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Schäfern Bibban är Årets Bragdhund!
– räddade husse från att bli innebränd

Bibban tillsammans med sin ägare 
Göran Eriksson.
Fotograf: Lars Sjöqvist/ute.se 
Pressbild finns att ladda ner från 
Svenska Kennelklubbens pressrum 
på mynewsdesk.se.

Årets Bragdhund får ta emot sitt 
pris på Stockholm Hundmässa 
lördagen 10 december. Prissum-
man på 20 000 skänks av Agria 
Djurförsäkring och går till en or-
ganisation som arbetar för djuren. 
Årets pristagare har valt att skänka 
pengarna till SKKs och Agrias 
forskningsfond. Bibban själv får en 
medalj och ett smaskigt ben.

Treåriga schäfertiken Quibi af Quantos, vanligen kallad Bibban, har i hård konkur-
rens utsetts till årets Bragdhund 2011. Bibban väckte sin husse Göran Eriksson 
när huset fattade eld på natten efter ett blixtnedslag och räddade dem båda från 
att brinna inne.

Göran Eriksson är 75 år och bor tillsammans med sin hustru Maj och sin handikappade son på 
en gård i Brunskog utanför Arvika. Sonen sover ibland oroligt på nätterna och Göran och Maj 
brukar därför turas om att sova i det som tidigare var gårdens kontor för att få sova ordentligt. 
Den 23 juli var det Görans tur att sova på kontoret och han gick som vanligt och lade sig med 
sin schäfertik Bibban vid sin sida. Vid fyratiden på natten vaknade Göran av att Bibban stod på 
honom och skällde och slickade honom i ansiktet. 

– I vanliga fall när hon vill väcka mig slickar hon mig på handen men den här gången sov jag 
tydligen väldigt hårt, säger Göran.

När Göran vaknade och tittade upp brann det i väggar och tak. Bibban fattade tag i Görans armbåge 
för att få ner honom på golvet och drog honom sedan mot dörren. De lyckades komma ut båda två 
ur huset och möttes av ett rejält åskoväder. Göran hade hunnit få med sig både mobiltelefon och 
plånbok ur huset och lyckades ringa till brandkåren som kunde komma och släcka branden.

– Hade det inte varit för Bibban hade jag inte varit vid liv i dag, säger en märkbart rörd Göran 
Eriksson.  

Göran fick Bibban när hon var ett år  och sedan dess har de två varit oskiljaktiga.

– Jag tror hon sätter stort värde på mig för att jag tog hand om henne och gav henne ett fritt liv 
här på gården, säger Göran. 

–För mig har hon betytt så mycket och hon är den underbaraste hund man kan tänka sig. Hon 
är helt otrolig, avslutar Göran.

Årets Bragdhund utses av Svenska Kennelklubben och Agria Djurförsäkringar. Juryn, som bestod 
av Annika Klang, Hans Rosenberg och Ulf Uddman från Svenska Kennelklubben samt Magnus 
Berglin och Carina Lockwall från Agria, motiverade sitt val så här:

Schäfertiken Bibban har åter visat att hundens goda relation till människan kan vara till ovärderlig 
hjälp. Bibban har instinktivt reagerat på faran och lyckats väcka sin husse i ett redan rökfyllt hus. 
Genom hennes agerande lyckades både Göran och Bibban tas sig ut i säkerhet.

Utöver Bibban har följande hundar fått ett hedersomnämnande:

Grand danoistiken Wilma, påkallade uppmärksamhet vid villabrand. Ägare Kent Strömgren och 
Rebecca Svensson, Hudiksvall.
Holländska herdehunden, Dina, räddat sonen genom att dra upp honom ur vattnet. Ägare: Emma 
Norin, Bromma.
Flatcoated retrievern, Texas, och golden retrievern Nellie, hämtat hjälp då husse trampat i ett 
jordgetingbo i skogen. Ägare: Bengt Christensen, Ödsmål


