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Kennel Fanny Hill´s - ”Den långa färden”
Förtext: Anne Fallesen Text: Anita Nirholt

Artikelserie: Kennel Fannyhill´s

Under mer än hälften av våra liv 
har vi levt med Belgare och den 

långa färden började 1977, när vi åkte 
på en hundutställning med vår Bear-
ded Collie, Black Abraham. 

Efter en liten rundtur på utställning-
en, under en paus, hamnade vi utanför 
Belgarringen. Där blev vi helt föräls-
kade i vad vi fick se. Det sa helt enkelt 
”klick vid första ögonkontakten” med 
den vackra och karismatiska Tervu-
eren, som visades i ringen. Kärleken 
och vårt liv var därmed utstakat.

Med hjälp av SKK kom vi i kontakt 
med Ulla-Carin Totney, kennel Fox-
fire och hennes underbara Tervueren. 
Den som framför allt tog våra hjärtan 
var den mycket tjusiga hanen ”Un-
cas” Adonis Du Boscaille. Ulla-Carin 
tipsade oss om en osåld hanvalp hos 
fam. Lindmark i Skänninge och da-
gen efter stod vi mycket förväntansful-
la utanför deras dörr, och mötet med 
vår ”förstfödda” Tervueren ”Nalle” 
Carinaux (Adonis du Boscaille/Xco-
nette) var helt fantastiskt. Den långa 
färden tillsammans med Belgarna 
kunde ta sin början.

En liten rolig händelse tillsam-
mans med ”Nalle” var, när vi efter 

valpkursen i Vimmerby, gick en runda 

på staden för miljötränings skull. Där 
blev vi nästan påhoppade och lyncha-
de av två damer som tyckte att det var 
hemskt och djurplågeri att gå med en 
räv i koppel!

Vi blev mycket väl mottagna i ”Bel-
garfamiljen” och funderingar på 

att köpa en bra tik och börja föda upp 
dessa underbara Tervueren började 
ta form 1981. Med massor av råd och 
hjälp fick vi tips om en intressant kom-
bination som skulle passa oss. Kullen 
fanns hos Alf och Vivianne Isaksson i 
Fjällbacka, som vi kontaktade och ting-
ade vår ursnygga tik ”Fanny” Bolivia 
(Akka von der Moosfluh/NUCH Wir-
welwinds 
Jennyloo).

 ”Fanny” 
visade sig 
vara en 
riktig tuff 
dam och 
med råd 
och hjälp 
av Gunnel 
Ferm, ken-
nel Subtils 
fick vi lära oss vad det innebar att ha 
de tyska linjerna. De tyska belgarna 
verkade ha mycket mer ”motor” än vad 
vi var vana vid, så här gällde det att ha 
”tummen i ögat” annars blev man gan-
ska snart ifrågasatt av ”Fanny”.  Med 
bestämdhet, massor av humor, kärlek 
m.m. fick vi en underbar tik som bl.a. 
blev AfBV:s Klubbmästare 1982, tog LP 
och hon erövrade fantastiska place-
ringar på utställningar, bl.a. BIS 2 AfBV 
-83, BIS 1 AfBV-84, fullcertad i Sverige, 
N-cert, CACIB i Sverige och Norge.

Kennel Fannyhill´s första kull ser 
dagens ljus

I augusti 1983 föddes vår första Ter-
vueren kull och en dröm hade gått 

i uppfyllelse, nu var vi igång. ”Fanny” 
Bolivia parades med den stiliga 
och högt 
meriterade 
”Buster” 
INTUCH 
SUCH 
Korad LP 
Subtils 
Livius 
(NUCH 
Adonis du 
Boscaille/
NUCH 
SFUCH 
Partners 
Dirke).

Andra 
Tervueren tikar som vi har använt i 
vår avel är;

LP Thinice Forever Ever ”Jackie” 
(CH. Emser/CH. Foxfire Femme-
Qualité)

LP Briliant “Minka” (LP Oud-Sab-
binge Gaull von Donqui/Emeraud of 
the Two)

Xentric Khaida Of Eager “Ida” 
(Eager de Condivicnum/Dundee de 

Condivicnum)

Emeraude Of The 
Two “Emmy” (Zultan 
of the Two/Bagheera 
of the Two), delägar-
skap.

Tervuerenhanen 
No-How Too Dange-
rous “Sigge” (CH. 
Loviatan Akilles/CH: 
Quora of the Two) im-
porterade vi från Fin-

land 1995. Han flyttade senare hem 
till Siv Trolin, Segerforsen´s kennel 
som tog över ägarskapet på honom.

Första mötet med Laekenois
 

Vårt första möte med den sträv-
håriga varianten, LAEKENOIS, 

var 1984. Ett mycket speciellt och 
oförglömligt möte. Vi hade under flera 
år kastat våra ”trånande” blickar på 
den 4:e och mest okända varianten av 
belgarfamiljen, men hade inte gjort 
allvar av intresset. Till den dagen 
när Gunnel Ferm, kennel Subtils 
berättade att hon var på väg ner till 

Kennel Fannyhills 1977-2010
Efter reportaget om kennel Lamara i förra numret av Belgaren, började jag fundera över vilken 

uppfödare jag skulle ”grilla” härnäst.  Valet föll ganska omgående på Anita och Hans Nirholt; 
Kennel Fannyhills. Inte främst för att de är uppfödare till en av mina egna härliga tikar, utan 
därför att de varit verksamma under så många år och inte minst; är svenska pionjärer för ”fyrklö-
verns” mer udda variant: Laekenoisen. 

Finlands två första laekenois kom dessutom båda från kennel Fannyhills (Korad Fannyhills 
Claudia och Fannyhills Chevalier). Härmed skrev kennel Fannyhills även finsk belgarhistoria. 
Claudia och Chevalier importerades av Annica Granlund-Kristola på kennel Acktiva. Läs här om 
Anitas ”resa i minnena” och njut av bilderna!

Anne S. Fallesen

Fannyhill´s Kurage
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Seitingen på Tyska Belgarklubbens 
årliga avelskorning och utställning. Vi 
bestämde oss för att följa med henne 
på den resan.

Vår första anhalt var i Baden-Baden 
där vi hade ett fantastiskt möte med 
Gunnels vänner och uppfödarna till 
Akka von der Moosfluh, fam. Petri 
samt kennel Lichtental (Tervueren-
uppfödare). Fru Petri hade varit i 
kontakt med en Laekenois uppfödare 
i Schweiz som hade en 4-månaders 
Laeken tik till salu. Laekenois uppfö-
daren var också på väg till Belgarut-
ställningen i Seitingen så vi stämde 
träff med dem där.

Dagen efter, och nu tillsammans 
med fam. Petri, fortsatte vi vår färd 
mot Seitingen. Det tyska landskapet 
var hissnande med djupa dalar och 
höga berg. Mycket historik har utspe-
lats i detta landskap fick vi höra.
När vi till slut anlände till platsen 
upptäckte vi att de flesta belgarna var 
lösa och mitt uppe i sina bestyr att 
bekanta sig med varandra. Hundä-
garna var i samma fas och gick runt 
och hälsade på varandra. Plötsligt 
stegade en glad och trevlig man fram 
och tog oss i hand och önskade oss 
välkomna. Det visade sig vara klub-
bens ordförande som tog emot alla 
som kom dit. Vi blev snabbt omhän-
dertagna av härliga människor som 
visade oss runt och presenterade oss 
för mängder av människor.

Helt plötsligt dyker ”familjen Lae-
kenois” upp bland de andra belgarna. 
Där kom Fedor Von Sisgau, den 
dominanta hanen med en enormt 

kraftfull utstrålning. Man kunde 
se på de övriga belgarna att de 
respekterade och högaktade 
honom. Han hälsade på oss med 
ett sniff och vi fick klia på ho-
nom tills han bestämde att det 
fick vara nog – nu går jag (så ty-
piskt laekenois). Den underbara 
feminina Nicole Porretta kom 
fram med viftande svans och 
gav oss massor av blöta pussar. 
Bakom henne fanns den blyga 
och försiktiga ungtiken Flo 
Porretta, som även hon kom 
fram och hälsade på oss - men 
det viktigaste för henne var att 
följa efter och bevaka vad ”Kung 
Fedor” gjorde. 

Minstingen i gänget, tiken 
som var till salu, en underbart 

vacker tik som vi blev helt förälskade 
i. Hon hette Cilli Vom Floesserdorf 
(Fedor von Sisgau/Nicole Porretta). 

Till vår stora glädje blev vi acceptera-
de av Fred och 
Lucie Schmid-
Joggi och fick 
köpa lilla Cilli. 
Våra planer att 
ta hem henne 
sattes i ver-
ket så fort vi 
återvände hem 
till Sverige, och 
efter 4 måna-
der i svensk 
karantän kom 
så äntligen 
Cilli hem till oss 
vintern 1985. 

Det ofattbara hände.......

Anmälningar skickades iväg till 
både utställningar och karaktärs-

prov. Då hände det som inte skulle få 
hända. Cilli, som blev mer och mera 
hemtam, hoppade över staketet och 
följde efter ett par människor som var 
på väg över järnvägen och vidare ner 
till vår lilla sjö. Ganska snart vände 
Cilli hemåt men förstod inte faran som 
väntade henne. Bommarna hade gått 
ner och ett tåg kom precis i samma 
ögonblick som Cilli passerade över-
gången. Lokföraren tutade frenetiskt 
och vi hörde oväsendet inne i vårt hus 
och förstod att något hade hänt på 
järnvägen. 

Med hårt bultande hjärta rusade vi 

ut. Hans sprang ut på spåret och upp-
täckte Cilli liggandes längre bort. Hon 
var hel och fin så Hans trodde först att 
hon levde, men det visade sig att hon 
fått en ordentlig knuff av tåget och dött 
ögonblickligen!

Tiden efter detta kändes tom och 
konstig. Fred och Lucie, som hade fått 
en ny kull Laeken valpar (Cillis små-
syskon), erbjöd oss en ny valp. Till att 
börja med orkade vi inte tänka på att 
skaffa en ny valp, men saknaden efter 
en Laekenois blev för stor och avgjorde 
det hela.

Dizza Vom Floesserdorf

Våren 1985 var vi så åter på väg 
ner till Schweiz för att välja ut vår 

Dizza. Vi fick uppleva denna fantas-
tiska flockkänsla och urinstinkter och 
framför allt lära oss LAEKENOIS.

 Då mamma Nicole födde sina valpar 
hjälpte pappa Fedor till med att slicka 

valparna torra 
och däremellan 
gick han som 
en orolig ande 
i väntans tider. 
Då alla valparna 
var födda och 
lugnet hade lagt 
sig matade Fe-
dor ”sin” Nicole 
genom att spy 
upp halvsmält 
mat åt henne. 
Efter några 
veckor hjälptes 
båda föräld-

rarna åt att avvänja valparna.

Vi åkte, åter igen tillsammans med 
Fred och Lucie, på den mycket trevliga 
tyska belgarkorningen och utställ-
ningen och, som året tidigare, stod 
den härliga ordföranden och hälsade 
personligen på alla som kom till till-
ställningen.

Under tiden fick vi veta att Eleanor 
Dahlberg, kennel El-Jo-Mi’s också var 
sugen på en laekenois. Så när Fred och 
Lucie kom med vår Dizza hade de även 
med sig brorsan Dingo Vom Flosser-
dorf som skulle bo hos Eleanor.

Vi mötte alla upp Schweizarna på 
Arlanda och fick en liten ”glimt” 

av syskonen innan karantänspersona-
len tog med dem till en 4-månaders 
lång karantänsvistelse. Vi var alla 

Cilli Vom Floesserdorf

Dizza Vom Floesserdorf
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mycket berörda, men kanske mest 
över att Lucie blev så ledsen när val-
parna forslades iväg.

Vi gav Fred 
och Lucie en 
härlig sight-
seeing runt 
Stockholm och 
sedan åkte 
vi till Nynäs-
hamn. Fred 
som är sport-
fiskare fick 
en undebar 
fisketur runt 
Nynäshamns 
skärgård. Han 
sa att när han blir pensionär skulle 
han flytta dit!

En rolig händelse var när vi var ute 
och handlade. Jag lade ner tunnbröd 
i matkorgen, vilket Lucie trodde var 
disktrasor. När vi senare satt runt 
matbordet och skulle äta den rökta 
laxen vi köpt så blev Lucie förskräckt 
när vi bredde smör på ”disktrasorna” 
och började äta dem!! Hon köpte med 
sig massor av tunnbröd hem och även 
osthyvlar som hon aldrig hade sett 
tidigare.

Efter 4-månaders karantän fick 
vi äntligen hämta hem våra härliga 
hundar. Eleanor tog med sin Dingo 
till Överhörnäs och vi vår Dizza kom 
hem till Åsbro.

Framgångarna lät inte vänta på sig

Vi började visa upp vår underbara 
Dizza på utställningar där hon 

fick både cert och CACIB. Hans job-
bade med henne både inom lydnad 
och bruks. Hon genomgick en korning 
med godkänt resultat. 

Sveriges första Laekenoiskull föds

Vår, och Sveriges, första Laeke-
nois kull föddes 1987-04-08. Vi 

parade vår Korad Dizza Vom Floes-
serdorf (Fedor von Sisgau/Nicole 
Porretta) med Norges första import 
”Rijk” NUCH Dutchman Of the 
Orchid´s Home.

En rolig berättelse, som hände 
Annelie Elgström äg. till tikvalpen 
Fannyhills Chantal ”Voine” (senare 
Kennel Lacken-Vackens stamtik) ur 
ovanstående kull, var när hon på sin 
arbetsplats satt och pratade med sina 
arbetskamrater. TV:n var påslagen, 

men inte ljudet, och när Anneli tittade 
upp på TV:n fick hon se att det visades 
en bild på en Laekenois! Samtidigt 

som hon berät-
tade för alla att 
hon hade en 
sådan, som hon 
tränade lyd-
nad och bruks 
med, gick hon 
fram till TV:n 
för att skruva 
upp ljudet, då 
hördes ett högt 
BÄÄÄÄÄ, till al-
las förtjusning.

Andra Laeke-
nois tikar som vi använt oss av i vår 
avel;

Fannyhill´s Chance Elysee ”Pepsi” 
(NUCH Dutchman of the Orchid´s 
Home/Korad Dizza vom Floesserdorf).

Gold Jenny Du Chemin Des Sorciéres 
(INT, D, B, L, VDH, SF & FCH WSG-91 
EUV-91 Max van Kriekebos/UNGCH 
Qarola du Filimarchois). Uppfödare: K 
Udvardy Varnainé, Ungern.

Hanar som haft betydelse för vår 
laekenoisavel;

CH. Dutchman Of The Orchid´s 
Home ”Rijk” (Mendo van der Mid
dachten/Nora van Limburg Stam). 
Imp. till Norge av Svein Mobaek.

INTUCH NORDUCH RA KORAD 
TJH. RÄDDN. Zhale Rough Jus-
tice ”Garro” (Oud-Sabbinge Flint 
van Donald/Twies van Limburg 
Stam of Zhale). Imp. från England 
av Carina Wallin, kennel Cajiros.

LUXCH RA SR Hassan Van 
Kriekebos ”Hassan” (Max von 
der Schepershoeve/Floride de 
l´Apache). En hane som vi fick 
förmånen att få köpa in från Bel-
gien och som återfinns i många 
stamtavlor världen över. I vår ägo 

blev han  far till Kennel Vajerts stam-
tik Paradise Lady ”Effi”, han är också 
far till Kennel Hunds stamtik Hacy De 
Hexagone ”Hacy” samt Kennel Fakai-
sers laeken stamtik Cindy.
 
HOLLCH EUW-95. Rotchild Van De 
Duvetorre (Qurack van Kriekebos/
Joke van Kriekebos).

Tikar som vi haft i våra ägor men som 
ej gått i avel:
Starbright ”Star” (CH. Hassan van 
Kriekebos/Zagals Felissia). Uppf. Tu-
rid och Magne Mobaek, Norge.

Morgat De La Tangi Morgane (MUL-
TICH. Opium van Kriekebos/TANCH 
Ranie du Bois Chablis). Uppf. Brigitte 
Oulhen, Frankrike.

Fakaiser´s Happy Et Heureux (CH. 
Hassan van Kriekebos/CH NV-93 
Nouchka van Kriekebos). Uppf. Bente 
och Dag Harlem, kennel Fakaiser i 
Norge.

Activa Arons Flame ”Leika” (Ack-
tiva Aron/Gold Jenny du Chemin des 
Sorciéres). uppf. Annika Granlund-
Kristola, Finland

Groenendael

Vår första groenendael föddes i 
Norge 1994 och hette Fakaiser´s 

Enzo De Eminent (NUCH Gooitzen 
van´t Belgisch Schoon/Lesly van´t Bel-
gisch Schoon). Uppf. Bente och Dag 
Harlem, kennel Fakaiser.

Intresset för den vackra svarta 
Groenendael började vakna 1997 

och efter en tids sökande, efter en 
bra avelstik, fick vi veta att Brigitte 
Oulhen, kennel de la Tangi Morgane, 
i Frankrike hade en 2-årig tik till salu. 
En idé om att para henne i Frankrike 
och sedan ta henne hem till Sverige 

började ta form 
och efter mycket 
hjälp av Bri-
gitte så fann vi en 
mycket intres-
sant hane (12 
år) med gamla 
”anor”. Brigitte 
ordnade med 
allt sammans 
nere hos sig och 
efter någon vecka 
var vi på väg till 
Frankrike för att 
hämta hem vår 

Dutchman Of the Orchid´s Home
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Dingo & Dizza Vom Floesserdorf

Everyn och Dany Comeine 
med Hassan Van Kriekebos
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förhoppningsvis dräktiga tik, Luy-
nes De la tangi Morgane (Horus de 
la Douce Plaine/Gallic du Domaine 
dÉole). Hanen vi parade henne med 
avled dessvärre bara någon månad 
efter parningen. Han hette Eydrik 
Du Domaine d´Eole (CH. Tadjik de 
la Paix Faite/Velba de la 
Grande Lande). Luynes 
flyttade senare hem till 
Emte Jahnsen, kennel 
Nangijala i Norge.

I samma veva som 
Luynes hade sin kull, 

föddes en intressant kull 
hos Tommy Malmqvist, 
kennel Orespray´s och vi 
bestämde oss för en tik 
ur hans kull. Tiken hette 
CH. Orespray´s Bel-
kira “Kira” (Hermes de 
d’Artamas/Jolie Mome 
de Brunalines). “Kira” 
sattes på foder hos 
Maria Wilhelmsson, 
kennel Sinanju´s. Senare 
skrevs ägarskapet över 
på Maria och ”Kira” blev  kennel 
Sinanju´s stamtik.

Under 1998 fick vi ett tips av Åsah 
Holesäter, kennel Hexen House, om 
en mycket intressant kull som var 
födda hos kennel van de Hoge Laer i 
Belgien. Vi bestämde oss snabbt att 
detta var något som vi väntat på och 
vi åkte ner till Laekenois-specialen 
i Belgien för att möta Pauline och 
Jean-Louis Vandenbemden. Det 
var ett helt underbart möte, och det 
lilla svarta yrvädret tog oss alla med 
storm. Vi blev helt ”tok-förälskade” i 
henne. Hon hette Valtelina Van De 
Hoge Laer ”Fleur” (CH. Jarl-Wendy 
van Lana´s Hof/Quasinoir van de 
Hoge Laer). Pauline berättade att 
hon egentligen ville behålla lilla Fleur 
själv, men p.g.a. platsbrist så hade de 
bestämt sig för att sälja henne. Ingen 
var gladare än vi som fått denna fina 
chans att få ta med ”Fleur” hem till 
Sverige. 

Fleur fick två kullar, 1999 med den 
härliga och charmiga engelska hanen 
NUCH Vanistica Equinox (Shogun du 
Pre du Vieux Pont/Vanistica Kno-
wing) och 2004 fick hon sin andra 
och sista kull med den karismatiska 
hanen ”Dion” LP KORAD Donatrix  
Hyvä Suomi (CH. Valkohampaan 
Onyx/Donatrix Altesse).

Lång och ibland krokig färd, men 
kantad av underbara människor och 
nya vänner över hela världen!

Det har varit fantastiska år till-
sammans med alla dessa belgare 

som har givit oss så mycket. Färden 
har varit lång och ibland kanske lite 
krokig men vi är så glada att vi fått 
vara med om allt vi varit med om. 
Genom våra ”fyrbenta” älsklingar har 
vi knutit fantastiska kontakter i hela 
världen, vi har fått kära vänner för 
livet. Människor som står oss mycket 
nära i vått och torrt. Dessa människor 
har med sina stora hundkunskaper 
meriterat "våra" belgare inom alla 
bruksgrenar, lydnadsklasser, korning-

ar, MH-tester, polis och militärtester, 
jakt, utställningar m.m. men först och 
främst har de givit sina fyrbenta älsk-
lingar massor av kärlek och ett tryggt 
hem. Tusen tack, vad hade vi varit 
utan ER?!

Vår ”sista” belgare 
Valtelina Van De 

Hoge Laer ”Fleur” tog 
vi avsked från den 6/4 
2010 och har nu bestämt 
oss för att lägga uppföd-
ningen vilande en tid. 
Men intresset för denna 
underbara belgare kvar-
står och vi kommer alltid 
att följa dem med stort 
engagemang.

Vår underbara ”Fleur” 
fick diagnosen livmoder-
inflammation i juni 2009, 
strax före sin 12-årsdag. 
Vi började medicinera 
henne men veterinären 
sa att hon kommer att få 
tillbaka inflammationen. 

Hon hämtade sig riktigt bra och allt 
var frid och fröjd fram till hösten 2009, 
då satte allt igång på nytt. Vi fick en ny 
kur och hon hämtade sig ännu en gång. 

Vintern - den kalla och snörika - kom 
och vi kunde se på Fleur att hon bör-
jade visa stor trötthet. I slutet på mars 
var det så dags för Fleur igen. Åter igen 
gav vi henne ny kur med medicin och 
när tabletterna tog slut på skärtors-
dagen insåg vi att de inte hade hjälpt 
denna gång. Påskhelgen åkte vi ut till 

Hans & Anita med från vänster; Dizza Vom 
Floesserdorf, Hexen House Ringil, Fakaiser 
Enzo de Eminent och Hassan Van Kriekebos.

Kennel Fannyhills

Ovan: Korad SUCh SVCh LP I LP 
II Fannyhills Olivia d’Equinox. 
Olivia är den högst meriterade 
av Valtelina van de Hoge Laer’s 
avkommor och har fört generna 
vidare genom tre egna kullar.
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Valtelina Van De Hoge Lear ”Fleur” 
(3e från höger) med barnbarn ur två 
kullar från Kennel Dark´n Smart

Ovan: Fannyhill´s Elit
Nedan: Fannyhillsgrupp; Herman, 
Hartbreaker, Galax & Freya, 

vårt sommartorp, Norrängen, och det 
blev Fleurs sista dagar i livet. Hon 
somnade in den 6/4 2010, ca 2-må-
nader innan sin 13-årsdag. Önskar 
avsluta denna minnesresa med en 
vers för Fleur:

Ingen sten är så tung, 
som sorgen vi känner.
Ingen ros är så vacker, 
som minnena av Dig. 

Vår älskade Fleur. 
Vila i Frid!

 
Anita & Hans Kennel Fannyhill´s

Artikelserie: Kennel Fannyhill´s

Till höger: En av Sveriges 
vinstrikaste Laekenoistikar, 
Fannyhill´s Chantal ”Voine”

Nedan: Fannyhill´s 
Nocturne el d´Eydrik

Fotograf, om inget annat anges 
på bilden, Kennel Fannyhill´s


