häst på skidor. Denna tävling skulle vara 

på en distans av 40 km. För att få starta i någon av tävlingarna tog Bodens Fältridklubb ut en 

startavgift som var två kronor. Anmälningstiden för tävlingarna gick ut 29 mars för orderritten 

och 22 mars för körtävlingen. Man kunde även efteranmäla sig till tävlingen senast dagen innan 

start, då kostade det den dubbla startavgiften, det vill säga fyra kronor. Priserna i tävlingarna 

fördelades beroende på hur många som startade i tävlingen. Det var ett pris per tredje tävlande.31  

På ett senare styrelsemöte beslutade man även att ha en till orderritt den 19 september, då skulle 

                                                      
30 Bodens Fältridklubbs första protokollsbok 1907 Styrelsemöte 3 mars 1908 
31 Bodens Fältridklubb första protokollsbok Styrelsemöte 3 mars, 1907 
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startavgiften vara en krona.32 Förutom dessa tävlingar anordnade Bodens Fältridklubb andra 

tävlingar i form av exempelvis tolk och skidlöpningstävlingen. Denna gick till så att ryttaren hade 

en skidåkare tolkandes bakom hästen till en förutbestämd plats, där skidåkaren sedan åkte vidare 

på en utstakad bana som ledde tillbaka till ryttaren och hästen. Dessa tog sedan skidåkaren tillbaka 

till mål. Det var kapten Tarras-Wahlberg, ryttare och löjtnant O Wahlberg, I19 som vann den 

första tolk och skidlöpartävlingen.  Banans start och mål var på I19: s kasern och gick ut till 

Vittjärv.33 

 

Genom att Bodens Fältridklubb gick med i Svenska Ridsportens Centralförbund år 1913 fick de 

möjlighet att anordna officiella tävlingar, klubben fick även 250 kr av Svenska Ridsportens 

Centralförbund till prispengar till att arrangera hopptävlingar. Den första tävlingen klubben 

anordnade var i juni år 1913 under tre dagar, även kallat ett meetning. Denna tävling innehöll 

både prishoppning och steeple chase (kapplöpning över hinder). Förutom officerare från Bodens 

garnison deltog även officerare från K8 i Umeå, A4 i Östersund samt officerare från Ridskolan 

Strömsholm. Efter tävlingsdagarna anordnande Bodens Fältridklubb en stor middag för alla 

deltagare, festen var på I19: s officersmäss. Förutom alla deltagare hade Bodens Fältridklubb även 

bjudit in flera damer för att mingla med sällskapet. 34  Bodens Fältridklubb var väldigt duktiga på 

att anordna tävlingar varje år. Detta för att uppnå klubbens syfte att underhålla rididrotten genom 

att anordna tävlingar och jakter med eller utan häst. En av de största traditionerna inom klubben 

var den årliga hubertusjakten som reds den tredje november för att hedra helige Hubertus. Denna 

ritt gick ”över stock och sten” och avslutades på kvällen med en middag. Vid dessa ritter deltog 

även ett par duktiga ryttarinnor. 35 Förutom dessa tävlingar anordnade klubben även 

klubbtävlingar för de egna medlemmarna i prishoppning och prisridning. Officerare från Bodens 

Fältridklubb har bland annat medverkat i de olympiska spelen. Sven Collinder startade när OS 

arrangerades i Amsterdam år 1928, då red han fälttävlan och han var även med i OS då det 

anordnades i Berlin år 1930 då han startade i dressyklassen samt deltog i Sveriges dressyrlag som 

tog en tredje plats. 36  

 

Genom att tävlingarna för Bodens Fältridklubb ekipage blev allt dyrare, beslöt styrelsen för i juni 

1953, att man skulle tilldela dessa ryttare ett resebidrag. För att få detta bidrag skulle ryttaren delta 

på offentliga tävlingar utanför garnisonen. Tanken med resebidraget var att öka deltagande av 

Bodens Fältridklubbs medlemmar på offentliga tävlingar utanför garnisonen. Reglerna var att 

                                                      
32 Bodens Fältridklubbs fösta protokollsbok Styrelsemöte 6 september, 1907 
33Strömholm F, Boden fästningen och staden s186 
34 Ibid s 186 
35 Ibid s 187 
36Molin E, Bodens Ridklubbs Jubileumsberättelse- Bodens Ridklubb 30-år- klubben med 90-årigas 2 
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Bodens Fältridklubb max skulle dela ut 500 kr per år per sökande ryttare samt att om ekonomin 

för klubben skulle bli sämre tog styrelsen bort resebidraget.37 

 

 En annan viktig tradition som Bodens Fältridklubb hade var den årliga offentliga dansen som 

föreningen anordnade för att få in intäkter till föreningen. Förutom detta anordnade man 

sommartävlingar där deltagare kom från flera andra klubbar. Klubben ansåg att dessa tävlingar 

skulle hållas före eller efter Umeås tävlingar för att de skulle få fler ekipage. Detta var ett förslag 

efter att kassören år 1954 hade redovisat att klubben inte hade fått in nog mycket intäkter på 

tävlingen. Det berodde på att få ekipage hade anmält sig samt att man hade fått en dålig plats för 

propositionen i Svenska Ridsportens Centralförbunds kalender. Under åren 1953-54 hade klubben 

arrangerat offentliga tävlingar där man hade arméfälttävlan och Svenska Mästerskapet i 

Fälttävlan. Tyvärr hade även där deltagandet varit lågt och styrelsen ansåg att anledningen till 

detta var för att det inte fanns några andra tävlingar i Norrland omkring tidpunkten som Bodens 

Fältridklubbs tävlingar var. Även vädret ställde till det för klubben och eftersom det var dåligt, 

kom inte publikantalet som klubben hade hoppats på. 38  

 

Under år 1957 blev de offentliga tävlingarna i juni inställda och framflyttade till september men 

även denna tävling blev inställd på grund av för få anmälda. Hästarna i Umeå hade drabbats av en 

hostepidemi. För att ha någon form av aktivitet på junidagarna anordnade man olika uppvisningar 

för allmänheten exempelvis kadrilj (riduppvisning i grupp) och klubbhoppning. Det positiva med 

detta upplägg var att publiken uppskattade uppvisningarna och det kom många åskådare. 

Föreningen beslutade att man skulle försöka ha fler uppvisningar kombinerat med tävlingar för att 

locka dit publik. 39 Tävlingsryttarna från föreningen reste över hela Sverige. Under år 1957 var de 

ända ner till Falsterbo och tävlade. De flesta av föreningens tävlingsryttare var högt rankade inom 

alla grenar i Sverige. Under år 1958 funderade man på vilken plats man skulle förlägga de 

offentliga tävlingarna och valde mellan Boden, Kalix eller Luleå. Efter att representanter från 

föreningen hade besökt de platserna ansåg föreningen att Boden var den mest lämpliga platsen för 

att hålla de offentliga tävlingarna. För att tävlingarna skulle bli av detta år lade föreningen fram ett 

förslag till Svenska Ridsportens Centralförbund att man skulle ha en form av ”Norrlands tripp”, 

det vill säga att tävlingarna i Gävle, Umeå och Boden skulle hållas efter varandra. Ett annat 

förslag som föreningen lade fram var att Bodens Fältridklubb skulle få Svenska mästerskapen för 

militärer eller ett vanligt ridsport mästerskap. Genom att föreningen fick igenom att det skulle bli 

en följd av tävlingar i Norrland fick man in så pass många anmälningar till de offentliga 

                                                      
37 Styrelsemöte Bodens Fältridklubb 1953 juni  
38 Bodens Fältridklubbs protokollsbok 1953- 
39 Årsberättelse 1957 Bodens Fältridklubb 
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tävlingarna att de blev av 1958. 40 År 1958 fick Rustmästare Lindbäck championats tecknet i 

fälttävlan. Han blev även uttagen på ett träningsläger inför OS år 1959. Vilket gjorde att han 

deltog i OS år 1960 i fälttävlanslaget. 41 När Svenska statens järnvägar valde att ta bort de fria 

hästtransporterna på järnvägen blev det svårt för tävlingsryttarna i norr att åka och tävla, eftersom 

det blev väldigt dyrt att transportera hästarna. Styrelsen för föreningen beslutade då att överskottet 

från ridskolan skulle gå till transportbidrag åt tävlingsryttarna. Eftersom tävlingsryttarna fick detta 

bidrag så kunde de även tänka sig att hjälpa till i ridskoleverksamheten. Ridsportförbundet gick 

även in med ett bidrag på 1500 kr som Bodens Fältridklubb fick dela med Umeås Fältridklubb. 42 

 

Den civila Ridskolan i Boden 
Tankarna kring att öppna en civil ridskola i Boden hade funnits ett tag då fröken Ekbom 

(styrelseledamot) fick frågan om de hade funderat på att öppna en ridskola i Boden, av 

Ridfrämjandets generalsekreterare. På ett av föreningens styrelsemöten hade sekreterare Falk 

undersökt om det skulle gå att ha en civil ridskola i Boden. Han ansåg att intresset för ridning i 

staden var mycket bra. I ett brev till stadsfullmäktige skriver G. Sahlén (ordförande i Bodens 

Fältridklubb) att Bodens Fältridklubb önskar starta en civil ridskola i Boden. Syftet med denna 

verksamhet var att ge bodensarna en möjlighet att umgås med hästar och främja hästsporten så att 

framgångarna på tävlingsbanorna skulle öka samt antalet ryttare som har möjlighet att delta skulle 

öka. Genom att ridklubbens ekonomi inte var riktigt stabil, ville ordföranden inte bygga ridhus 

och stallar än, eftersom ekonomin inte skulle klara av ett sådant stort ekonomiskt projekt i starten 

av ridskolan. Bodens Fältridklubb ville starta sin ridskoleverksamhet i början av maj månad år 

1957. Föreningen tänkte köpa in sex stycken hästar och två stycken ponnyer och genom denna 

verksamhet kunde föreningen få ett 20-tal bodensare att rida dagligen och på så sätt motionera och 

vara tillsammans med hästar på ett sätt de inte tidigare hade möjlighet till. Till hösten ville 

klubben bygga ett nytt ridhus för att bedriva sin verksamhet där. Tillsvidare fick de hyra 

spiltplatser av I19 i deras stall. Får denna verksamhet en bra start vill föreningen få möjlighet till 

att bygga ett större ridhus. Sahlén skriver även att klubben önskar att få ett bidrag från kommunen 

på 10 000 kronor för att kunna bygga upp verksamheten. Den 10 maj fick man svaret att 

kommunen kunde ge föreningen ett bidrag på 7 000 kronor. Under de första månaderna i 

verksamheten strömmar det in nya medlemmar och de flesta är ungdomar. Tyvärr kan bara de 

första femtio eleverna få möjlighet att rida under sommaren och de resterande ska få möjlighet att 

gå en tre månaders kurs till hösten. 43 

                                                      
40 Bodens Fältridklubb Styrelseprotokoll 21/10 1958 
41 Bodens Fältridklubb Styrelseprotokoll 15/6 1959 
42 Bodens Fältridklubb Styrelseprotokoll 12/1 1961 
43 Bodens Fältridklubb Styrelseprotokoll 14/10 1955 
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De hästar man ville använda var utbildade militärhästar så kallade, ackordhästar. Det bästa hade 

varit om föreningen fick låna hästar från K4 i Umeå eftersom det skulle bli väldigt dyrt att låna 

hästar från förband längre söderut.44 K. Wallin som var styrelseledamot berättade att I19 skulle ha 

möjlighet att låna ut en eller två hästar till föreningen beroende på hur utbildningen på regementet 

såg ut. Överfurir Lindbäck sa även att I19 hade flera hästar utackorderade som man kanske kunde 

ta tillbaka till regementet om dessa fodervärdar kunde tänka sig att byta dessa varmblodiga hästar 

(ridhästar) mot kallblodiga (vagnshästar). Om detta var möjligt skulle ridskolan få disponera de 

varmblodiga hästarna. Ridskolan hade ansökt på sex hästar utöver de första sex men eftersom 

ridhusfrågan inte var löst så valde man att tacka nej till erbjudandet.45 Detta eftersom S1bs ridhus 

kanske skulle byggas om till garage och föreningen visste inte vad försvaret skulle besluta sig för. 

Det största problemet för ridskolan var hur man skulle kunna bygga ett ridhus. Det skulle 

underlätta verksamheten under vintern eftersom den kunde ställa till med problem. Det kunde bli 

för kallt och snöstorm som gjorde att elever valde att sluta rida eller att lektionerna måste ställas 

in, vilket i sin tur gör att intäkterna minskar. För ridhusbygget kontaktar överste Sahlén och 

Kapten Hagg statsarkitekten samt idrottsnämnden för att hitta en lämplig tomt för ridhusbygget46. 

Om man hittar en lämplig tomt kommer kommunen att skänka den till föreningen. Det kommer 

att kosta ca 75 000 kronor och den totala summan för hela projektet kommer att kosta ca 300 000 

kronor47.  Föreningen vände sig även till Bergenudds Byggnads AB för en kostnadskalkyl. 

Samtidigt hörde man sig för hos andra idrottsföreningar om de var intresserade att använda 

ridhuset till sin verksamhet och om de kunde ge ett bidrag till uppförandet av ridhuset. Man sände 

detta brev till flera föreningar i Boden och de flesta svar var att de kunde tänka sig att använda det 

och betala en summa för att använda det men inte bistå med pengar till byggandet. Bland annat 

var Bodens Bandyklubb intresserad av att ha fotbollsträningar i ridhuset under vinterhalvåret. 48  

 

För att få förslag på hur föreningen kunde lösa ridhusfrågan vände man sig till Östersund där de 

nyss hade byggt ett ridhus49. Genom olika kalkyler framkom det att det skulle bli dyrt att bygga ett 

ridhus och då skulle verksamheten gå med förlust. På årsmötet år 1957 lade styrelsen fram två 

förslag till sina medlemmar. Det första förslaget var att föreningen skulle starta en fullständig 

ridskoleverksamhet och för detta behövde föreningen 100 000 kronor. Det andra förslaget innebar 

att de skulle starta en mindre försöksverksamhet och då behövde man få in 5000 kronor. Då kunde 

föreningen hyra hästar från kronan och dessa hästar skulle stå uppstallade i I19:s beredskapsstall. 

                                                      
44 Bodens Fältridklubb Styrelseprotokoll 14/10 1955  
45 Bodens Fältridklubb Styrelseprotokoll 18/11 1955 
46 Bodens Fältridklubb Styrelseprotokoll 3/12 1956 
47 Bodens Fältridklubb Styrelseprotokoll 29/5 1956 
48 Brev från Bodens BK till Bodens FR ang ridhuset 
49 Bodens Fältridklubb Styrelse protokoll 29/10 1956 
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Till barnridningen skulle föreningen köpa in ponnyer. Ridverksamheten skulle börja under våren 

år 1957 och under vår och sommar skulle verksamheten bedrivas utomhus och samtidigt skulle 

föreningen försöka hitta en lämplig byggnad att köpa till ridhus. Föreningen skulle anställa en 

stallchef och hästskötare.50  

 

Det man beslutade sig för var förslag nummer två och ett arbetsutskott utsågs. Deras första 

arbetsuppgift var att prata med polisassistent Skog och göra upp förslag på ett kontrakt till 

ridläraren och hästskötaren. 51 Genom att man vill bedriva en civil ridskola ansökte föreningen om 

medlemskap i Ridfrämjandet. De fick ett positivt svar från Ridfrämjandet, men med anvisningar 

att de skulle ändra lite i sina stadgar så att de hade samma mål som Ridfrämjandet, vilket gjorde 

att man år 1957 var anslutna till Ridfrämjandet. 52 Nu hittade man en lösning i ridhusfrågan, en 

gammal gymnastiksal. Arbetet med ridskolans verksamhet fortsatte och L. Österlund hade hittat 

sex stycken hästar som ackorderades från K4 och dessa hästar anländer till Boden första maj. Men 

tyvärr hade man vid denna tidpunkt inte funnit några lämpliga ponnyer. Det beslut man tog om 

ponnyerna var att de skulle importeras från Danmark eftersom priserna på ponnyer där var 

billigare än i Sverige. Dessa ponnyer fick kosta max 2 000 kronor.53 När ridverksamheten hade 

pågått i en månad tog styrelsen beslutet att verksamheten skulle fortsätta. Angående ridhuset fick 

man återigen ett positivt besked. Ing 3 kunde hjälpa till att bygga upp det på den tilltänkta tomten 

vid älvlägret. Efter sommaren minskade ridavgiftsintäkterna och detta medförde att 

omkostnaderna ökade för ridhusbygget. Ridhuset behövdes dels för att locka kunderna till att 

fortsätta rida under vinterhalvåret dels för att kunna träna tävlingshästarna inför kommande 

tävlingssäsong. Problemet var att det skulle kosta föreningen en massa pengar som de inte hade 

vid denna tidpunkt. Under tiden ridhuset skulle byggas skulle föreningen förlora 1 000 kronor. Då 

arbetade styrelsen fram fyra stycken förslag som lades fram på ett extrainsatt medlemsmöte. Ett 

av förslagen valdes och bestod i att verksamheten skulle fortsätta under vintern men ridhusbygget 

skulle vänta. Ridskoleverksamheten gick väldigt bra under sommaren men under vintern avtog 

antalet elever. Därför fick föreningen en väldigt svängig ekonomi och detta gjorde att 

ridhusbygget försenades ännu mer.54 

 

Det var först år 1959 som ridhusfrågan började lösas för föreningen. En utspisningsbarack gjordes 

om till ridhus, denna var placerad bakom de gröna förråden. Denna byggnad tillhörde försvaret 

och var inte speciellt bra som ridhus, eftersom det var lågt i tak och det fanns flera pelare som 

                                                      
50 Bodens Fältridklubb Styrelseprotokoll 15/11 1956 
51 Bodens Fältridklubb Styrelseprotokoll 20/3 1957 
52 Bodens Fältridklubb Styrelseprotokoll 4/4 1957 
53 Bodens Fältridklubb Styrelseprotokoll 23/4 1957 
54Bodens Fältridklubb Styrelseprotokoll 13/9 1957 
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stötte upp taket mitt i manegen. Detta gjorde att byggnaden inte var det bästa ridhuset men det var 

i alla fall ett ridhus där man kunde bedriva lektioner. 55 Förutom att det var lågt i tak och pelare i 

manegen, var det dessutom en väldigt kall byggnad. Under vinterhalvåret köpte föreningen in 

pälsmössor och halmskor till instruktörerna för att de inte skulle frysa då de hade lektioner.56 

Ridhuset stod klart att användas första december 1959 och invigningen hölls på nyårsafton 

klockan 10 00. Föreningen bjöd in General Colliner och stadsfullmäktige med flera.57 

 

Enligt 1960 års årsberättelse har föreningen 235 stycken elever som rider kontinuerligt, tyvärr var 

föreningen tvungen att sluta använda ridhuset år 1961 eftersom olycksfalls risken var för hög.58 

Den ekonomiska situationen var väldigt svår för Bodens Fältridklubb och år 1961 var man 

tvungen att lägga ner föreningen och ridskoleverksamheten. Föreningen hade skulder på 10 000 

kronor och tillgångarna var 3 700 kronor.59 Det gjordes flera försök att rädda föreningen, man 

sålde ponnyerna och bytte styrelse men tyvärr var skulderna för stora. De få intäkter föreningen 

fick gick direkt till att betala skulder eller andra utgifter. Detta gjorde att Norrbottens första civila 

ridskola upplöstes år 196060 

 

Bodens Ridklubb 
Det fanns efter Bodens Fältridklubbs upplösande ett behov av en ny ridskola i Boden. Detta 

eftersom sporten hade blivit väldigt populär och hästen mer ”civil”. Sju år efter Bodens 

Fältridklubbs upplösande bildades Bodens Ridklubb, år 1968 och dess första ordförande var Max 

Zanders, överstelöjtnant I19. Han ansåg att det behövdes många personer för att kunna utveckla 

och bedriva en ridskola samt att ett ridhus var viktigt. Uno Wikström som var kommunal 

ordförande vid starten av Bodens Ridklubb var väldigt positiv till startandet av föreningen men 

ansåg att det inte skulle bli ett billigt projekt för föreningen. 61 De första verksamhetsåren var 

föreningen på S3 och hästarna var uppstallade i Ericssons handelstall under åren 1968-1970 och 

sedan stod de till och med år 1977 på S3:s kaserngård i sjukstallet. Situationen för Bodens 

Ridklubb var liknande som den Bodens Fältridklubb hade. Man var tvungen att bedriva 

lektionsverksamheten utomhus på grund av att föreningen inte hade tillgång till ett ridhus. Det 

fanns vid denna tid två stycken ridhus på S3 men dem fick inte användas av föreningen utan 

försvaret hade dem till bland annat signalhallar.62  

                                                      
55 Bodens Ridklubbs Jubileums skrift 30- år 
56 Hästen nr 9-10 2005 s 53 
57Bodens Fältridklubb Styrelseprotokoll 16/12 1959 
58 Molin E, Bodens Ridklubbs Jubileumsberättelse- Bodens Ridklubb 30-år- klubben med 90-åriga anor s 2 
59 Ibid s 3 
60 Molin E, Bodens Ridklubbs Jubileumsberättelse- Bodens Ridklubb 30-år- klubben med 90-åriga anor s 2 
61 Ibid s 3 
62 Hästen s 55 
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En positiv sak för föreningen vara att de startade sin verksamhet under den tid då försvaret 

avhästades. Då behövdes inte hästen inom försvaret eftersom det motoriserades, föreningen fick ta 

över flera välutbildade hästar från exempelvis K4. Bland annat fick föreningen överta en häst vid 

namn Pix. Han var väldigt utbildad och lurade gärna sina orutinerade elever genom att börja 

piaffera under lektionerna och då satt ryttaren där utan att veta hur hon eller han skulle få honom 

att sluta.63 Det var genom dessa ackordhästar som föreningen inte behövde lägga ut en massa 

pengar på att köpa in hästar till verksamheten. Det fanns bara stora hästar i verksamheten, man 

hade inte hunnit köpa in några ponnyer och därför hade man en åldersgräns på åtta år. De flesta 

rideleverna var civilpersoner och många var flickor/kvinnor medan de flesta instruktörerna var 

militärer och män. Några instruktörer var Max Zanders, Gunnar Zackrisson, Sune Bernedahl. 

Föreningen hade till början en kvinnlig instruktör Maj-Lis Petterson (Blå Stjärnan), men fick efter 

ett tag fler och fler kvinnliga instruktörer.64  

 

Bodens Ridklubb övertog även några av Bodens Fältridklubbs traditioner exempelvis 

Ryttarspelen som var den årliga tredagarstävlingen på sommaren. Första gången Bodens Ridklubb 

anordnade dessa ryttarspel var år 1969 och då hade man ca 240 startande och år 1976 fick man ha 

det första Distriktsmästerskapet i Norrbotten på Ryttarspelen. Denna tävling hålls fortfarande 

varje år och är fortfarande ett tredagars meeting, fast nu har föreningen ingen terräng hoppning 

utan endast dressyr och banhoppning.65 Redan efter några år av sin verksamhet blev ridskolans 

placering ett problem och att man inte hade något ridhus. Försvaret hade inte längre ett behov av 

byggnaden där ridskolan hade sin verksamhet och i samband med detta problem fick ridskolan kö 

till ridlektionerna. Föreningen fick kämpa för att få stanna kvar på S3 men samtidigt beslutade 

kommunfullmäktige att ridskolan skulle flyttas till Torpgärdan. Problemet med denna tomt var att 

den låg nära helikopterskvadronen och länsveterinären var rädd att bullret från den anläggningen 

skulle göra hästarna oroliga. Men ändå togs beslutet att ridskolan skulle flyttas. Det kom att bli ett 

stort ekonomiskt problem eftersom kommunen inte ville finansiera flytten, de ansåg att ridningen 

var en sport för ”socialgrupp 1”, inte en sport för hela kommunens befolkning.66 Trots detta fick 

man lån och den totala summan för hela flytten blev ca två miljoner kronor. Ritningarna av den 

nya stallbyggnaden och ridhuset gjordes av Sune Bernedahl som var Bodens Ridklubbs 

ordförande. I maj år 1977 flyttades hästarna över till Torpgärdan och 30 oktober hade man 

invigningen av anläggningen. Inbjudna var bland annat Anders Gernand och Hans Ernmark, 

                                                      
63 Ibids 55 
64 Molin E, Bodens Ridklubbs Jubileumsberättelse- Bodens Ridklubb 30-år- klubben med 90-åriga anor s 4 
65 Hästen nummer 9-10/2005 s56 
66 Ibid s 56 
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generalsekreterare i Ridfrämjandet.67 Den nya anläggningen innehöll förutom ett ridhus på 20 x 

60 m även ett stall med 38 box/spiltplatser och klubbrum, omklädnings- och duschrum.68 Den 

närmaste tiden var väldigt ljus för Bodens Ridklubb. Medlemsantalet ökade för varje år och år 

1980 hade föreningen ca 450 medlemmar. Medlemsantalet fortsatte öka in på 1990-talet där man 

år 1998 hade ca 800 medlemmar. Vid denna tidpunkt kunde man kalla föreningen en av Bodens 

största fritidsgårdar. Eftersom intresset för ridning och hästar ökade under 1990 talet blev 

anläggningen för liten. Detta ledde till att föreningen beslöt sig för att bygga om och år 1995 

byggdes ett till ridhus, fler boxplatser och hela anläggningen renoverades. I december år 1995 

hade man invigning av den nya anläggningen och sporten fick åter ett uppsving i Boden. Genom 

detta kunde föreningen öka sin verksamhet och även hyra ut fler platser till privata hästägare.69  

 

Norrbottens Ridsportförbund 
År 1972 hölls den första stämman i Ridfrämjandet Norrbottens distrikt. Den 27 maj träffades 

deltagarna i Gällivare. Det var representanter från Piteå, Kiruna och Malmberget och 

Ridfrämjandets egen representant från Stockholm, Jan Wigdell. Wigdell förklarade vad distriktet 

skulle ha för verksamhet och vad man skulle göra för sina medlemmar. Arbetet man skulle göra 

var bland annat att informera klubbarna om vad Ridfrämjandets centralstyrelse hade tagit för 

beslut och annan information från centralstyrelsen till klubbarna, detta eftersom ridsporten hade 

blivit så pass stor att centralstyrelsen upplevde att de inte kunde nå ut till alla klubbar/föreningar i 

landet samt att man på ett lättare sätt kunde ha kontakt med landsting och andra lokala 

organisationer. Man skulle även anordna träffar för instruktörerna från hela länet där de kunde 

träffas och utbyta idéer samt få vidareutbildning, utbilda nya instruktörer och erbjuda andra 

utbildningar och arrangera Distriktsmästerskap i de olika grenarna med mera. Redan under 

distriktets första år gick de ihop med västerbottens distrikt och anordnade en kurs. Året efter 

anordnade de en egen kurs (gruppledarkursen). Denna hade 16 stycken deltagare och var omtyckt. 

Detta gjorde att distriktet beslutade att man skulle fortsätta med kursverksamheten.70 

 

 Man sökte bland annat landstingsbidrag, bidrag via studiefrämjandet och Norrbottens 

idrottsförbund. År 1974 fick distriktet ett statsbidrag på 3000 kronor. Tyvärr fick man inget bidrag 

från landstinget och då beslutade man att kursdeltagarna skulle få betala en kursavgift då de 

deltog i en av distriktets kurser. Ridsporten var under denna tid väldigt populär och fick hela tiden 

nya medlemmar. Ridskolorna kände att de började ha en för liten verksamhet mot det elevantal 

                                                      
67 Molin E, Bodens Ridklubbs Jubileumsberättelse- Bodens Ridklubb 30-år- klubben med 90-åriga anor s 3 
68 Hästen nummer 9-10/2005  s 57 
69 Molin E, Bodens Ridklubbs Jubileumsberättelse- Bodens Ridklubb 30-år- klubben med 90-åriga anor s 4 
70 Norrbottens Ridfrämjande Jubileumsskrift 1972-92 s 2 
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som fanns och började kontakta sina hemkommuner för att få bidrag och hjälp att bygga större 

anläggningar, för att kunna ta emot alla elever som stod på kö och underlätta verksamheten på 

vintern. År 1976 hade Piteå Ridklubb nytt stall och ridhus och de fortsatte arbeta med 

anläggningen för att få klart tävlings och träningsbanor utomhus. Bodens Ridklubbs nya 

anläggning började byggas 16 augusti 1976 och var beräknad att vara färdig i mars 1977.71 Luleå 

Ridklubbs nya anläggning kom att kosta 1 360 000 kronor och på denna anläggning fanns plats 

för 32 hästar. Luleå Ridklubb kunde starta sin lektionsverksamhet 2 maj 1977 och hade då 525 

ridande elever i fem veckor. Under en helg besöktes ridskolan av 5000-6000 personer, då 

ridskolan hade annonserat i tidningar och liknande för att folk skulle komma och intressera sig för 

den nya anläggningen.72  Genom att ridklubbarna fick mer elever krävs det också att det fanns fler 

ridlärare, vilket medförde att distriktet valde att lägga mer pengar på att anordna kurser och för 

detta tog man då ut en medlemsavgift från klubbarna, vilken var en krona per medlem.73  

 

För att få lite fler tävlingar i Norrbotten anordnade distriktet BD-cupen som den kom att kallas. 

Varje klubb skulle få ha med ett lag bestående av tre ryttare och en reservryttare. Detta var en 

lagtävling mellan klubbarna i Norrbottens distrikt. Det skulle vara två grundomgångar och en 

final. Varje omgång reds en gång på respektive klubbs hemmaplan.74 Det var hemmaklubben som 

stod för hästarna och dessa lottas ut mellan deltagarna. Det betydde att varje häst kom att starta 

två gånger det vill säga en gång med vardera lag. Hästen skulle vara utbildad för att gå den klass 

ryttaren skulle rida. Om det inte finns en häst som var utbildad i Lätt A klassen så fick inte ryttare 

tävlande i Lätt A delta. Det fanns tre kategorier ryttare. Kategori 1 var att ryttaren skulle ha en 

placering i Lätt A på Bodentävlingarna eller motsvarande tävling. Kategori 2 var att ryttaren 

skulle ha deltagit i en Lätt A eller Lätt B på Bodentävlingarna eller motsvarande. Kategori 3 var 

att ryttaren skulle vara debutant och ha ridit en Lätt C på Bodentävlingarna eller på klubbens 

hemma bana.75 Banan man red gick över tre hinder, detta för att hästarna inte ska bli trötta eller 

utslitna. Den som skulle döma tävlingen var en representant från distriktet och denna fick inte 

döma om dennes hemmaklubb tävlade. Varje klubb skulle ge alla deltagare ett pris som tack för 

att de medverkade. Distriktet gav det segrande laget diplom och plaketter.76 År 1976 anordnades 

de första distriktsmästerskapen i både hoppning och dressyr. För att inte klubbarna skulle få så 

stora omkostnader för på tävlingarna, lägger distriktet fram ett förslag som gör att varje klubb bör 

ha en godkänd banbyggare inom föreningen. Under år 1978 redovisade klubbarna att det totala 

                                                      
71 Styrelseprotokoll Norrbottens Ridfrämjande 1976-08-09  
72 Styrelseprotokoll Norrbottens Ridfrämjande 1977-08-15  
73Arkiv 1752 16 Styrelseprotokoll Norrbottens Ridfrämjande 1975-01-14  
74 Arkiv 1725 16Styrelseprotokoll Norrbottens ridfrämjande 1975-06-16  
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medlemskapet i distriktet hade ökat med 10 % under ett år. För att utveckla 

ungdomsverksamheten bildas DUS (Regionala samarbetsorganet för ungdomssektioner i 

Norrbotten) för att ha kurser och aktiviteter för barn och ungdomar. Det visas tydligt att distriktet 

jobbar för att får fram bra ledare och tävlingsfunktionärer. År 1978 fick distriktet sin första 

utbildade dressyrdomare, Gunnar Zackrisson, Boden.  

 

Med den bredd och satsning som Ridfrämjandet i Norrbotten för närvarade gör leder ni 

kursutbudet bland Ridfrämjandets distrikt.77 Detta sa flera personer i Centralstyrelsen för 

Ridfrämjandet. Under år 1980 anordnade distriktet sammanlagt 14 stycken kurser. Det var bland 

annat hopp- och dressyrdomarkurser, ledarkurser med mera. Det är även ett stort tryck på 

ridskolorna, många vill börja rida och flera ridskolor har växt ur sin verksamhet och måste söka 

efter nya hästar och instruktörer. Det största problemet som ridskolorna upplever är att hitta 

lämpliga ridskolehästar. Genom att ridskolornas verksamhet ökar, så ökar även andra saker inom 

ridsporten. Bland annat ökade tävlingsverksamheten under åren 1981-82 och då hade man totalt 

24 stycken tävlingar. Svenska Ridsportens Centralförbunds Norrbottensdistrikt berättar att antalet 

tävlingstillfällen har ökat med det dubbla mellan åren 1981-1984. De säger även att det är viktigt 

att klubbarna fortsätter att anordna tävlingar och i samband med dessa kontaktar de lokala 

tidningarna för att informera dem om att det är tävlingar. På detta sätta kan man främja ridsporten 

ännu mer.78  

 

Ridskolorna är en viktig plats för ungdomar och barn. Totalt 34 % av alla barn i Norrbotten 

mellan 9-12 år rider på ridskola. Det gör att ridskolorna har ett stort uppfostringsansvar och måste 

ha ledare som är goda förebilder.79  Ridsporten i Norrbotten växer sig större vilket gör att 

distriktet inte längre kan ge ut all information till klubbarna på ideell basis. År 1980 anställer man 

en konsulent som ska göra det administrativa arbetet på distriktet. Vid samma period framför man 

även en önskan till Centralstyrelsen i Ridfrämjandet om att man ska få fler platser på de centrala 

kurserna för att ridskolorna ska få instruktörer som är utbildade till minst RIK 2.80 De tryckte 

speciellt på detta eftersom Ulf Wilken hade sagt år 1982 att ridskolorna skulle ha utbildad 

personal för att få kvalitet på utbildningen. Många av ridskolorna i Norrbotten hade så kallade 

Ackordhästar, speciellt Bodens Ridklubb. Men år 1984 köpte de sin första ”egna” häst.81 Kurserna 

som distriktet anordnade blev mer och mer populära, år 1985 hade man 24 stycken kurser och 

totalt 1739 stycken kursdagar. Detta var ett tecken på att ridsporten utvecklades. Från och med år 

                                                      
77 Norrbottens Ridfrämjandets distrikt jubileumsberättelse 1972-1992 s 4  
78 Styrelseprotokoll Norrbottens Ridfrämjande 1984-04-09  
79 Styrelseprotokoll Norrbottens Ridfrämjande 1982-10-04  
80 Ridledarkurs 2 
81 Norrbottens Ridfrämjande Jubileumsberättelse 1972-1992 s 10 
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1988 så tog Svenska Ridsportens Centralförbunds distrikt över kursverksamheten inom tävling 

exempelvis, tävlingsfunktionärer. Distriktet skulle fortsätta att utbilda exempelvis ridlärare och 

ungdomsledare. Än en gång började ridskolorna få för små anläggningar och i slutet av 1980 talet 

och början av 1990-talet var det många som byggde ut sina anläggningar, framförallt var det 

många som kände behovet av ett till ridhus.82  

 

År 1993 var ett viktigt år inom Norrbottnisk ridsport och även för hela Sveriges ridsport. Då gick 

nämligen de 4 olika förbunden ihop till ett, Svenska Ridsportförbundet. Distriktet fick ett nytt 

namn Norrbottens Ridsportförbund. Den första distriktsstämman hölls på hotell Nordkalotten den  

24 oktober 1992. Den första ordföranden blev Eiie Mikaelsson, och detta år invigdes även Luleå 

Ridklubbs nya anläggning på Hertsön. Nu var det 30 stycken klubbar som var anslutna till 

distriktet och totalt hade man 6383 medlemmar. PG Gyllenhammar var ordförande i Svenska 

Ridsportförbundet och tillsammans med andra styrelseledamöter hälsade de på i Norrbotten år 

1994. De ansåg att klubbarna och ridskolorna i Norrbotten hade fina anläggningar och duktiga 

instruktörer. Kursutbudet inom distriktet ökade och totalt genomförde man ca 35 stycken kurser. 

Kunskap är något viktigt inom hästhållningen, detta visade Rånebygdens Ridklubb genom att 

vinna regionsfinalen i tävlingen ” vi i stallet” och de blev även tvåa i riksfinalen vilken är en stor 

framgång. Under 1990-talet fick Norrbotten många fina besök bland annat av Jan Jönsson (OS 

medaljör i fälttävlan). Han höll en kurs i Fälttävlan i Haparanda år 1995. Tomas Eriksson (VM 

medaljör i körning) var även och höll en kurs tillsammans med Eiie Mikaelsson. Detta år 

minskade antalet kursdagar till 1177 dagar. År 1998 anordnades en clinic (föreläsning med ryttare 

i manegen) på Luleå Ridklubb med Louise ”Lussan” Nathorst i dressyr.83  

 

Distriktet anordnade 49 stycken kurser under år 1999 och de hade totalt 1686 dagar vilket gjorde 

att distriktet anordnade flest kurser i hela Sverige. Det kurser man anordnade var bland annat 

western, hoppning, dressyr, tävlingsfunktionärer med mera. Det var ett brett utbud och 

medlemmarna kunde välja vad de ville gå.84 Under 2000-talet började distriktet anordna olika 

projekt, bland annat länsryttar- och Tornedals projektet. Tornedalsprojektet handlade om vart det 

skulle utbildas ridlärare till respektive klubb så att de skulle få högre kompetens i Östra 

Norrbotten. Länsryttarprojektet handlade om att man skulle vidareutbilda tävlingsekipage både 

inom hoppning och dressyr på distriktsnivå. De flesta klubbarna hade börjat ha tränare själva. 

Annars fortsatte kurserna som vanligt men man började känna att elevantalet minskade och det 

kunde även andra distrikt hålla med om. Det medförde att under år 2004 hade man endast 23 

                                                      
82 Styrelseprotokoll Norrbottens Ridfrämjande 1989-08-31  
83 Norrbottens Ridsportförbund Jubileums berättelse 1993-2003 
84 Norrbottens Ridsportförbunds Jubileums berättelse 1993-2003 
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stycken kurser och det var endast 503 kursdagar. Det fortsatte att minska och år 2005 anordnade 

distriktet endast 16 egna kurser med 665 kursdagar och det gjorde att vissa kurser fick distriktet 

samordna med Västerbottens ridsportförbund för att få elever. Under år 2006 fortsatte antalet 

kurser och deltagardagar att minska. Samtidigt har tävlingarna blivit fler och fler, det är mer 

ryttare som åker och tävlar och fler som numera har egen häst. Detta kan man se utifrån att ryttare 

från distriktet har vunnit fler betydande klasser och även Norrlandsmästerskapet. Bland annat 

vann Katrin Martén och Donna Marco år 1998. Samma år vann Norrbottens ponnyryttare alla tre 

kategorier i Stilhoppningschampionatet i Sverige. Det var Kim Martén, Sörelgens Chess kategori 

B, Susanna Wäyrynen Huggarebo Paloma kategori C och i Kategori D Sofia Heikki, Jimmy. 

Robin Jansson vann stilhoppningschampionatet år 2000. Det har även varit flera ponnylag som 

har kvalat in till Ponnyallsvenskan under 1990- och 2000-talet. År 2004 vann Norralliansen två av 

tre omgångar och kvalade till finalen på Strömsholm. Maria Eriksson, Kalix har ett flertal gånger 

varit placerad i Norrlandsmästerskapet i Dressyr. Det finns ännu fler framgångar från både häst 

och ponnyekipage under 1990-2000-talet och detta är bara ett fåtal.85 Ridskolorna har känt av ett 

minskat underlag på elever men detta kan också bero på att fler småklubbar har bildats. 

 

                                                      
85 Norrbottens Ridsportförbunds Jubileums berättelse 1993-2003 
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Ridsportens Utveckling 

Det är tydligt att svensk ridsport har ökat. Det kan man se utifrån dessa siffror. 

Tabell 1 Svensk ridsport utveckling år 1948-1980 

Antal/ År 1948 1965 1973 1980 (beräknat 

antal) 

Ryttare 6 000 50 000 120 000 180  000 

Ridhästar 2000 7 000 18 000 30 000 

Ponnyer 500 7 000 17 000 30 000 

Ridanläggningar 50 200 500  700 

Siffrorna i denna tabell omfattar hela Sverige. 

Källa: Arkiv 1752 låda 49 BII Ridsporten i Kiruna 1977  

Under 1940-talet fanns det endast ett fåtal privata eller civila ridhus eftersom hästen fortfarande 

var något som huvudsakligen fanns inom försvaret. Genom att tiden gick och hästen mer och mer 

blev en motionssport och hobbysport ökade antalet ridanläggningar och även hästar och ponnyer. 

Ponnyerna har ökat mest eftersom det är så pass många barn och ungdomar som rider.86 Under 

50-talet ändrades ridsportens syfte, nu blev det något man utövade för motion och hälsa, på så sätt 

fick fler tillgång till ridningen. Detta berodde på att Sveriges ekonomi blev bättre, vi fick en bättre 

levnadsstandard och pengar över till annat. Det var främst medelklassen som fick tillgång till 

denna sport. Tidigare hade hästen varit något manligt, det vill säga att den har varit ett redskap i 

jordbruk och krig. Men när hästen blev tillgänglig för allmänheten var den inte längre ett attraktivt 

redskap vilket gjorde att männen övergav hästen och kvinnan tog över. Men männen lämnade inte 

ridsporten helt utan spår efter sig vilket gör att det är en unik miljö som kvinnor och flickor vistas 

i.87 Det sker en feminisering i stallet och hästen blir ett djur med ”mänskliga känslor” för många 

flickor i stallet. Det kan man se tydligt eftersom det sitter lappar utanför hästens box där det kan 

stå att Fia vill äta sitt morgonhö ute. Tack! Det är ofta som anvisningar i stallet skrivs ur hästens 

perspektiv, vilket har en disciplinerande effekt på flickorna som vistas där. Denna disciplinära 

ordning har sitt ursprung i den militära organisationen. Detta eftersom det var militären som 

tidigare hade ridskolor och de flesta av ridinstruktörerna var militärer. Stallet var en plats för 

militären och den hade en hierarkisk och manlig organisation. Den person som har blivit 

uppfostrad i en sådan organisation har lättare för att ta på sig en chef eller ledarroll och lättare att 

gå in i en konflikt och försöka lösa den.88 Ett som kännetecknar den militära organisationen är att 

den är präglad av handlingskraft och stallet är en sådan plats där man spottar i nävarna och 

                                                      
86 Arkiv 1752 låda 49 BII Ridsporten i Kiruna 1977 
87 Forsberg L Att utveckla handlingskraft s 50 
88 Ibid s 83 
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hugger i.89 Flickorna/kvinnorna i stallet hittar lösningar på saker precis som man alltid har gjort i 

stallet. Man kan inte göra för många nya saker då det går utanför ordningen och kan leda till en 

osäker och orolig miljö. Detta för att stallet är en plats för rutiner. Det är väldigt viktigt att man är 

lojala mot varandra och lyssnar på den som bestämmer exempelvis ridskolechefen eller ridläraren. 

I stallkulturen kan man inte längre utläsa utifrån klädseln vem som har ”makt”, utan både 

ridläraren och ridskolechefen klär sig på samma sätt som eleverna och ofta har man en klubbjacka 

för att visa att man är ett team i stallet. Stallet har i övrigt en speciell struktur som alla ridande 

inordnar sig i för att det ska vara ordning i stallet och alla ska ta ansvar. Många trivs på ridskolan 

tackvare disciplinen. Något som är betonande inom militären är de rangordnade hierarkierna 

vilket man också kan hitta i stallet. Flickorna får en högre rang om de sköter en privathäst än om 

man sköter en ridskolehäst. Ridläraren är heller ingen som man sitter och pratar med om allt 

möjligt. I den tidiga ridskolan fanns det inte något skötarsystem fast alla visste vem som skötte 

vilken häst. Nu när ridskolorna börjar bli stora finns det på vissa stall skötarlistor där det står vem 

som sköter vilken häst. Andra saker som ligger kvar sedan militären lämnade ridskolan, är att 

vissa saker ska göras på ett visst sätt. Detta beror även på att stallet blir en säkrare plats om regler 

följs. Exempelvis när man rider lektion ska alla sitta upp samtidigt och det är ridläraren som ger 

tillåtelse när det ska ske. Ridläraren pratar ofta med hög röst och ger korta kommandon just för att 

det ska vara lätt att förstå och utföra. Exempel på detta är ”skritt framåt marsch”, ”på enklaste sätt 

byt varv”. Hästarna kommer också att lära sig vad ridläraren säger, speciellt om det är en ridlärare 

som har många lektioner. Detta gör att hästarna hjälper nybörjarna att utföra saker. En militär 

studie visar att chefer med militär bakgrund ger mer feedback än andra chefer. Detta kan man se 

på ridläraren också. Den ger ofta feedback till sina elever efter att de har avslutat en övning, det 

kan både vara positiv och negativ feedback.90 

 

Ridsporten i Norrbotten var från början en mansdominerad sport eftersom den precis som resten 

av Sverige var militärt dominerad och det var bara ett fåtal välbärgade som hade råd att rida. När 

Bodens Fältridklubb bildades var det endast män som var medlemmar och eftersom tiden gick 

blev det fler och fler kvinnor som var medlemmar och utövare av sporten. Det var då den första 

ridskolan i Boden bildades som flickor och kvinnor fick chans att rida. Detta gjorde att de flesta 

elever var kvinnor eller flickor. Instruktörerna var män och militärer så det måste ha varit en 

väldigt hård miljö i stallet även om den fortfarande är hård. På ponnyridningen hade Bodens 

Fältridklubb en kvinnlig instruktör men annars var det bara män. I styrelsen satt det mest män och 

de hade en eller två förtroendevalda som var kvinnor, en av dem var fröken Ekbom och hon hade 

                                                      
89 Forsberg L Att utveckla handlingskraft s 83 
90 Forsberg L Att utveckla handlingskraft s 87 
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stor inverkan på Bodens Fältridklubbs ridskola. När Bodens Fältridklubb gick i konkurs bildades 

Bodens Ridklubb efter några år. Där var det samma sammansättning under några år. Det var 

främst flickor/kvinnor som deltog i undervisningen och det var män som undervisade. Den första 

kvinnliga instruktören de hade var Maj-Lis Petterson och hon var med i starten av Bodens 

Ridklubb. Under denna tid fanns det även en till ridskola i Boden, Bränna Karins Ridskola. Den 

drevs av Karin Vågstedt. Denna ridskola bildades år 1965 och under år 1972 började hon 

tillsammans med sin make bygga Bodens första ridhus. 91 Där kom Boden Ryttarförning att ”hyra 

in” sig för att ha tävlingar och andra kurser. Ridskolan lades ner år 1983 då familjen flyttade 

söderut. 92 Det blev fler och fler kvinnor som var instruktörer och ridlärare. Detta kan man tydligt 

se på vilka som söker kurser via Norrbottens Ridfrämjande. Det är oftast bara kvinnor som söker 

till de olika kurserna på central nivå. Detta kan förklaras med att det blir fler och fler kvinnor som 

rider och fler och fler tjejer som börjar rida då de är små. Det har inte alltid varit lätt för 

föreningarna att få större bidrag för att bygga nya anläggningar för att kunna ta emot fler elever. 

Oftast fick de mindre lån för anläggningsbyggen. I mitten av 1970-talet var det många klubbar 

som sökte bidrag för anläggningsbygge hos sina kommuner men det var få som fick. Bodens 

Ridklubb fick finansiera sin nya anläggning samt flytten från S3 själv och det var en kostnad på ca 

2 miljoner kronor. Detta var för att kommunen ansåg att ridsporten då inte var till för alla utan 

endast för klass 1 medborgarna i staden.93 

 

På 1990-talet svängde det igen. Då var det flera som fick större bidrag från sina kommuner och 

idag är ca 70 % av alla ridanläggningar kommunägda och delfinansieras genom aktivitetsstöd. 

Detta har gjort att ridsporten har blivit tillgänglig för fler utövare och att ridsporten i Sverige är en 

av de främsta idrotterna för ungdomar.94 I de senaste rapporterna från Riksidrottsförbunden 

påpekas det att det fortfarande är en skillnad på bidraget som ges till pojk- respektive flickidrotter. 

Där menar de att pojkidrotterna får mer pengar än flickidrotterna och att man borde satsa mer på 

typiska tjejidrotter såsom ridning, konståkning med mera. Detta med tanke på att ridsporten är en 

utpräglad tjejidrott då, av alla medlemmar i ridklubbar, 85 % är kvinnor/flickor.95 De flesta 

utövarna inom ridsporten är mellan 13 och 20 år och det gör att ridsporten ligger som nummer två 

efter fotbollen. Enligt Svenska Ridsportförbundet är det flest kvinnor som är förtroendevalda och 

endast 6,3 % av dessa är under 25 år. I Norrbotten var det länge en manlig dominans i 

distriktsstyrelsen. Det var endast ca 1-3 stycken kvinnor fram till mitten av 1980-talet, efter det 

blev det mer jämställt. Framförallt har klubbarnas representanter varit män. Det har gjort att 
                                                      
91 http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=3604850 2009-08-05 
92 http://www.vagstedt.com/omoss.htm 2009-08-05 
93 Hästen nummer 9-10/2005   s 57 
94 Forsberg L Att utveckla handlingskraft s 3 
95 http://www3.ridsport.se/ImageVault/Images/id_342/ImageVaultHandler.aspx 2009-02-01 

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=3604850
http://www.vagstedt.com/omoss.htm
http://www3.ridsport.se/ImageVault/Images/id_342/ImageVaultHandler.aspx
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distriktsstyrelsen har dominerats av män. Efter mitten av 80- talet och i början av 1990-talet, blev 

det en mer jämn fördelning i styrelsen. Men ändå blev det inte en kvinnlig dominans. Detta med 

tanke på att det är främst kvinnliga utövare. På lokal nivå är det mer kvinnor som är förtroende 

valda. Exempelvis består Arktiskt Hästsällskaps styrelse endast av kvinnor. Boden och Luleå 

Ridklubbar har endast två män med i sina styrelser år 2008.96 Det syns tydligt på medlemsantalet 

att ridsporten i Norrbotten tidigt blev en tjejsport. I Norrbotten var det minst 77 % av 

medlemmarna som var kvinnor och maximalt 97 % av medlemmarna som var kvinnor under åren 

1974-1978 (Se figur 1). Det kunde variera antalet kvinnor i de olika föreningarna som fanns på 

samma ort. Exempelvis hade Bodens Ryttarförening 97 % kvinnor medan Bodens Ridklubb hade 

80 % kvinnor. Detta kan förklaras med att Bodens Ridklubb var en förening som hade många 

militärer som medlemmar och dessa var oftast män. Men samtidigt skiljde det ca 10 % mellan de 

olika Luleå klubbarna. Under denna period fanns det nio stycken klubbar.  

 

Figur 1 Antalet medlemmar och andel kvinnor i Norrbottens ridklubbar 1974/78 
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Källa: Arkiv 1752 
 

Om vi ser på årtalen 1999-2003 (Figur 2) så var det nästan ett större intervall mellan klubbarna än 

vad det var på 70-talet. Vargbackens Ryttarförening hade endast 65 % kvinnor och Luleå 

Ridklubb hade 97 % kvinnor (figur 3). Det är en större spridning på fördelningen män/kvinnor i 

mindre klubbar. Det är de större klubbarna som har större andel kvinnor. Under denna tid fanns 

det 30 stycken klubbar i Norrbotten.  

 

 

                                                      
96 www.brk.nu och www.lulearidklubb.com 

http://www.brk.nu
http://www.lulearidklubb.com
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Figur 2 Antalet medlemmar och andel kvinnor i Norrbottens ridklubbar 

1999/2003 
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Mellan åren 1974-1978 fanns det 12 448 stycken medlemmar och 7 738 stycken medlemmar var 

kvinnor. Mellan åren 1999-2003 fanns det 24 612 medlemmar och 20 663 medlemmar var 

kvinnor vilket medför att vi ser en ökning av ridsporten i länet. Samtidigt börjar ridskolorna nu 

känna av att medlemsantalet och antalet ridtimmar minskar, då antalet hästägare ökar i Sverige 

vilket visar på att det inte alltid är ridskolorna som får ta alla lektionstimmar. 

 

Figur 3 Antal procent kvinnor i ridsporten under åren 1974-78 och 1999-2003 

Källa: Arkiv 1752 
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Sammanfattning 

Ridsporten har länge varit en tjejsport. Den blev det redan på 1970-talet då de flesta ridskolorna 

hade börjat sin verksamhet. Detta var för att välfärden i Sverige ökade och för att barnen fick 

ledigt från skolan på lördagarna. Även föräldrarna fick en extra dag ledigt. När försvaret 

avhästades tappade hästen sin tekniska fördel och blev inte längre attraktiv för männen i samma 

utsträckning som den hade varit tidigare. Nu tog kvinnorna över till största del, och tog hand om 

hästen och kan även ge dessa stora djur mänskliga känslor så som att Kalle vill ha på sig täcke i 

hagen så att han inte fryser. Den militära hierarkin som fanns i stallet stannade kvar då kvinnorna 

tog över hästen. Hästen tappade vid denna tid sin statussymbol som den hade haft under 

världshistorien och männen ville då inte ha den längre. Detta syns tydligt genom att antalet 

kvinnor som börjar rida markant ökar och hela tiden fortsätter att öka medan antalet män som 

rider minskar. Genom att bilarna och motoriseringen av försvaret blev mer utbredd, tekniken 

utvecklades och bilarna blev mer avancerade i tekniken blev männen mer intresserade av dem. 

Det gjorde att hästen som inte blev mer teknisk blev ointressant för mannen som istället ville 

arbeta med den senaste tekniken övergav hästen. På så sätt kunde kvinnan med den förgångna 

världsbilden (Forsbergs teoriansats) att börja vara i stallet eftersom kvinnan inte hade samma 

intresse av den senaste tekniken. 

 

I Norrbotten blev ridsporten tidigt en tjejsport. Denna förändring berodde bland annat på att 

Bodens Fältridklubb bildades år 1907. Då var alla medlemmar i föreningen män men genom lika 

aktiviteter fick de fler kvinnliga medlemmar. Det var år 1957 i maj som Bodens Fältridklubb 

öppnade sin civila ridskola, alla kommunernas invånare fick på så sätt tillgång till hästen och 

stallet. Vid denna tidpunkt var alla instruktörer manliga förutom Fröken Ekbom. Föreningen hade 

två stora problem, ett var att de saknade ridhus, vilket försvårade undervisningen under vinter 

halvåret. Det andra var att elevunderlaget var stort under sommaren och då hade föreningen för 

lite hästar för att kunna ta emot alla elever. Föreningen hade uppvisningar och tävlingar för att 

locka elever till ridskolan, dessa var mycket uppskattade av publiken. Bodens kommun tyckte inte 

att ridningen var en sport för hela samhället utan de ansåg att ridningen var en sport för 

”samhällsgrupp 1”. Detta gjorde att föreningen inte fick något bidrag då de ville bygga ridhus. 

Tyvärr fick föreningen stora skulder vilket gjorde att styrelsen tog ett beslut att man skulle lägga 

ner verksamheten år 1961. Några år efter detta bildades det en ny förening i Boden, Bodens 

Ridklubb år 1968. Denna bildades för att personerna som var hästintresserade i kommunen märkte 

av att sporten hade blivit väldigt stor och att det då fanns ett behov av en ridskola i Boden. I 

början hade klubben samma problem som Bodens Fältridklubb hade haft, nämligen avsaknaden 

av ridhus. År 1977 hade ridskolan byggt en ny anläggning på Torpgärdan med stora stallar, ridhus 
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och en ekonomibyggnad. Detta projekt hade ridskolan fått finansiera själv, då de inte fick något 

bidrag av kommunen då de ansåg att ridsporten var en sport för ”samhällsgrupp 1”.  Under samma 

period hade det växt fram en annan ridskola i Boden eftersom ridintresset var så pass stort i 

staden.  

 

Fler personer fick genom ridskolorna tillgång till ridningen som motionsform och sport. Det kom 

att bildas det fler och fler ridskolor under tidens gång. Redan under de tidiga åren så blev 

ridsporten en populär idrott för tjejer och kvinnor. Bodens Fältridklubb anordnade bland annat 

uppvisningar och tävlingar för att locka personer till evenemangen, föreningar har under senare år 

använt sig av bland annat reportage i tidningarna när det har varit tävlingar för att informera 

allmänheten om ridsporten. Under åren 1974-1978 fanns det 9 stycken ridskolor och åren 1999-

2003 fanns det 30 stycken föreningar, alla bedriver dock inte ridskoleverksamhet. Men ändå har 

både antalet föreningar och medlemmar ökat. Åren 1974-1978 fanns det 12 448 medlemmar och 

7 738 stycken var kvinnor. Åren 1999-2003 fanns det 24 612 medlemmar och 20 663 medlemmar 

var kvinnor, detta visar på att det har skett en stor ökning av medlemmar. Jag anser att genom att 

ridskolorna hela tiden har fått bygga ut sina anläggningar för att ridningen har blivit mer och mer 

populär så har tjejerna pratat med sina kompisar och fått de att rida vilket gör att det blir en stor 

utveckling. Detta är inte enda anledningen heller. Ridskolorna har själva varit duktiga att 

annonsera om lektionsverksamhet och att våra tävlingsryttare i Norrbotten har fått framgångar i 

Sverige vilket har gjort att det är fler som har fått upp ögonen på ridsporten. Samtidigt kan även 

de internationella framgångarna för exempelvis Malin Baryard ha gjort att många tjejer har börjat 

rida. Alla framgångar gör att fler får upp ögonen för en sport. . Kommunerna har på 1980-90 talen 

arbetat för att få fina anläggningar till ridskolorna vilket gör att de kan ta emot fler elever. Detta 

gör att Bodens Ridklubb under mitten av 1990 talet kallades stadens största fritidsgård. Jag själv 

var med på denna tid och vi hade verkligen jätteroligt i stallet. Det är en sammanhållning bland 

tjejer som jag tror är svårt att hitta någon annanstans.  
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Bilaga 1 
                   Antal kvinnor 74-78  Antal kvinnor9903 
Ridklubb                           Sum          Sum 
__________________________  ___________  ___________ 
 
Andra sidans RS                       -        73,80 
 
Arjeplogs RK                          -        73,29 
 
Arktiskt HS                           -        76,45 
 
Arvidsjaurs RF                        -        84,19 
 
Bergnäsets RS                         -        82,34 
 
Bodens Rf                         97,36            - 
 
Bodens Rk                         80,28        89,54 
 
Bränslans Hästcenter                  -        78,74 
 
Grans R&k S                           -        83,43 
 
Haparanda R                       83,18        92,44 
 
Jokkmokks RK                      88,83        86,89 
 
Kalix RF                              -        94,47 
 
Kalixortens rk                        -        87,42 
 
Kiruna RK                         93,90        90,01 
 
Klubb Hestia                          -        89,33 
 
Luleå RF                              -        81,15 
 
Luleå RK                          87,62        96,60 
 
Norrskenets K&RS                      -        83,55 
 
Persö FRK                         76,94            - 
 
Piteå RF                              -        88,15 
 
Piteå RK                          89,90        92,54 
 
Polaris RF                            -        87,65 
 
Regnbågsryttarna Bergnäset            -        87,53 

 
RKD                               85,80        89,54 
 
Rånebyggdens RK                       -        80,77 
 
Tornedalens RF                        -        80,21 
 
Vargbackens RF                        -        64,92 
 
Voullerims RK                         -        69,75 
 
Älvsby RF                             -        75,21 
 
Överkalix RK                          -        83,69 
 
Övertorneås RF                        -        91,26 
 
Övertårneå RK                         -        93,81 
 
 

- betyder att ridskolan/föreningen inte var bildad. 
Källa: Arkiv 1752 
 


