
Svensk Boxer i backspegeln
En liten återblick gjord av Inger Tireland 

Artikel nr 2

En av svensk boxers mest betydelsefulla avelshanar anlände 1939. Det var

Marmons Harro som importerades av kennel Skaraberg

   Skarabergs kennel, innehavare  Köpman Eric  Wernér,  Skara.  Kennelns  första  boxerkull

föddes den 19 maj 1935 och var fallen efter Sir Rex av Lillbo 189EE undan Rosita av Lillbo

1851JJ (e Chaplin av Lillbo 926HH (779) <e Rietz-Fritz vom Gerhardsbrunnen 189EE u Titina

av  Lillbo  652GG>)  u  Titina  av  Lillbo  652GG).  Kenneln  hade  en  ganska  omfattande

boxeruppfödning, men även av många andra raser, under några decennier. Man hittar mest

kennelns uppfödda hundar mest som avelshundar, men kenneln importerade en av de mest

betydelsefulla avelshundarna nämligen Marmons Harro.      

   Harro lade grunden till många framgångsrika uppfödare, varför jag startar denna artikel med

att berätta lite om honom och hans ättlingar för att  sedan infoga de kennlar/uppfödare som

förtjänstfullt tog vara på hans goda gener.

   Harro anlände vid 2:a världskrigets början enligt kennelklubbens stambok. Han var född 22

februari  1935  efter  Zorn  v  Dom BZB 26394  (e  Ch  Sigurd  v  Dom BZB 23635  u  Dudel  v

Pfarrhaus) undan Andl v Dom BZB 26669 (e Ch Sigurd v Dom BZB 23635 u Prisma v Dom

BZB 21339). Harro erhöll hederspris i avelsklass vid två tillfällen. Trots utebliven egen exterör

premiering visade det sig att Harro skulle bli en av de mest inflytelserika av alla kontinentala

importerna.

Marmons Harro lämnade ett stort antal framgångsrika 

avelshundar bland dem: 

  SUCH ROLANDS SYMFTIG som lämnade SUCH GILLIS och fem certvinnare. Gillis var mor

till Mazurka, SUCh Nicotin, Nila och Nicola.

   RÖNNVIKENS SINTRAM  som i sin tur lämnade  RIKOMPS TAIGIE 714TT 2 cert och sju

segrarklassplacerade avkommor.
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   ROLANDS UKAS, ROLANDS ONLY, ROLANDS OSVA, ROLANDS ULSTER som alla i sin

tur lämnade fina avkommor och avelshundar.

   AXONS AMIS, AXONS ALLIS och AXONS AMIRAL som

erhöll 2 certifikat och exporterades till Norge. 

   AMIS visade sig vara den mest framgångsrika av dem.

Hon  lämnade  SUCh  AXONS  DUX  och  SUCh  AXONS

FOCK samt  fem  segrarklass-placerade  avkommor  efter

Champion Roland Kadett. 

   FOCK  lämnade  de  berömda  syskonen  MAZURKA

9337/46  3  cert  CACIB,  SUCh  NICOTIN 5649/47  6  cert

(10x1 skl Hp) CACIB 6xHp avelsklass, NILA 5052/47 3 cert

CACIB och NICOLA 5051/47 2 cert och undan SUCh Gillis

24VV (se ovan).                                              Axons Amiral
 

FOCK lämnade desutom 12 segrarklassplacerade avkommor och ett stort antal avelshundar

bland dem  HILLGÅRDENS BILL,  som  i sin tur lämnade certvinnarna  Hillgårdens Eddy  och

Hillgårdens Elo.  

   Elo i sin tur lämnade de betydelsefulla syskonen  SUCh BOY  10931/50 och avelshunden

OTHELLO 10934/50  Champion BOY 10931/50 lämnade bl a avelshunden RAJAH 17331/54

som  i  sin  tur  lämnade  den  berömda  SB&UCh  BOY  3145/56  som  placerade  sig  fyra  i

rapporthundsgruppen  vid  1963  års  Svenska  Mästerskap  och  som  lämnade  SB&UCh

LÖNNKULLA CAYENNE, även hon en fin representant för brukshunden Boxer. Ägare till båda

var  Lennart  Pettersson,  Irsta,  som så  förtjänstfullt  dömde  alla  boxerekipage  vid  den  årliga

MÖLO-kannan i Skultuna 1989-1998.

Nila och Mazurka blev framgångsrika stamtikar hos kennel Karstorp 

och Ch Nicotin blev en väl använd avelshund hos kennel Havsklippan
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Karstorps kennel - en kennel med kvalitet
av Ragnar Borgefors saxat ur Boxerbladet nr 2 1968

   "I Boxerbladets serie om våra vanligaste och största boxerkennlar har vi i detta nummer

kommit till västkusten, närmare bestämt till Horred. Där finns en, i lummig grönska inpassad,

kennel  med boxer  som specialitet,  Karstorps kennel.  När man som utsänd medarbetare för

Boxerbladet skall göra ett reportage om Karstorps kennel och ägaren Georg Johansson, finner

man att trevligare uppgifter ej kan läggas på en. Hela gården med fru, herr och hundar hälsade

mig så varmt välkommen att äktheten ej gick att ta miste på.

Nila Mazurka

    Vi slog oss ned i ett rum och började tala med varandra över en kopp kaffe. Georg 

berättade då att 1949 startade han sin kennel med två tikar.    

 Det var två systrar efter Ch Axons Fock undan Ch Gillis. Namnen var Nila och Mazurka.

Båda tikarna var framgångsrika i utställningsringarna och erövrade tre certifikat vardera. Nila 

köpte han som liten valp medan däremot kom Mazurka som vuxen hund till Horred.

 Han började sedan att avla på dessa två tikar och fick fram en bra linje. Det bekräftas nog

om man tänker att sedan 1949 (till 1968) har hundar från Karstorp erövrat drygt 20 certifikat.

Namn  som  DK&NUCh  KARSTORPS  MONTY,  DK&NUCh  KARSTORPS  LOU-LOU,

KARSTORPS  LORETTA,  KARSTORPS  DOUGLAS,  NUCh  KARSTORPS  YSOLDA  OCH

KARSTORPS WARRIOR har alla erövrat ett eller fler certifikat och t o m championat. År 1958

importerade  Georg  en  hund  från  England.  Det  var  BURSTALL  ROCKAWAY av  helt

amerikanskt ursprung. Rocky’s fader var Qua Vadis of Tomira, som var son till Ch Mazelaine’’s

Zazarac  Brandy  och  en  Bang  Away-dotter  Clondike  Gold  of  Tomira  -  Rocky’s  moder  var

Beaulaine’s Bonadea som var dotter till Ch Bang Away of Sirrah Crest och Ch Dancing Lady of

Woodcrest.
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 År  1966  var  det  dags  för  den  andra

importen. DELAPOER TOMAHAWK, som idag

går för fullt i avel. Även han hade ameikanskt

blod  i  sina  ådror  eftersom  hans  fader  -  Ch

Delapoer  Warpaint -  och  moder  -  Delapoer

Golden Rain - var syskon och fallna efter den

amerikanske Delharts  Mack  The Knife  (e  Ch

Jered’s  Spellbinder  u  Ch  Delharts  Diomond

Lil).Mer härstamningar finns i  boken ”Boxerns

Historia”.  En  koncentration  av  blodet  gjorde

Georg, när han parade Mazurka med Karstorps

Douglas.  Bland  valparna  fanns  en  tik,

KARSTORPS ELFI, som sedermera blev mor

till sådana storheter som DK&NUCh ARIOLOS

GURRE och ARIOLOS JÄCK. 

DK & NUCh Karstorps Monty
och Georg Johansson

     
  Efter detta samtal om diverse data och namn, tog vi en titt på hundstallarna. Rent och snyggt

och mycket välordnat för såväl hundar som ägare. Stora öppna rastgårdar, ja, hundarna har

faktiskt en hel stor hage att ta till när de vill lufta sina känslor.   Att hundarna trivdes och hyste

stor tillit till sitt husbondfolk var sannerligen inte att ta miste på. Jag har aldrig sett så många

glada svansstumpar vifta så energiskt på en gång som när husbondfolket visade sig på gården.

   

När man har så trevligt går timmarna fort. Det var dags att bryta upp från en trevlig samvaro.

Den sista frågan som jag ställde till Georg var - "Hur vill Du ha boxern? Vad är Ditt mål?" Svaret

kom omgående:  "Jag vill  ha exteriört  vackra  hundar,  men framför  allt  en lugn och frimodig

karaktär. 

   Jag kastade en sista blick på rastgårdarna med alla de trevliga hundarna och tänkte för mig

själv: Det målet har Du ju redan nått. Men det sa jag aldrig ......".

   Kenneln gjorde en hel del andra importer genom ären, främst då från England, men även från

Tyskland.
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1958 importerades Burstall Rockaway

Burstall  Rockaway,  som  hade  en  helt

amerikansk  härstamning,  importerades  från

kennel Burstall i England av Georg Johansson,

Karstorps  Kennel.  Det  var  en  tigrerad  hane

född  den  31  oktober  1956.  Han  erhöll  ett

certifikat  på  utställning  och  sex  hederspris  i

avelsklass.

  

Burstall Rockaway 

Stamtavla för Burstall Rockaway 

Ch Mazelaine's Ch Merry Monarch
e Madherf's El Chico 
u Jem of Season

Zazarac  --------------------------  ------------------------------------------

Qua  Vadis
of Tomira

Brandy Ch Warbaby 
of Mazelaine

e Ch Utz v Dom 
u Ch Symphony of Mazelaine

 Burstal Clondike
Ch Bang Away 
of Sirrah Crest

e INT Ch Ursa Major of Sirrah Crest 
u Verily Verily of Sirrah Crest

 Rockaway Gold of  --------------------------  ----------------------------------------
Tomira Ch Holiday of Tomira e Ch Mazelaine's Lothario 

u Ch Mazelaine Humoresque
 1728/58

Ch Bang 
Ch Ursa Major 
of Sirrah Crest

e Ch Yobang of Sirrah Crest 
u Umbra of Sirrah Crest

 Away of  --------------------------  ------------------------------------------

Beaulaine's
Sirrah Crest Verily Verily 

of Sirrah Crest
e Ch Xebony of Sirrah Crest 
u Questa of Sirrah Crest

Bonadea
Ch 

Ch  Mazelaine's
Gallantry

e Ch Archduke of Valcar 
u Swagger of Mazelaine

Dancing Lady  --------------------------  ------------------------------------------
of Woodcrest Ch Bottle Baby of 

Woodcrest
e Ch Warlord of Mazelaine 
u Ysolda of Mazelaine

 Rockaways mest framstående avkomma var  ARIOLOS JÄCK  som erhöll  3 certifikat och

minst 35 Hp i dåtidens avelsklass. Jäck ägdes av kennel Siggesund och blev en av dåtidens

mest använda avelshundar. Mor till Jäck var Karstorps Elfi 5485/53. 

   Rockaway lämnade KARSTORPS WARRIOR cert, Tjh SÄVFORSENS HAM, CALYPSO cert

GEGERFELTS  CAMILLO  1  ukk  Hp  BIR,  systrarna  tillika  avelstikarna  ERVINS  ABBI  (hos

kennel Karstorp) och ERVINS ACCI (hos den kände hundfotografen Charlie Andreasson) samt 
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syskonen ERVINS BANG AWAY cert,  ERVINS CILLA 2 SF-cert och ERVINS CHANG 2 cert.

Alla ovan namngivna Ervins-hundarna var helsyskon undan Havana-dottern Marions Netty.     

Vidare  lämnade  Rockaway  en  av  kennel  Isomajs  framgångsrikaste  avelstikar  ISOMAJS

LARISSA 2 Hp i avelsklass, 3 skl Hp tillsammans med Havsklippans Hollywood. Larissa i sin tur

lämnade Ch ISOMAJS URUS, ISOMAJS URAX 3 cert och avelstikarna ISOMAJS UKULELE

och ISOMAJS UNDINE tillsammans med den amerikanske Flintwood’s Far Cry som gjorde en

snabbvisit i Sverige 1960. Larissa lämnade även ISOMAJS ATTAQUE cert BIR och avelstiken

ISOMAJS AKKA efter den engelska importen Wardrobes Red Beret samt ISOMAJS NINOU 2

cert tillsammans med Ariolos Jäck. 

I sin bok "Den Moderna Boxern" berättar Birger Christoffersson om sitt

möte med Burstall Rockaway:

   "Rocky" hade inte bara en god härstamning utan också genomslagskraft; han var en hund

med utstrålning,  och  jag  minns  honom inte  bara  från  ett  foto,  där  han  tycktes  dominera

omgivningen,  utan också liggande som en kungstiger  på kenneltaket,  behärskande Horreds

sommargröna omgivningar och de lekande unghundarna runt omkring. Att denne certvinnare

och avelshund lever vidare både via sonen ARIOLOS JÄCK och genom egen kraft,  visar vår

boxerhistorias  analer;  han går  igen  i  många av våra stamtavlor,  och det  har  hänt  att  han

dominerat i avels- och segrarklasser lika påfallande som en gång Strandborg Quass gjorde.

   Vid (SKK:s) utställningar i  Stockholm och i  Jönköping 1963 utgjordes segrarklasserna till

62,5% resp. 75% av Rockaways barnbarn."

1966 importerades Delapoer Tomahawk av kennel Karstorp
 

  ”Rocky”  var  en  produkt  av  en helsyskonparning  på Ch Delapoer  Warpaint  och Delapoer

Golden Rain som var fallna efter Delharts Mack The Knife undan Delapoer Silver Dolphin. (mer

härstamning finns i Boxerns Historia).

   Han lämnade ett antal certvinnare och avelshundar bland andra systrarna LAIKA 35813/68

cert och  LUCKY 35811/68 cert,  KARSTORPS COQUETTE cert och syskonen  KARSTORPS

VIRGINIA cert  CACIB  och  avelshunden  KARSTORPS  SANCHO  PANZA CK  samt  den

framgångsrika avelstiken KARSTORPS TRUDI. 
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   Trudi lämnade bl a syskonen NUCh KARSTORPS GIN,  KARSTORPS KOOH-I-NOOR cert

och KARSTORPS KISS-ME-QUICK 2 cert CACIB efter Ch Witherford Berry Red. Hon lämnade

även avelshunden NUCh KARSTORPS KADENS efter Bero v d Teufelsschlucht. 

1970 importerade kennel Karstorp  bröderna 
NUCh Witherford Berry Red 

och NUCh Witherford Forever Red
 

NUCh Witherford Forever Red NUCh Witherford Berry Red
  

Stamtavla för bröderna NUCh Witherford Berry Red 
och NUCh Witherford Forever Red

Fader Witherford
GBCh Witherford 
Dawn Sky

e Ch Witherford Crystal Clear 
u Witherford Sunwarm

Firegold  -----------------------------  ------------------------------------------

Witherford
Cherrybee 
of Klewco

e Ch Tip Topper of Klewco 
u Chattermag of Klewco

Call A Copper Poldice
GBCh Wardrobes 
Autumnhaze of Amerglo

e Ch Wardrobes Wild Mink 
u Merriveen Destiny

Cornishay  -----------------------------  ------------------------------------------

Summer
Felcign Facious

e Ch Merriveen Medallion 
u Ch Felcign Faboulus

Moder    Mainstream
Winkinglight Jandan 
Jupiter

e Winkinglight Vanquister 
u Juno of Robinhalt

   Take Five  -----------------------------  ------------------------------------------

Witherford
Witherford Cotton Candy e Winkinglight Jandan Jupiter 

u Densi of Klewco

Candy Apple Talbrook’s
  
 GB Ch Tip Topper of Klewco e GBCh Witherford Dawn Sky

 u Pink Gin of Klwco
------------------------------------------Penny Wise    -----------------------------  

   Ch Witherford  Cool Cat
 e Ch Witherford Crystal Clear 
u Witherford Sunwar
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Avkomlingar till Ch Witherford Forever Red

   Forever  Red  lämnade  många  framstående  avkommor  som  i  sin  tur  lämnade  många

framstående avkommor. Visar några av de mest kända här, resten finns i Boxerns Historia.

Bröder 

undan

Karstorps 
Secondhand

Rose

Karstorps Vice Versa
3 cert 3 CACIB

NUCh Karstorps Fire Tiger
5 cert 4 CACIB 

far till nedanstående brukshundar

NUCh Karstorps Walter Mitty
4 cert

(E. NUCh Karstorps Fire Tiger U.
Karstorps Indian Rosa)

Sonsöner

KORAD Karstorps Windsurfer
2 cert CACIB

(E. Karstorps Yackadandy U.
Karstorps Idoga Ida)
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Svensk Mästare Tjänstehund 
bevakning 1984

Bröder
efter

 NUCh
Kartorps

Fire
Tiger 

Undan

KORAD
Sunday’s
Apricot
Brandy

Sveriges första Trippelchampion och
Vinnare av Forester Johnssons

Minnespris 1984

Tjh SM-1 Bevakning SphIII 
Sunday's Fire Gold 

och Cecilia Ling-Vannerus

SB&L&UCh Sunday's Forever Fire
Ägare Marlene Mussawir

Avkomlingar till NUCh Witherford Berry Red

   Berry  Red lämnade många framstående avkommor,  speciellt  snygga  tikar  som i  sin  tur
lämnade många framstående avkommor som sedan gick vidare o s v. Visar här bara några av
dem, resten återfinns i boxerboken.

Karstorps Copper Constanza
Cert CACIB

Mor 
och 

dotter

Karstorps Zympathy
3 cert
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Karstorps Don Quijote cert NUCh Karstorps Gin

Kennel Karstorps importerade två systrar från England 1972
Det var Witherford Fashion Pink och Witherford Sporting Pink

   Systrarna var fallna efter  Ch Witherford Cool Mango undan  Witherford Pink String [e

Marquam Hills Nero {e Witherford Warm Toast u Ch Marquam Hills Ginger Snap} u Weldek

Christmas Rose (e Ch Tip Topper of Klewco u Witherford Sweet Dawn].

Witherford  Sporting  Pink  34849/72

lämnade  KARSTORPS  INDIAN  ROSA 3

cert  2  CACIB  och  avelshunden

KARSTORPD IMSE-VIMSE efter Karstorps

Don  Quijote  samt  KARSTORPS

MISSOURI 2  cert  efter  Abbot-Assi

35591/70. 

Witherford Sporting Pink cert

Witherford Fashion Pink lämnade certvinnaren KARSTORPS OH SO ROSA efter Karstorps

Don Quijote 1602/72 och KARSTORPS ZILVER FASHION cert efter Bero v d Teufelsschlucht.
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Kennel Karstorp importerade Bero v d Teufelsschlucht 1974

Bero var fallen efter Archibald v Regenbogen (e Ch Sgr Witherford Hot Chestnu u Ossi v

Rumah Redjang Lebong) undan  Akka v Heiligen Hain (e Ch Sgr Witherford Hot Chestnut u

Cora v Dulbach).

Även Bero lämnade avtryck i  svensk boxrelavel  kanske mest genom sina söner som blev

utmärkta avelshanar:

Bero f d Teufelsschlucht 2 cert NUCh Karstorps Kadens

Karstorps Yackadandy
2 cert Hp i avelsklass

Karstorps Ull-Rik
3 cert CACIB
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Samtidigt kom Olga v d Joda-Hütte

   Som placerades hos Sonja och Gunnar Haglund där hon sedermera blev stamtik för kennel

Sunday’s.

Ur deras första kull kom modern till tidigare omtalade Trippelchampion KORAD SUNDAY’S

FIRE TIGER och Svensk Mästare i bevakning KORAD SUNDAY’S FOREVER FIRE.

Georg Johansson avled 1992 och Bengt Härnman skrev några rader i Boxerbladet nr 4, 1992:

Georg Johansson till minne

   Georg Johansson, en av våra främsta uppfödare av vår ras, avled den 24 oktober 1992 vid 74

års ålder.

   En nära vänskap uppstod redan första gången som jag besökte Georg i Horred. Då hade

NILA - en av 40- 50-talets bästa boxer - sin första valpkull. Nila var Georgs favorit-tik, jag förstår

honom. Han fick så mycken glädje av sina stamtikar som han utvalt med största omsorg, med

hjälp  av Henning Fogelberg,  Rolands kennel.  Uppfödningen blev nu hans stora hobby som

sedermera utvecklades till  att bli  en av våra stora kennlar. Sitt kennelnamn "Karstorp" erhöll

Georg 1949.

   

Georg var en mycket erfaren och skicklig uppfödare med stort genetiskt kunnande, vilket i

hög grad bidragit till boxerns förbättring under hela hans långa uppfödartid.

   Georgs stamtikar Nila och Mazurka (e Ch Axons Fock u Ch Gillis) tillhörde 40-talets stora

stjärnor som genom Ch Axons Fock - Ch Rolands Kadett - Ch Bastl v Elbufer, var utlöpare från

Ch Lustig v Dom.

   Georgs första import kom 1957 från England. Burstall Rockaway, en hane med helamerikansk

bakgrund.  "Rocky"  var  helt  anpassad  till  de  blodslinjer  Georgs  uppfödning  representerade.

"Rocky" fick framförallt genom sin son Ariolos Jäck, en stor betydelse för vår ras. Georg fortsatte

sedan under  lång tid  att  importera  prima avelsdjur,  helst  från  England där  han hade goda

kontakter, men även från Tyskland.

   

Många av oss har säkerligen beundrat och älskat det stora antal boxer som lämnat Georgs

kennel. Mina favoriter på tiksidan Nila och Ch Karstorps Valka Salka, av hanarna Ch Karstorps

Monty och Ch Karstorps Excelsior.          
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Karstorps Excelsior 

3 cert 5 CACIB13 BIR

NUCh Karstorps Valka Salka

7 CACIB

   Mazurka lämnade de framstående avelstikarna KARSTORPS ELFI efter Karstorps Douglas

och KARSTORPS CARMENCITA efter Rolands Nero.  Elfi och Carmencita blev stamtikar hos

kennel Ariolos. 

Bengt Härnman”

Kennel Ariolos inregistrerades inte förrän 1960   

Ägare var Kontorist Evert Pettersson, i Rydboholm. Kennelns A-kull föddes den 5 september

1953 efter Ali v Rahlau 13998/52 u Karstorps Carmencita 1277/52.

 

Kennel Ariolos tilldelades Hamiltonplaketten 1969

Utmärkelsen uppmärksammades i Boxerbladet 

där Lars-Erik Redlund berättade:

   "Vid  årets  Kennelfullmäktige  tilldelades  Ariolos  kennel,  Evert  och  Magda  Peterson,

Hamiltonplaketten för framgångsrik uppfödning av boxer. Med anledning av denna utmärkelse

fick jag av redaktören i uppdrag att göra en liten intervju med Evert och Magda Peterson.
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Kennel Ariolos ägare 

Evert och Magda Peterson 

med stamtikarna fr v

Karstorps Elfi, 

 

ett exemplar av den ras de idag

sysslar med

och 

Karstorps Carmencita 

bredvid Evert
 

  Hur kom det sig att ni Ni började med boxer?

-  Vi  blev  fodervärd  för  Georg  Johanssons  tik  Mazurka  och  behöll  en  tik  i  vardera  kullen:

Karstorps Carmencita och Karstorps Elfi. Båda visade sig vara ypperliga avelstikar. Bland andra

lämnade "Carmen" Ariolos Apex och Ariolos China. Elfi lämnade Ch Ariolos Gurre och Ariolos

Jäck

   Vilken var den mest oväntade framgången?

-  Det  var  när  Ch Ariolos  Gurre,  13  månader  gammal,  blev  BEST IN SHOW på sin  första

utställning i Linköping, ty före undrade vi om han skulle kunna klara en "etta" i ungdomsklass.

   När inträffade den största framgången?

-  I  Helsingfors 1959, då Ch Ariolos Gurre vann över  alla finska stjärnor och blev BEST IN

SHOW.

   Ni har en stor prissamling, vilken är den mest minnesvärda utställningstrofén?

- Trots andra kanske värdefullare priser så sätter vi mest värde på en statyett i gips av Englands

framgångsrikaste boxer: Ch Wardrobes Miss Mink. Vi erhöll den i Stockholm 1961. "
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Tre musketörer från kennel Ariolos

DK & N U Ch Ariolos Gurre Ariolos Jäck DK&N U Ch Ariolos Krul

   Karstorps  Carmencita  lämnade där  ARIOLOS APEX  3 cert  efter  Ali  v  Rahlau,  syskonen

ARIOLOS  CHINA  II  cert  och  ARIOLOS  BUSTER cert  efter  NORD&INTUCh  Endymion

1268/53 samt ARIOLOS BIRKA efter Strandborg Quass.   

   Karstorps Elfi lämnade bl a den fantastiske BIS-vinnaren DK&NUCh ARIOLOS GURRE efter

ovan nämnda Ariolos Apex, syskonen ARIOLOS SESSI cert och ARIOLOS DACKE 1 ukk Hp

BIR  och  2  cert,  CACIB  efter  DK&NUCh Cesar  Borealii  och  den  framgångsrika  avelshunden

ARIOLOS JÄCK 3 cert 35 Hp i avelsklass efter Burstall Rockaway.

Ättlingar till DK&NUCh Ariolos Gurre

Gurre lämnade avelstiken ARIOLOS LIRA och SUCh 

ARIOLOS NICKE 3 cert 4 CACIB 6 BIR. Båda lämnade i 

sin tur framgångsrika ättlingar. Det gjorde även ARIOLOS

TRIX cert och ARIOLOS UKAS. 

Lira  lämnade  avelshunden  KARSTORPS  TRIUMF

som  i  sin  tur  lämnade  DK&NUCh  PAJAS

22047/66.Nicke  lämnade  ERVINS  MAC  ASSAR  cert

och en del framgångsrika avelshundar. Ukas lämnade

ERVINS  KACANOVA,  som  i  sin  tur  lämnade

certvinnaren ERVINS PETRA.

  Lennart Hoffert  SUCh Ariolos Nicke 
4 CACIB 6 BIR
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Gurre lämnade  ISOMAJS PORTIA 2 cert, som blev en betydelsefull avelstik för kennel

Isomaj. Tillsammans med Wardrobes Red Beret lämnade Portia  NUCh ISOMAJS VIKING,

ISOMAJS WASTLE  cert och  ISOMAJS VANITY FAIR  cert som i sin tur lämnade  NUCh

ISOMAJS COURAGE som i sin tur lämnade NUCh ISOMAJS VELLRO.

Gurre  lämnade  även  syskonen  KOMTESSE  BOREALII  2  cert  CACIB  Hp  i  avelsklass,

KAPITÄN BOREALII SE-cert  och  KOKETTE BOREALII SE-cert  CACIB tillsammans med

INTUCh Ingella Borealii.

Snorrehus Ibb Komtesse Borealii

   Komtesse Borealii lämnade SNORREHUS IBB efter NUCh Boxellas Yahoo.

   Ibb exporterades till Finland där han användes flitigt

   Kapitän lämnade certvinnaren CHEVALIER BOREALII undan Ocarina Borealii.

Ariolos Jäcks mest framstående avkommor

DK&NUCh Karstorps Lou-Lou Karstorps Douglas 2 cert
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Jäck lämnade som sagt  NUCh KARSTORPS

YSOLDA 2  CACIB  2  BIR,  DK&NUCh

MARIONS YRSA 7 cert, 5 CACIB, 5 BIR, 4

BIM,  3  BIG,  1  reserv-BIS,  SUCH

SIGGESUNDS ERRY 3 cert 2 CACIB, NUCh

SIGGESUNDS  CHAPMAN  4  cert  2  CACIB,

NUCh  TAISTON  NASTA-NENÄ  CACIB,

SLCh  SÖKIII  DRABANT  DACAPO och

tjugotalet certvinnare bland dem  CAVALLAS

CINNIE cert, syskonen GIOLAS EJE cert, Siggesunds Babette 3 cert 2 CACIB

avelstiken  GIOLAS  ERRY,  GIOLAS  ESSY  cert,  GIOLAS  FLAMMA cert,  SIGGESUNDS

BABETTE  3 cert 2 CACIB, som blev mor till  kennel Marikaros stamtik  CAVALLAS FATIMA,

som blev mor till den framstående avelshunden MARIKARLOS KING OF FIRE. 

Jäck  lämnade  även  SIGGESUNDS  LOOA  3  CERT,  SIGGESUNDS  LUCKY  BOY cert,

TAISTO NINETTE  cert,  TOPSY  5940/67  cert  och  Lars-Erik  Redlunds  ÅSA 17573/67  cert

(undan Ariolos Miki (e Ch Ariolos Gurre u Marions Zari).

   Det finns fler högt meriterade avkomlingar och de flesta av dem gick vidare i aveln och

lämnade många framstående avkommor.

DK&NUCh Marions Yrsa NUCh Karstorps Ysolda SLCh Drabant Dacapo
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Birger Christoffersson skrev om Ariolos Jäck till minne

i Boxerbladet nr 4 1970

   "Även den siste i Evert Petterssons berömda musketörtrio ARIOLOS GURRE, KRULL och

JÄCK har nu gått ur tiden. Som avelshund på Siggesunds kennel blev Ariolos Jäck (född 1959)

den främste av dem alla. Med sina 35 (!) 1:a pris i avelsklass med hederspris - 3 gånger mer än

Gurre och Krull  -  satte Jäck ett  rekord som knappast någon svensk avelsmatador kommit i

närheten av, andra raser inbegripna. (se anm).   Det är inte bara Jäck som här bör hedras utan

också hans uppfödare Evert Pettersson, ägarna Uno och Laila Sund, som framsynt köpte in

honom som unghund och Georg Johansson,  som  svarade för importen av Jäcks far, Burstall

Rockaway; Jäck hade dessutom samma mamma som Gurre, nämligen Karstorps Elfi.

Ariolos Jäck

   Det var härstamningen som Uno Sund främst

fäste sig vid, när han förvärvade Jäck. Mindre

roll spelade Jäcks utställningsmeriter, även om

han  vunnit  med  vackra  domarord  i

ungdomsklassen:  "Kvadratisk och väl  samlad

med  vacker  resning.  Eleganta  rörelser.

Utmärkt  kroppsbyggnad.  Bra  ben.  Typiskt

välskuret prima boxerhuvud med mörka ögon.

Korrekt  hund.  Högelegant".  Som vuxen vann

han den förnämliga segrarklassen i Enköping 

1961, där Axel Jakobsson gav honom certifikatet med karaktäristiken "En tigrerad, medelstor

hanhund med utmärkt helhetsintryck, kvadratisk och elegant - ovanligt tilltalande. Flott resning.

Utomordentligt bra huvud med bra stop och väl utvecklat nosparti. Ovanligt flotta rörelser." 

  

Året därpå tog han hem certifikatet på Stockholmsutställningen för Axel Hellgren. Klokt nog

lät dock Uno Sund Jäck bli avelshund på heltid. Jäcks genomslagskraft både i fråga om färg

(vacker tigrering) och exteriör (nästan alltid korrekta huvuden) var enorm och förmodligen finns

det ingen hund som så ofta går igen i våra stamtavlor, eftersom förtroendet för Jäck sträckte sig

långt utanför Siggesunds hemtrakt Uppsala.
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   Det är inte möjligt att här räkna upp alla hundar på cert-nivå, som Jäck gett upphov till, men

några döttrar med samma perfekt skurna huvud, som han själv hade, må nämnas: DK&NUCh

Marions Yrsa (7 cert, 5 CACIB, 5 BIR, 4 BIM, 3 BIG, 1 reserv-BIS), NUCh Karstorps Ysolda,

SUCh Siggesunds Erry, Siggesunds Babette, och Cavallas Cinnie.    

   Jäck parad med Havana-ättlingar var en kombination att lita på och genom fadern, Burstall

Rockaway,  förde  Jäck  vidare  blodslinjer  som gick tillbaka till BIS-vinnarna vid Westminster-

utställningen Ch Mazalaine's Zazarac Brandy och Ch Bang Away of Sirrah Crest. I ett typiskt

utställningsreferat  från 1965 hette  det:"  Som framgår av tikklassens härstamning blev även

denna utställning en stor framgång för avelshunden Ariolos Jäck." 

   Domarens  kritik  lyder:  "En  sällsynt  homogen  grupp,  där  fadern  framför  allt  nedärvt  sitt

utomordentliga  huvud.  Fyra  av  avkommorna  är  utan  tvekan  topphundar".  I  fjol  blev  en

Jäckdotter Bästa Valp i Uppsala och i Göteborg, så Jäck kommer att verka även i framtiden." 

Två giganters möte på utställningen i Västerås på 1960-talet

En av Sveriges vinstrikaste tikar i
mitten av 60-talet

DK & N UCh Ariolos Katja t h
här med ägaren Bengt Wetterberg

 
och

Ariolos Jäck t v 

här med ägaren Uno Sund på en
utställning i Västerås i mitten av

1960-talet

Nu återvänder vi till Nila och hennes influens

  Nila lämnade den välkände KARSTORPS DOUGLAS 2 cert efter Rolands Nero. 

   Karstorps  Douglas i  sin  tur  blev  far  till  bröderna  SUCh ARIOLOS  KRIPO CACIB,  den

framgångsrika BIS-vinnaren  N&DKUCh ARIOLOS KRULL 7 cert 9 CACIB 2 BIG BIS 6 Hp i

avelsklass,  avelstiken  ARIOLOS KRASSI  och avelshunden  ARIOLOS KLIMAX tillsammans

med Ariolos China II.  
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   Karstorps Douglas  lämnade även avelshunden  KARSTORPS FILIP, som i sin tur lämnade

avelshunden KARSTORPS OTHELLO.

Ättlingar till DK&NUCh Ariolos Krull

  Krull lämnade  MARIONS ZARI 3  cert  BIR (undan DKUCh Marions Saga).   Zari  i  sin  tur

lämnade  ARIOLOS TRIX cert (e N&DKUCh Ariolos Gurre) och syskonen  KORAD MARIONS

ARGUS 3 cert CACIB 2 Hp i avelskl och avelstiken MARIONS AKELA  (e DKUCh Treceder's

Mighty Dark). 

   Krull lämnade även systrarna KARSTORPS LORETTA 3 cert och DK&NUCh KARSTORPS

LOU-LOU 2 cert 2 CACIB samt den fantastiska  N&DKUCh ARIOLOS KATJA 8 cert 4 CACIB

8 BIR BIG Hp i avelsklass.   

Marions
Zari
3 cert 
BIR

Karstorps 
Lou-Lou

2 cert

KORAD 
Mariona 
Argus

DK&NUCh
Ariolos

Katja
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N&DKUCh Ariolos Katja ägdes av Bengt Wetterberg, Atlantic kennel - så här

inflikas en del av den kennelns historia.

   Katja lämnade tillsammans med MultiCh Nauke v Schütting - syskonen AustCh ATLANTIC

COOL CAT, ATLANTIC CUBA CUBANA 2 cert CACIB och avelshunden ATLANTIC CONTRA

CARDINAL,  som i  sin  tur  tillsammans med Nordens  dåvarande  mest  framgångsrika  boxer

DKUCh&  NUCh  QUEEN  v  d  LETZTEN  HAFEN lämnade  systrarna  NUCh  ATLANTIC

FAMEUSE FACETTE 4 cert 2 CACIB och ATLANTIC FAMEUSE FAVEUR 3 cert CACIB. 

   Facette i  sin  tur  gav  tillsammans  med NUCh  Witherford  Moon-Tide;  NUCh ATLANTIC

MARQUISE.

   Faveur i  sin  tur  gav tillsammans med NUCh Witherford Moon-Tide;  HASSELGÅRDENS

BONZO 3 cert 8 CACIB BIG.

Några andra av kennel Atlantics avelstikar

DK&N UCh 
Witherford Pink Fizz

NUCh Atlantic 
Famous Facette

DK&N UCh 
Queen v Letzten Hafen

DK&N UCh 
Witherford 
Pink Fizz

DK&N
UCh

Queen
von

Letzten
Hafen
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Ariolos Krull lämnade även syskonen GIOLAS BESSIE 3 cert CACIB och GIOLAS BUSTER

2 cert  BIR tillsammans  med Quass-dottern  Lotta 5308/60,  DKUCh LINDA 202/62  4  cert

CACIB 2 BIR tillsammans med Rockaway-dottern Ervins Babette,  PILFALKENS HONETT cert

BIR tillsammans med DKUCh Silva 5811/57 och ANJA 16154/61 cert CACIB tillsammans med

Gurre-dottern  Västerhavets  Valencia  samt  de  certvinnande  systrarna  ATENE 409/63  och

AURORA 410/63 tillsammans med Champion Key-dottern Keylins Doiana. 

   Aurora  i sin tur lämnade tillsammans med Salgray's Ally of Keylin den finskfödda  CIPSY

SF986/70 3 cert BIR.

 

För att återgå till Axons Focks kull där SUCh Nicotin ingick

  Som tidigare nämnts ägdes SUCh Nicotin av kennel Havsklippan och han dominerade aveln i

västra Sverige under flera år.

    Nicotin lämnade bl a de certvinnande syskonen

BENNY  5498/50  cert  CACIB  och  KICKIE  II

5502/50  cert  tillsammans  med  Kickie  2129/50,

bröderna  FÄDERNEGÅRDENS  LORD cert  och

FÄDERNEGÅRDENS NICKE  2 cert tillsammans

med  Koh-I-Noor  725/53  samt  HAVSKLIPPANS

HESSIE 2  cert  och  KENNEL ISOMAJS stamtik

HAVSKLIPPANS  HOLLYWOOD  undan  NORD

UCh Dolly II 4355UU.  (se artikel 2)

Fädernegårdens  Nicke  lämnade  FÄDER-

NEGÅRDENS FIFFI cert och CACIB.

Svensk Utställningschampion
Nicotin

1950-talet präglades av en stor expansion av boxerkennlar.

Siggesunds kennel inregistrerades 1950.

   Ägare var Kriminalkommissarie Sigfrid Sund, Uppsala. Kenneln övergick så småningom till

Uno och Laila Sund, Börje. HABANERA ELFIE blev kennel Siggesunds stamtik. Hon var fallen

efter Årstavallens Dictator undan Primadonna. 

   Kennelns första kull  föddes den 9 augusti  1950 och var  fallen efter Peggie Ceders  Don

Kosack 7681/VV.
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   I kennelns andra kull efter NUCh Havana of Sirrah Crest föddes bl a  SUCh SIGGESUNDS

ARGO 5  cert  1  brukscert  i  rapport  1957 och Hp i  avelsklass  samt  alla  deras syskon  som

användes  i  aveln.  Kombinationen  gjordes  om  ett  flertal  gånger  och  då  lämnades  bl  a

SIGGESUNDS  HAVANA,  SIGGESUNDS  ONDRA 3  cert  och  avelshunden  SIGGESUNDS

OKEY.

   SUCh Siggesunds Argo blev en mycket använd avelshane som framgångsrikt lyckliggjorde de

svenska boxerdamerna under 1950-talet och lade grunden till bl a Kennel Marion. 

   Birger Christofferssons artikel om SUCh Siggesunds Argo kan av utrymmesskäl inte tas med

här, men den återges i boken ”BOXERNS HISTORIA”.

Kennel Siggesund tilldelades Hamiltonplaketten 1965

          Siggesunds Bonita och Laila Sund

Uno Sund, Billie v d Nutzen 
och domaren Marlo  Hjernquist  i Visby            

Ett besök på Siggesunds kennel

av Birger Christofferson saxat ur Boxerbladet nr 1, 1968

   "Siggesunds  kennel  ligger  i  närheten  av  Börje  kyrka  utanför  Uppsala.  Det  var

bruksentusiasten  Sigfrid  (Sigge)  Sund  som  1949  tillsammans  med  brorsonen  Uno  Sund

startade kenneln. Inom kort övertogs verksamheten helt av Uno Sund - från 1954 med hustru La

ila som kunnig medhjälpare.
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   Paret Sund kan nu se tillbaka på en framgångsrik uppfödning med både stjärnor och hög

kvalitet på bredden. Kenneln har även tilldelats den förnämliga Hamiltonplaketten. 

   Som ett typiskt exempel på kennelns renommé kan följande rader ur Brukshunden nr 4-66

citeras  "I  uppfödarklass  belönades  KENNEL SIGGESUND för  en  jämnstor  grupp  med  god

mentalitet, välvinklad och med goda rörelser. Ägaren Uno Sund har verkligen ett karaktäristiskt

namn för kennelns uppfödning av SUNDA hundar."

   Kennelns första svenska utställningschampion var Siggesunds Argo. Argo var en hund med

verklig utstrålning, till synes medveten om sina framstående egenskaper, och den stora pokalen

för Argos placering Best In Show i Borås 1955 har en central plats bland de många priserna i

familjen Sunds villa.

   Uno Sund själv fungerade som byggmästare och det enda som verkar snålt tilltaget i dessa

välplanerade  och  trivsamma  byggnader,  är  just  skåpet  för  pokaler  och  pris  -  men  så  har

kennelns berömda avelshund  Ariolos Jäck  satt något av ett svenskt rekord med (när detta

skrevs  1968)  35  1:a  pris  i  avelsklass  med  hederspris,  så  även  kennelns  43  1:a  pris  i

uppfödarklass med hederspris.

   Jäck är en lika trevlig familjehund som imponerande avelsmatador. I den senare funktionen

har han i regel gett i arv sitt perfekta boxerhuvud. Det var i första hand Jäcks härstamning (e

den  nyligen  bortgångne  Burstall  Rockaway,  Georg  Johanssons  import  med  amerikanskt

toppblod) som fick Uno Sund intresserad, och det är nu en lång rad Jäck-ättlingar bl a med

Siggesunds  prefix  som  härjat  i  prislistorna  landet  över  (bland  tikarna  på  senaste

Stockholmsutställningen: Bästa Tik SIGGESUNDS ERRY och KARSTORPS YSOLDA 1 ukk 1

skl certifikat).

   Jäck har nu nått veteranåldern men genom Uno Sunds nyförvärv  NUCh MARIONS ORRE

tycks återväxten tryggad: denna certvinnande (sedermera Norsk champion) unghund bör på

Jäcks vis kunna bli både familjehund och avelsmatadordebuten kan man i varje fall inte klaga

på: Bästa avelsgrupp (valpar) på senaste Stockholmsutställningen.
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   På  tiksidan  har  tyvärr  Jäcks  trogna  partner
BILLIE V D NUTZEN nu fått lämna avelsboxen för
kökssoffan,  men  certvinnande  yngre  tikar  som
TAISTON NINETTE och SIGGESUNDS ERRY bör
kunna ge nya kullar av klass.

  Siggesunds kennel  har  hittills  erövrat  ett  50-tal
certifikat och 8 CACIB. Av inköpta tikar har BILLIE
V D NUTZEN tagit  3  certifikat  och 2  CACIB och
TAISTON  NINETTE  1  certifikat.  Sedan  hann  ju
ARIOLOS  JÄCK  med  att  erövra  några  certifikat
innan han började ägna sig åt tikar på heltid.

Billie v d Nutzen

   Att man sedan även kan ha mycket trevligt tillsammans med familjen Sund gör inte saken

sämre. När det så småningom blir dags för generationsskifte i domarkåren hör Uno Sund till den

grupp av uppfödare och boxerkännare som kommer i  blickpunkten. (Uno blev bruksdomare,

exteriördomare och korningsdomare). Allrounddomare är nog bra, men för boxerrasen behövs

specialister.

INTCh 
Siggesunds
Ziba

SUCh 
Siggesunds

Nitzie

     Av  kennelns  champions  har  SUCh  SIGGESUNDS  ARGO tagit  6  certifikat  jämte  ett

brukscertifikat,  SUCh NITZIE,  SUCh VILLY och SUCh CIDDIE erövrat  3 certifikat vardera,

INTUCh ZIBA  4 certifikat och 2 CACIB, och SUCh DRITZ 4 certifikat. NUCh SIGGESUNDS

CHAPMAN erövrade 4 certifikat  och 2 CACIB.  Även följande hundar har erövrat  3 certifikat:

SIGGESUNDS BABETTE,  (plus  2  CACIB),  ERRY (plus  2  CACIB),  LOOA,  DICTATOR och

CHICKY.  Siggesunds YLVA och  YRSA har vardera 2 certifikat. Certvinnare är även  KYRAS,

ONDRA, LUCKY-BOY och HARGO. (En del av dem blev sedermera champions IT:s anm)
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SUCh Siggesunds Dritz SUCh Siggesunds Argo

Jag frågar Uno om han kan tänka sig att uppföda andra raser än boxer.

-Ja, svara han, bostonterrier är ju trevlig och lämplig för den som vill ha en mindre hund med

käckt temperament. Jag kunde nog även tänka mig att föda upp mopsar - en ras som jag lärt

mig uppskatta genom inackorderingar vi haft. För den som vill koncentrera sig på bruksprov är

ju schäfern den lämpligaste hunden - boxern är så självständig att en dressör lätt blir otålig.

Tycker Du att boxerrasen utvecklats på senare år?

-Ifråga om mentaliteten måste jag tyvärr svara nej - det finns alldeles för veka hundar, men

exteriört sett är rasen bättre nu, även om bakbensvinklingen är dålig på många håll och en hel

del har alltför öppna ögon.

Så Du tänker fortsätta att ägna Dig helt åt boxer?

-Jag  fortsätter,  säger  Uno  Sund  och  planerar  nya  projekt,  närmast  med  Bengt  Härnmans

amerikanska import Treceder's Mighty Dark som något att locka Siggesunds Erry med.

   Och  det  är  väl  detta  som  är  boxeruppfödningens  tjusning,  att  se  vad  nya,  lovande

kombinationer resulterar i!"
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Avkomlingar till SUCh Siggesunds Argo 

SUCh Siggesunds Argo med avkommor

 Argo  lämnade  syskonen:  MARIONS  NETTY  2  cert  CACIB Hp i  avelsklass,  MARIONS

NETTY 1 ukk Hp, MARIONS NERO 3 cert, MARIONS SACKO cert, DKUCh MARIONS SAGA

och avelshunden MARIONS SACK undan Katrin 7967/53.

  Netty lämnade  ERVINS CHANG  2 cert CACIB och  ERVINS CILLA cert BIR efter Burstall

Rockaway. Cilla i sin tur lämnade ERVINS MAC ASSAR cert efter SUCh Ariolos  Nicke.

 

   Nita lämnade DK&NUCh MARIONS YRSA 7 cert 5 CACIB 5 BIR 3 BIG efter Ariolos Jäck. 

DK UCh Marions Saga I

  Saga  lämnade  MARIONS  ZARI 3  cert  BIR  efter

DK&NUCh Ariolos Krull.

    Zari i sin tur lämnade certvinnaren  ARIOLOS TRIX

efter N&DKUCh Ariolos Gurre och  KORAD MARIONS

ARGUS 3  cert  CACIB  2  Hp  i  avelsklass  efter

DKUChTreceder's Mighty Dark 20199/67.

   Sack lämnade DK& N U Ch KARSTORPS MONTY 5

cert 5 CACIB 4 BIR Hp i avelsklass undan Ervins Abbi. 

   

Monty i   sin  tur   lämnade  tillsammans  med  Marions Yli,   MARIONS IRA  2 cert som

tillsammans med Årstavallens  Zorro  II  blev mor till  en  av våra  största svenska avelshanar,

nämligen NUCh MARIONS ORRE 14 Hp i avelsklass.
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   Sack lämnade även MARIONS ÄIRA 2 cert CACIB undan Marions Pira 15309/57 (e Marions

Leo u Karstorps Dora I). 

  SUCh Siggesunds Argo lämnade även HEIDI 3370/57 cert undan Pia 2698/52 (e Troll 5109/48

u Rita 11680/51), GEGERFELTS AIJA cert undan Imber av Willehard (e Skarabergs Zacco II  u

Petra 4237/53) samt  SUCh Rph III PUCK  13683/54 undan Leddy av Aros (e Tim 1607/46 u

Benny 8215/48). 

   Puck  i  sin  tur  lämnade  syskonen  INT  S  &  DK  UCh  SIGGESUNDS  ZIBA  och  SUCh

SIGGESUNDS VILLY undan Siggesunds Karola I (e Strandborg Quass 10078/52 u Siggesunds

Aila 8982/51).

   Villy lämnade BILLIE V D NUTZEN 3 cert CACIB 4 BIR BIG undan Taiston Nelly SF159/55 (e

Trim v d Aue (bror till Tomahawk Uncas v d Aue) u Alcarr Miranda (syster till Alcarr Merith)) och

SUCh SIGGESUNDS CIDDIE undan Raya 15549/51 (e Othello 10934/50 (bror till SUCh Boy

10931/50) u Chummy 3097/47 {e Rolands Ukás u Boxie <e Österlids Alto u Skarabergs Nenny

[e Marmons Harro u Skarabergs Meggy]>}). 

   Billie lämnade SUCh SIGGESUNDS DRITZ CACIB BIG efter den amerikanske importen Ruda

Rivers  Last  Apache,  SIGGESUNDS  INETTE cert  efter  Siggesunds  Dictator  (e  Strandborg

Quass u Pia 11108/56) samt syskonen SIGGESUNDS LOOA 3 cert och SIGGESUNDS LUCKY

BOY cert efter Ariolos Jäck.

Uno Sund berättar om sina år i Boxerklubben

   ” I  och med att Boxerklubben bildades blev det, enligt min mening, bättre kontakt mellan

boxerfolket. Man träffades på möten, sammanträden och egna utställningar. Själva hade vi ett

utbyte  av  utställningskataloger  med  Havsklippans  Kennel.  På  de  utställningar  som  Ruth

Myrberg-Ohlsson deltog, antecknade hon resultaten och sände oss katalogen. Lika gjorde vi

med våra utställningar.

   Jag  ingick,  tillsammans  med  Peggie  Ceder  och  Bo  Östlund,  i  utbildnings-  och

rekryteringskommittén. Som namnet antyder hade kommittén i uppdrag att utreda och planlägga

en  förberedande  utbildning  av  exteriördomare  för  boxer.  Utbildningen  skulle  bestå  av

beskrivningar  av  hundar  över  12  månader  inför  auktoriserade  boxerdomare  samt

övningsbeskrivningar. Viss teoretisk utbildning tillkom, varefter SKK:s domarutbildning tog vid.

   År 1966 anslöts Åke Lindström till kommittén istället för Peggie Ceder. För att mer intensivt

kunna medverka i frågor rörande val av utställningsdomare och hålla sig ájour med utvecklingen
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och  för  att  så  långt  som  möjligt  bevaka  sina  intressen,  hade  avdelningen  knutit  en

tävlingskommitté till sig.

   I samband med att korningen för schäfer vid Stockholmsavdelningens stuga i Helenelund den

4-5 december 1965, hade, på initiativ av "Boxergruppens" ledning, anordnats en försökskorning

för boxer. För mig, Axel Hellgren, Åke Müller och Nils Löwenborg som fungerade som domare,

var den stora anslutningen (tre hanar och två tikar) synnerligen glädjande. 

   Att intresse för korning fanns bland boxerfolket bevisades av det stora antalet "boxeransikten"

bland åskådarna, som från "ringside" följde korningen. Vid detta tillfälle blev en hanhund och en

tik ej godkända. 

   Tikägare blev av oss,  som vid  det  här  tillfället  inte  var  helt  eniga om ett  godkännande,

uppmanad att försöka igen. "Hellre fria än fälla" heter det, men när det gäller korning så får man

(enligt min mening) vända på detta ordstäv. 

   Officiell  korning för boxer  blev det 1970. År 1970 ingick jag i  korningskommittén. Övriga

kommittémedlemmar var Börje Altin, Åke Hedhammar och Sören Tiback. Vi avsåg under året att

hos SBK:s Centralstyrelse ansöka om att mentaltest för boxer fr o m 1970 skulle erhålla officiell

karaktär och därmed införas i SKK:s stambok som merit och att under året fastställa arbetet på

att denna mentaltest så småningom må jämställas med uppflyttning till högre klass på bruksprov

såsom kunskapsmeritering för utställningschampionat.

Humor och lekfullhet boxerägare emellan

   Det ordnades med att lägga årsmötet i  samband med Stockholmsutställningen för att  så

många som möjligt i vårt avlånga land skulle få tillfälle att på en och samma resa, dels besöka

utställningen och dels årsmötet. Jag minns att vid ett av dessa årsmöten bjöds det på en härlig

supé och kvällen avslutades med dans. Vid supén bjöds det på vin ur en trevligt utformad flaska

- det var inget fel på innehållet heller. Jag råkade säga att den där flaskan skulle jag göra en

bordslampa av. När jag dagen därpå kommer fram till min hundbox på utställningen (det var

fasta numrerade boxar till  alla hundar på den tiden) fick jag se ett antal vinflaskor ligga där.

Ingen av dessa flaskor var så vacker att man kunde göra en lampa av den och till råga på allt

var de tomma.

Boxern - den dag jag slutade i början av 1990-talet

   Boxern har utvecklats  från den lågställda,  tunga och något långkroppade till  en elegant,

kvadratisk hund med god resning. Tyvärr har resningen i flera fall tillkommit på bekostnad av 
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bogvinklingen, vilken blir öppen. När det gäller huvudet har detta blivit mer utsträckt och mer

utmejslat.”

   Uno  Sund  var  bruksdomare,  korningsdomare  och  exteriördomare  och  kennel  Siggesund

producerade många bruksdugliga boxer under deras mest verksamma år på 1950-1960-talet. 

A’ propå Ariolos Jäcks alla hederspris i avelsklass (35 st) 

kanske det är på plats med ett klargörande:

Anm. Bör nämnas att  man endast  anordnade ett  fåtal  utställningar  per  år  på den tiden –

TOTALT 11 st år 1950, 15 st 1961, 18 st 1965, 22 st 1967, 31 st 1970 - 73 st 2009 - o s v till

84 st år 2011 - samt att avels- och uppfödargrupperna bestod av fem avkommor plus att två

måste bytas ut varje gång, varför värdet av ett första pris i avelsklass blev ett helt annat - efter

slutet på 70-talet. Numera kan man åka runt med fyra avkommor på varenda utställning och

behöver inte byta ut någon.

Uno Sund avlider i hög ålder 2017. 2012, när boken var klar, skickade jag ett eemplar till

honom och Laila och han ringde tillbaka och var så tacksam. Det var sista gången jag talade

med honom, men skrev följande minnesord till Boxerbladet:

Uno Sund - till minne

En av våra skickligaste boxeruppfödare, Uno Sund, avled den 23 april 2017. Han blev 93 år

gammal. En sympatisk, mycket seriös uppfödare med verklig kännedom om rasen har gått ur

tiden. 

Tillsammans med sin fru, Laila, övertog han kennel Siggesund efter sin farbror Sigrid Sund.

Kenneln  hade  en  framgångsrik  uppfödning  under  1950-1970-talet  med  många  Svenska

utställningschampions och bruksstjärnor av hög kvalitet  och de tilldelades Hamiltonplaketten

1966 av Svenska kennelklubben.Uno deltog i skapandet av Svenska Boxerklubben där han var

verksam inom bruks-, utbildnings- och korningsverksamheten. En period deltog han även som

avelsråd. Uno var bruksdomare, korningsdomare och utställningsdomare. 

En skicklig uppfödare och förkämpe för den arbetande boxern har lämnat oss. Han saknas

oss.
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Årstavallens kennel inregistrerades 1944 
av Harry Sixten Lundin

   Kennelns första kull föddes den 17 oktober 1944 och var efter Rolands Ukás undan Wayo

258UU (e Busterbaums Ebito  undan Marquettes  Juno).   Kenneln hade en liten men seriös

uppfödning. 1952 importerade Årstavallens kennel Strandborg Quass och Strandborg Minx från

Norge.

Strandborg Minx blev den första boxern som blev Bäst in Show

Strandborg Minx

   Strandborg Minx 2547/52 NKKS 2073 V

vann segrarklassen och erhöll  certifikat  på

båda Stockholms-utställningarna. Hon erhöll

även  CACIB  och  blev  Best  In  Show  på

Stora Stockholmsutställningen 1952.  Totalt

erhöll Minx 3 cert CACIB BIR BIS.

 Minx var en gul tik född den 1 februari

1950  efter  Strandborg  Immerlust  NKKS

2587U  undan  Strandborg  Bomsi  NKKS

3718T. Minx ägdes av Kennel Årstavallen,

ägare Harry Sixten Lundin.

   Minx första kull registrerades av kennel Strandborg här i Sverige. Fader till  denna kull var

Strandborg  O'key NKKS 4039V (e  Strandborg  Immerlust  NKKS 2587U u Strandborg  Linda

NKKS  3133S).   Ur  denna  kull  kom  STRANDBORG  SAGA,  som  erhöll  cert  i  Sverige.

Tillsammans med Strandborg Quass lämnade Minx även certvinnande ÅRSTAVALLENS AMI.

   

Mest framgångsrik i aveln var dock Strandborg Quass

   Han  satte  verkligen  sin  prägel  på  den  svenska  boxerstammen  genom  ett  stort  antal

framstående avelshundar och många lyckade kombinationer mellan honom och Ch Havana of

Sirrah Crest’s avkommor ägde rum som tidigare nämnts. Quass var en tigrerad hane född den 4

juni 1951. Han erhöll 3 cert CACIB och minst 8 hederspris i avelsklass.
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Åke Lindström skrev följande minnesord över "Quass-epoken"

 i Boxerbladet nr 2, 1966:
  "Få  raser  har  förunnats  glädjen  och  nyttan  av  en avelsmatador  lik  den boxerrasen haft  i

Strandborg Quass. Han är, med all rätt, känd som boxern med Sveriges vackraste boxerhuvud

genom tiderna.

   Quass importerades från Norge 1951 till den numera nedlagda Årstavallens kennel. Han var då

sju månader gammal och var vid ankomsten gipsad på grund av en lårbensskada han fått  i

Norge.

   Han ställdes ut första gången vid 15 månaders ålder. Det var på Stockholmsutställningen

1952 och domaren Axel Jakobsson tilldelade honom certifikat.  

   Quass fina början på utställningskarriären fortsatte med fler triumfer och han började användas

flitigt i aveln med mycket gott resultat.

   Bland annat kan nämnas att Quass på Stockholmsutställningen 1957 hade 17 deltagande

avkommor  med.  Av  dessa  erhöll  14  ett  första  pris  i  öppen  klass  och  5  av  dem  deltog  i

segrarklasserna. Axel Jakobsson skrev i Brukshunden 1957: " Utan tvekan har Quass säkrat sitt

inträde bland matadorerna i svensk boxeravels historia."

     Quass har samtliga gånger han utställts i  avelsklass erhållit  1:a pris med hederspris.  I

Sverige hade han 19 certifikat-avkommor vilka i sin tur tagit sammanlagt 39 certifikat. Räknar

man dessa hundars utställningsresultat i hela Norden torde siffran uppgå till ett 60-tal certifikat.

Strandborg Quass

   Bland hans mest framgångsrika avkommor

kan  nämnas  Internationell  Svensk  och

Dansk  Champion  INGELLA  BOREALII,

Svensk  Champion  SIGGESUNDS  NITZI,

DKUCh SIGGESUNDS DICTATOR, Nordisk

Champion  KEYLINS  DOUGLAS,  Svensk

Champion  SIGGESUNDS  UNO,

SAXARFJÄRDENS  ATLAS  samt

kullbröderna  Internationell,  Svensk  och

Dansk Champion KEY och den förnämlige

spårhunden  BOY,  som  år  1960;   i  hård

konkurrens med närmare 40-talet schäfrar ur
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den svenska brukseliten, lyckades vinna och bli Svensk Mästare i spår.   Quass dog vid 9 års

ålder och de flesta av hans avkommor finns inte heller kvar, men vi kommer väl alltid att minnas

den glansperiod boxern hade under Quassepoken. 

Vi får hoppas att vi inom en snar framtid får en avelsmatador motsvarande Quass."Quass

lämnade även certvinnare som:  BLACK BOY 6442/56 cert  CACIB,  BONNA 13675/56 cert,

INSPIRAT  BOREALII cert,  systrarna  KATRIN  7967/53  3  cert  och  KOKETT 7968/53  cert,

KEYLINS DOIANA 3 cert, syskonen SIGGESUNDS KYRAS cert, SIGGESUNDS ULVA 2 cert

och SIGGESUNDS YRSA 2 cert, RITA 4491/56 cert, SAXARFJÄRDENS ATLAS 3 cert 4 Hp i

avelsklass.  V0X 13988/54  cert  samt  ÅRSTAVALLENS  AMI cert  och  ÅRSTAVALLENS

CORITA cert. Många av dem användes i aveln och det fanns fler goda avelshundar.

Kennel Marion registrerades 1951 av Bengt Härnman, som redan

varit i farten på dåvarande Svenska Mästerskapet i bruks

   Bengt  Härnman  och  hans  första  boxer  Riaa

placerade  sig  femma  i  rapporthundsgruppen  på

Svenska Mästerskapet i Bruksprov 1950

  

   Bengt Härnman var som synes mycket aktiv inom

bruks. 

  

 Riaa 1965/46

 

Han är bruksdomare,  korningsdomare och exteriör-domare. Sonen Anders ingår numera i

kenneln och dömer fortfarande (år 2014) boxer m fl raser.

   Kennelns första kullen föddes den 4 juni 1951 och var fallen efter Hillgårdens Elo  undan Riaa

1956/46. Kenneln inköpte sedan Quass-dottern Katrin 7983/53, som gav kenneln en fantastisk

start. Kenneln har haft en omfattande uppfödning av vackra boxer ända fram till 1989. 
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Från Katrin härstammar följande hundar:

   MARIONS NERO 3 cert, MARIONS

NETTY 2 cert och CACIB (stammoder

till  Ervins  kennel),  Ch  MARIONS

SAGA 4  cert  CACIB  2  BIR  BIG,

MARIONS  SACKO cert,  MARIONS

SACK,  Ch MARIONS VICK  4 cert  3

CACIB 3 BIR,  Ch MARIONS YRSA 7

cert  5  CACIB 5  BIR 3  BIG res.-BIS,

MARIONS  YLVA 2  cert,  KORAD

TJHIII  (patrull)  MARIONS  YMER,

MARIONS IRA 2 cert,  Ch MARIONS

ORRE 14  Hp  i  avelsklass,  Ch

MARIONS  ÄIRA 3  cert  2  CACIB  2

BIR,  MARIONS  ZARI 3  cert  2  BIR,

KORAD MARIONS ARGUS 3 cert 

Kennel Marions championgrupp från 1950-talet
fr v Ch Marions Vick, Ch Marions Yrsa

 och Ch Marions Saga
tillsammans med matte Margareta Härnman

CACIB 2 Hp i avelsklass, MARIONS ARNO, MARIONS AKELA och MARIONS PETRA, SUCh

MARIONS  POMPE,  KORAD  MARIONS  PERNILLA  2  cert,  MARIONS  SAGA  II cert,  Ch

MARIONS LINA, KORAD MARIONS ÖMAN 4 cert CACIB 4 BIR, MARIONS PEDRO 3 cert, Ch

MARIONS ELEKTRA,  MARIONS ÄRRY cert,  Vinnarna av Peggie Ceders Minnespris Ch

MARIONS SANDYoch MARIONS IRIS 4 cert 2 CACIB,  Ch MARIONS HELENA,  MARIONS

TOSCA 2 cert, MARIONS HEGRUN 3 cert BIR och många fler.

Ett besök på Marions kennel i Linköping

av Nils Molin saxat ur Boxerbladet nr 4 1967   

   "I  våras  var  jag  på  en  resa  i  Östergötland  och  passade  då  på  att  ringa  vårt  senaste

domartillskott, Bengt Härnman. Jag hade tur, hela familjen var hemma och jag kan därför börja

med att presentera Marions kennel.

   Bengt Härnman med hustru Margareta och sonen Anders 20 år, bor inne i ett nybyggt område

i Linköping. För att kunna driva sin kennel har Bengt tvingats söka sig utanför Linköping och

funnit en idealisk tummelplats i Ekängen, bara någon mil från bostaden. I första ögonblicket
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tycker  man  att  Bengt  måste  ha  oerhörda

svårigheter  att  brottas  med  tack  vare

avståndet, men så är dess bättre inte fallet.

Morgon och kväll minst gör Bengt sina turer

ut till kenneln och dessemellan hjälper ofta

fru  Margareta  till.  Övriga  tider  lämnar  en

vänlig  granne sitt  bistånd till  att  kontrollen

blir fullständig.

Själva  hundhuset  ligger  i  en  stor  rasthage

med  ett  högt  stängsel  omkring.  En  hörna  av

hagen  genomflytes  av  en  liten  å.  Går  vi  in  i

huset,  finner  vi  ett  kök  och  sex  rymliga

hundboxar.

 

NUCh Marions Orre och Bengt
Härnman

    Dessa  har  vardera  en  utgång  till  och  en  ingång  från  mindre  cementerade  rastgårdar.

Hundarna kan således gå ut och rasta sig själva när som helst på dygnet. Cementen gör att

rastgårdarna snabbt  rengöres medels  vattenspolning.  Uppvärmningen sker  elektriskt  och är

termostatreglerad.

   För att hundarna skall få tillfälle att vänja sig vid storstaden och även få leva familjeliv, får de

turas om att följa med in till Linköping. Inför tävlingar favoriseras naturligtvis den eller de som

ska delta.

   Innan vi for tillbaka till sta'n fick jag en titt och hälsa på hundarna. Jag kunde inte annat än

frapperas av den höga och jämna kvaliteten på kennelns samtliga hundar, men med det goda

avelsmaterial som Bengt Härnman genom åren skickligt arbetat fram, förstår man, att den redan

nu fina prissamlingen i hemmet kommer att utökas än mera.

Bengt Härnman berättade:

   - Ungtiken Ira väntar jag mig mycket av, Som avelstik med sin koncentrerade blodslinje på

Havana  of  Sirrah  Crest  bör  hon  få  stor  betydelse  för  min  uppfödning.  Ira  är  avlad  3  -  3

Siggesunds Argo, 3 - 3 Katrin och 3 - 3 Burstall Rockaway. (Ira var efter Ch Karstorps Monty

undan Marions Yli [e Ariolos Jäck u Marions Nita]).

   Unghanen Marions Orre, vid intervjutillfället 8 månader gammal, (efter Ch Årstavallens Helloh

undan  Marions  Ira)  är  ett  stort  löfte.  (Han  blev  sedermera  NUCh  och  far  till  665

svenskregistrerade avkommor).
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Avelshunden

KORAD Marions Öman
4 cert 4 BIR

Vinnare av Peggie Ceders Minnespris
1980

NUCh Marions Sandy
3 cert 3 CACIB

1983 års
 Framgångsrikaste tik

Marions Hegrun
3 cert BIR

Vinnare av Peggie Ceders Minnespris
1985

Marions Iris
4 cert 2 CACIB

   Kenneln har för första gången importerat en hane. Då aveln i stort bygger på amerikanskt

blod, var det givet att importen borde ske från ledande amerikanska avelshundar. Valet föll på

en hårt linjeavlad unghane, mörktigrerad med vita tecken, Treceder's Mighty Dark, fallen efter

Ch Treceder's Speaker, 3-3-3 Ch Treceder's Selection, linjeavlad på Ch Jered's Spellbinder och

Ch Bang Away of Sirrah Crest. Boxer-Sverige avvaktar med stort intresse Mighty's vidare öden i

Bengt Härnmans händer. 

   Den 19 augusti 1966 föddes TRECEDER’S MIGHTY DARK hos Treceder's Kennel i Amerika.

Bengt Härnman, Marions kennel, hade länge sökt en lämplig hanhund för svensk avel och här
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 fann  han  den  han  sökte.  En  mörktigrerad  mycket  lovande  hanvalp  med  en  utmärkt

härstamning. Hans rötter gick tillbaka till de bästa amerikanska linjerna.

   Bilder på många av hans förfäder återfinns i avsnittet om den Amerikanska boxern i den nya

Boxerboken ”Boxerns Historia”.

DK&NUCh

Treceder’s

Mighty

Dark

   DK & N U Champion Treceder's Mighty Dark växte upp till en mycket substansfull elegant

hane med en härlig utstrålning och vacker färg, något som han i rikt mått lämnade vidare till sina

avkommor. Otaliga av dem visade framtassarna på utställningar runt om i Norden. Här visas

endast  ett  axplock  bland  svenska  certifikatvinnare,  champions  och  andra  avkommor  som

utmärkt sig i något "stort" sammanhang. Som synes har de mest framstående avkomlingarna en

alldeles  utmärkt  härstamning  även  på  tiksidan.  I  avkommeavsnittet  presenteras  de  mest

framstående av hans 673 registrerade avkommor i Sverige.”

    Han  blev  verkligen  en  tillgång  i  nordisk  boxeravel.  Hans  arv  till  eftervärlden  blev

substansfulla,  välkroppade och välvinklade boxer  med vackra  huvuden och med underbara

färger med massor av pigment. Visst var många av dem väl temperamentsfulla och tuffa, men

överlag var de mycket trevliga mentalt.

I Boxerbladet nr 3 1975 fanns denna artikel av Birger Christofferson:

Ch Treceder's Mighty Dark  

   "Nyligen har avelskungen på Marions kennel, den amerikanske importen Dk N Ch Treceder's

Mighty Dark, gått ur tiden, 9 år gammal. Det var tyvärr en död i förtid. Man hade unnat Bengt

Härnmans import ett längre liv; inte sedan Peggie Ceder och Charlie Andréasson på 50-talet 
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förvärvade  Havana  of  Sirrah  Crest  har  ett  så  viktigt  amerikanskt  tillskott  kommit  svensk

boxeravel till del - i viss konkurrens med de nu likaledes bortgångna N Ch Boxellas Yahoo och

Salgray's Ally of Keylin.

Men "Mighty" var det något speciellt med. Många finner den amerikanska boxern luftig och

elegant;  men  "Mighty"  representerade  det  bästa  hos  Treceder's;  den  kompakta  styrka  och

skarpa bakbensvinkling som kan kombineras med elegans och som ytterst kanske är ett arv

från den kortryggade Ch Treceder's Selection. Mycket av detta lämnade "Mighty" i arv. På ca

150 parningar lämnade han omkring 50 certvinnare, vilket betyder ungefär en certvinnare i var

tredje kull - ett lysande resultat för en ofta anlitad avelshund.

KORAD Marions Argus 3 cert NUCh  Alzardas Jolly Swagman

NUCh Atlantic Elegance

  "Mighty" har ofta tagit hem avelssegrar, även i konkurrens

med andra rasers vinnare,  och till  sina ättlingar  har han

gett  de  skarpa  färger  som  så  väl  behövts  i  vårt

boxerbestånd.

   Mighty-dottern  N  U  Ch Atlantic  Elegance blev  Bäst  I

Rasen på Boxerklubbens Utställning den 21 februari 1971

där  domaren,  Boxerns  grand  old  man  och  dåvarande

avelsråd, Axel Jacobsson var lyrisk. 

   Han yttrade att han under sina 30 år som domare med

upp  till  110  del  tagande  boxer,  aldrig  skådat  ett  så  bra

tikmaterial som i Jönköping. Axel var helt överväldigad och 

Inger Tireland 81



tyckte att det var helt fantastiskt och utdelade inte mindre än 16 CK:n till tikarna och merparten

av dem gick tillbaka till Mighty. Vidare ansåg han att vi nu hade ett så bra avelsmaterial att nya

importer ej längre var nödvändiga. 

På den tiden hade man en gemensam BIR-klass för tikar och hanar och BIR-2 blev Elegance

dotter med NUCh Witherford Moon-Tide,  Atlantic Hazard, som senare blev Norsk Champion.

”Mighty” lämnade många framstående avkomlingar och jag kan endast visa några av dem här.

  Till "Mightys" bestående insatser hör en rad champions som för hans blod och egenskaper

vidare: SUCh Marions Ymer - även lydnadschampion och innehavare av armé-patrull-certifikat -

SUCh Marions Pompe, NUCh Alzardas Jolly Swagman och andra av dagens stjärnor, som i

Stockholm nyligen t ex. för Felicia Price. Där toppade "Mightys" ättlingar både i hanhunds- och

tikklasserna.

   Jag  såg  första

gången  "Mighty"  på

hemmaplan,  då  han

hade  showintresset

kvar  och  kunde

paradera  som  en

fullblodshingst,  men

också visa skärpa om

någon kom matte  för

nära.  Han  starka

temperament,  som

han  även  nedärvde,

skrämde en del,  men

för husets folk var han

den  tillgivnaste  av

alla.

Domaren Felicia Price tillsammans med

BIR NUCh Alzardas Jolly Swagman  och Tommy Edermo t h

och BIM NUCh Canrides Corina och Lillebil Kjellqvist  t v vid

Stockholmsutställningen 1973 

”Migthys" starka genom-slagskraft som avelshund hängde förstås samman med att han var

starkt genomavlad på USA:a bästa avelshundar; Ch Jered's Spellbinder och Ch Bang Away of 
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Sirrah  Crest.  Speaker-Treceder's  Tar  Baby  gick  linjen  bakåt  över  matadorer  som  Ch

Treceder's Sequel och Ch Treceder's Selection och - på modersidan- Ch Treceder's Shady

Lady, som även fanns med på faderssidan; Selection och Shady Lady var dessutom syskon.

   När  "Mighty"  själv  var  som  pampigast  i  utställningsringen  skrev  Jan  Berggrav  i  en

domarrapport om "Härnmans meget flotte amerikaner" och som sådan kan vi minnas honom,

när han kremerad vilar i  Härnmans jord i Ekhagen utanför Linköping, där ett viktigt kapitel i

svensk boxerhistoria skrivits. "

Azzam 13926/73 
Cert Hp i avelsklass

SUCh SLCh TjhIII patrull
Marions Ymer

NUCh 
Marquise

2:a Guldhunden 1976
KORAD NUCh Mayflower

4 cert 16 CACIB 3xBIS
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Strax före jul 2015 avled Bengt Härnman, 96 år gammal. 

Kennel Ervin inregistrerades 1959

av Ebbe Johansson, Harholma. Den första kullen föddes den 27 april 1959 och var efter Burstall

Rockaway 1728/58 undan Marions Netty 4401/57.

  

Boxerbladet besökte Ervins Kennel 1970

Besökare var Lennart Hoffert

    "I Boxerbladets serie om våra större kennlar har vi nu nått Skåne. I en naturskön trakt i

Harholma ca 5 km från Perstorp ligger Ervins kennel med boxer som special och Västgötaspets

som komplement.

   När jag en januarisöndag gjorde besök på kenneln låg snön vit och vacker över hela bygden.

Ägaren Ebbe Johansson och hustru Lissie hälsade välkommen och även hundarna visade med

sitt svansviftande, att de uppskattade mitt besök.

   Vi gick in och slog oss ner vid ett dukat kaffebord och började resonera hund, boxer framför

allt.

Ebbe berättade: "År 1947 skaffade jag min första boxer, tiken Kim av Kvarnåsa, som jag

ställde ut första gången i Malmö 1949. På denna tik tog jag två valpkullar. 

   År 1957 inköptes tiken MARIONS NETTY,

en  vacker  tik,  som på  utställning  erhöll  2

certifikat och 1 CACIB och alltid placerade

sig  i  segrarklassen.  Netty  kom  att  bli

stammoder  för  kennel  Ervin.  Netty  visade

sig  vara  en  mycket  bra  avelstik,  som

lämnade  bra  avkomma  och  ur  C-kullen

behöll  vi  en  tik  –  ERVINS  CILLA -  som

öronkuperades  i  Finland  och  som  på

utställning  erövrade  BÄST  I  RASEN  som

unghund  och  senare  certifikat  och

ytterligare BIR.

Valpkull efter Ch Ariolos Nicke undan Ervins
Cilla

  Cilla, som hade en härlig genomslagskraft, lämnade många fina avkommor, som gjort Ervins 
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kennel känd i vida kretsar. Efter Cilla behöll jag en tik - Ervins Juniette. År 1962 inköpte jag tiken

LINDA (Ariolos Krull - Ervins Babette), som visade sig vara en fin investering. Linda - en snygg

öronkuperad tik tog snabbt 3 certifikat med Danskt Championat som följd.

   I en kull efter Ervins Bang Away och Linda behöll jag tiken ERVINS NETTY, som jag väntar

mig mycket av samt hanhunden ERVINS NOCKY.

   Ytterligare en avelstik inköptes 1968, TOYKA, av kennelns egna blodslinjer eftersom Ervins

Brilliant är både farfar och morfar. Denna tik parades med Ervins Nocky och här behöll jag

ERVINS RITZIE.

   Kenneln förfogar således nu över fem avelstikar.

   På min fråga hur kennelnamnet tillkom svarade Ebbe; "Det var 1959 och namnet föranledde

inga problem. Jag heter nämligen Ebbe Erwin"

   Vi gick sedan ut för att titta på hundhuset.  Detta ligger i  en mycket stor rastgård. Huset

inrymmer 25 boxar, välisolerade och välinredda. Från varje box finns en utgång till en mindre

rastgård. Uppvärmningen sker elektriskt.

   När man talar om boxer går tiden fort och det var dags att bryta upp från en trevlig samvaro.

Jag ställde en slutlig fråga till Ebbe: 

Hur vill Du ha boxern?

   Ebbes svar kom direkt: "Exteriört vackra hundar med smalt huvud och väl utfyllt nosparti, men

framför allt frimodiga och lugna hundar" 

   Innan jag satte mig i bilen för hemfärd, tittade jag ännu en gång på hundarna som förde en

yster  lek  i  rastgården  och  kunde  konstatera  vilken  jämn kvalitet  det  fanns  bland  kennelns

avelsmaterial."
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	Karstorps kennel - en kennel med kvalitet
	av Ragnar Borgefors saxat ur Boxerbladet nr 2 1968
	"I Boxerbladets serie om våra vanligaste och största boxerkennlar har vi i detta nummer kommit till västkusten, närmare bestämt till Horred. Där finns en, i lummig grönska inpassad, kennel med boxer som specialitet, Karstorps kennel. När man som utsänd medarbetare för Boxerbladet skall göra ett reportage om Karstorps kennel och ägaren Georg Johansson, finner man att trevligare uppgifter ej kan läggas på en. Hela gården med fru, herr och hundar hälsade mig så varmt välkommen att äktheten ej gick att ta miste på.

