Uppfödarspecial

kennel

Kamek’s
Kari & Kristina Vakkala
Vår uppfödarintervju för oss denna gång till Eskilstunas
utkanter, där Kristina och Kari Vakkala, kennel Kamek,
huserar med sina fyra bullmastiff-flickor. Huset ligger
på en kulle med utsikt över åkrar och ängar, och är
omgärdat av en enorm tomt, en passande inramning
för en så praktfull ras.
Det är en riktigt gråmulen dag och ”familjefotot” får
tas inomhus - något som bullarna inte har något emot!
Knö ihop sig i bästa soffan tillsammans med resten
av familjen tycks vara deras idé om en riktigt trevlig
eftermiddag!

I runda bilden Kristina och Kari med minstingen, drygt ettåriga
Joline (Kamek’s One Of A Remarkable Kind). Foto: Lotta Bengtsson.
På övre bilden syns från vänster SUCh Bunsoro Bangle, SUCh
Kamek’s Kaiser och SUCh Kamek’s Solitaire. Foto: Åsa Lindholm.
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Gamla tider...

Ulla Segerström ger BIS’et till S o NUCh Duralex Fawn Count Bévis,
med Kristina vid snöret (till vänster). Året är 1981.

Väldiga, men sävligt godmodiga och vänligt
nyfikna, tar ”bullarna” emot med viftande
svansar. Alla förutfattade meningar om hundar av molosstyp kommer på skam. Valet av
oömma kläder var nog i och för sig riktigt,
men inget hängande dregel så långt ögat når
och de enorma kropparna är överraskande
spänstiga.
Bara storleken i sig kan ju vara avskräckande, men ingenting i deras uppträdande är på
minsta vis hotfullt eller skrämmande. Ganska
snart somnar de fyra giganterna i en hög, den
ena ovanpå den andra, och låter
oss prata i fred.

SUCh Duralex Fawn Faithful Lass, kennelns stamtik, mor till
Kamek’s Astrea som såldes till Norge.

Det enda som hörs från deras håll är belåtna
snörvlingar.

Hur det hela började
När Kari och Kristina träffades var Kristina
bara 13 år och Kari 17, naturligtvis på Svenska
Brukshundklubben där båda var engagerade.
De har hållit ihop sedan dess - ett ganska
anmärkningsvärt åstadkommande med tanke
på dagens skilsmässostatistik! Inte alltid så lätt
säger Kari skämtsamt, men man märker att det
här paret är väldigt samkört och har en ganska
så samordnad syn på tillvaron.
På den tiden det begav sig hade Kari schäfer
och Kristina boxer. Båda var mycket aktiva
i klubben, båda hade instruktörsutbildning
och ägnade sig åt ungdomssektionen med
uppvisningsgrupper, tävlingsutbyten, tävlingsledaruppdrag bland annat.
Bullmastiffen kom in i familjen som av
en händelse 1974. Paret Vakkala följde
med sin granne som skulle hämta sin
nya schäfervalp i Finland. Den finske
uppfödaren hade även bullmastiffer
och Kari var fascinerad - en sån skulle
man ju kunna ha vid sidan om!

- Jag sa det mer eller mindre på skämt, men
en tid senare ringde uppfödaren och sa att nu
har jag en kull och jag har valt ut en hane åt er,
skrattar Kari. Lite överrumplad blev man ju!
Så kom Suojan Darjus och senare SUCh
Suojan Single Girl ”Elvira”, att bli en del av
hushållet. Vid den här tiden var fokuset dock
på boxrarna och under de följande åren hann
det bli sex boxerkullar, med några cert, någon
tjänstehund och några korade som resultat.

Hektiska år
De kommande åren var hektiska för familjen
med tre barn som kom i tämligen rask takt,
fyra-fem hundar och ofta en valpkull på gång.
Som de engagerade människor som Kari och
Kristina är, deltog de aktivt i den nybildade
rasklubben för bullmastiff.
- Idag kan man inte förstå hur vi orkade! Att
ta hand om barn är ju ett heltidsjobb, det blir
man påmind om när man tar hand om barnbarnen, pustar Kristina.
Kennelnamnet Kamek togs 1984 och är en
sammansättning av familjemedlemmarnas
begynnelsebokstäver - Kari, Anders, Mattias,
Erika och Kristina.

Tiklinjen...

Fr.v. SUCh Bogerudåsens Flora ”Frida”, dotter till Kamek’s Astrea och mamma till bl.a. SUCh Kamek’s Kaiser. Den tredje i
kennel Kamek’s tiklinje - SUCh Kamek’s Solitaire ”Sally”. Nummer fyra var Sallys dotter Kamek’s Julia ”Julia”.

S o NUCh Duralex Fawn Count Bévis, född 1977.

Det dröjde inte länge förrän bullmastifferna
tog över helt och ytterligare två kom att införlivas i familjen - den mycket vinstrike hanen
SUCh Duralex Fawn Count Bévis, och från
samma kombination tiken SUCh Duralex Fawn
Faithful Lass, ”Cindy”.
Den oundvikliga frågan kommer upp - hur
går man från såna utpräglade brukshundsraser som schäfer och boxer, till en så - ska vi
säga bekväm ras som bullmastiffen? Kari och
Kristina skrattar lite generat och får först lite
svårt att svara.
- Ja, säger Kristina, det var väl dags att bestämma sig för en ras, det blev lite mycket med
barn och hundträning och klubbarbete!
- Men så har de otroligt mycket charm också,
och man skrattar mycket, tillägger Kristina och
ler ömt. Ska man ha en ”bulle” måste man ha
humor! Den är den perfekta sällskapshunden,
helt enkelt!
Det är tydligt att bullmastifferna talar till
Kristinas kreativa sida - bullmastiffer passar till exempel oväntat bra till egenhändigt
gjorda julkort och under hösten har de inspirerat till en bullmastiff-kalender för klubbens
räkning.

Bullmastifferna tar
över
Med sina erfarenheter från boxerkullarna
i bagaget tog paret sin
första bullmastiffkull
1979 undan Elvira, och
en andra kull 1981.
Tre av hennes valpar
blev champions, men
Vakkalas valde att inte
fortsätta på hennes
linjer. Istället fick Elvira gå i pension hos
Karis far.
Kamek’s stamtik blev Cindy, som fick sin
första kull 1980. Yngsta tiken hemma är Joline
(Kamek’s One of a Remarkable Kind), som är
dryga året och den åttonde generationen i rakt
nedstigande led från Cindy.
Under årens lopp har Kamek’s gjort några
utvikningar för att testa andra vägar, men alltid
kommit tillbaka till ”ursprungsfåran”. Man kan
förstå varför när paret stolt visar upp bilden
på Cindy.
- Visst, hon har väl sina brister som alla
andra, men hon skulle ta sig fram rätt bra på

utställning även idag, menar Kristina.
De höll på att tappa sin linje redan i andra
generationen och räddningen blev att köpa
tillbaka ”sitt” blod från Norge genom SUCh
Bogerudåsens Flora, ”Frida”, en tik undan Cindys dotter Kamek’s Astrea. Ove Germundsson,
välkänd allrounddomare och gammal god vän
till familjen, hjälpte dem att välja ut tiken.
Vid frågan om varför det var så viktigt att
få tillbaka blodet, blir det tydligt att båda är
väldigt förtjusta i just Oldwell-blodet. Cindys
pappa var Int Nord UCh Buckaan Of Oldwell,
en oerhört vinstrik hane på sin tid. Båda får

Fr.v. Kamek’s Lilla Vackra Anna ”Nellie”, mamma till bland andra SUCh Kamek’s King Richard. Nummer fem var Kamek’s Margaritha ”Frida”,
mamma till bland andra SUCh Kamek’s The Gun (Foto: Michael N. Eid). SUCh Kamek’s Jeanne d’Arc ”Siri Silkeshöna”, sexa i successionsordningen.

Engelska importer...

Kristina med SUCh Bunsoro Bangle, importerad från England 1992.

SUCh Bunsoro Bangle, mor till LV UCh Kamek’s
Swedish Legend, exporterad till Lettland.

En av de första

något lätt lyriskt i blicken när vi pratar Oldwellhundar.
- En bullmastiff kan vara hur bra som helst,
men om den inte har ”showiga” rörelser, så har
den inte en chans i en BIS-final, menar Kristina.
Buckaan var en hund med ”det där”!
Båda menar att rasen inte har genomgått
några dramatiska förändringar i typ under de
senaste 20-25 åren, men kvaliteten har överlag
förbättrats avsevärt.

De har inte haft någon
egentlig mentor i sin
uppfödning, eftersom
de hörde till en av de
första kennlarna med
bullmastiff i Sverige.
Det fanns helt enkelt inte så många
andra att luta sig
mot, även om det
gäng som ändå
fanns höll ihop.
Idag växer antalet uppfödare drastiskt och Kristina ser lite bekymrad ut vid
tanken.
- När man tänker börja med uppfödning
med väldigt lite erfarenhet av rasen, hur ska
man då veta vilken typ man vill ha? Då har
man bara den egna hunden som ideal och
det är inte alls säkert att det är det bästa, säger
Kristina.
Båda makarna Vakkala har varit, och är
fortfarande, mycket engagerade i rasklubben.
Kristina har varit ordförande i många år och
agerar nu sekreterare. Under många år var hon

Tiklinjen, fortsättning...

Kari och Kristina med fyra
av kennelns avelstikar, från
vänster till höger:
Kamek’s Lilla Vackra Anna
Kamek’s Julia
Kamek’s Margaritha
SUCh Kamek’s Solitaire

SUCh Kamek’s Morwenna , senast i raden
avelstikar och mor till ”Joline”.

SUCh Britannia of Bunsoro importerades 1986
och fick två kullar.

dessutom aktiv i Södermanlands kennelklubb.
Även om Kari just nu inte har någon officiell
post inom klubben så hugger han in när det
behövs.
- Det som ligger mig varmt om hjärtat just
nu är att utbilda uppfödare och andra om hundars beteende, säger Kristina. Vi håller på att
arrangera en ”mentaldag”, där man kan testa
sin hunds mentalitet.
Hon medger att mentaltesterna inte alltid är
avpassade till hundar av ”icke-brukshundsras”,
men menar att man ändå kan se vilken typ av
temperament ens hund har.
- Vissa skriver in ”genomgått MH” som
någon slags merit i annonser till exempel. Det
säger ju ingenting och det är inte heller avsikten med testen, de är till för att uppfödaren
ska se hur de har lyckats med sin uppfödning,
menar Kristina.
Nu kommer just den här ”mentaldagen” att
utformas lite annorlunda, där man kommer
att diskutera hundarnas reaktioner under
momenten.
- Det blir mer i undervisningssyfte, så att
säga. Jag har sett fram emot det här i flera år,
säger Katarina förväntansfullt.

SUCh Kamek’s Lilla Maggie, dotter till SUCh Britannia
of Bunsoro, blev kennel Tombrims första avelstik.

Temperamentet överst på listan
Kari och Kristina verkar väldigt klara över
vad de är ute efter; typ, huvud och rörelser.
Och åtminstone för den bullmastiff-oerfarne
tycks Kamekshundarna vara påfallande
släktlika.
Allra överst på deras prioriteringslista står
ändå temperamentet! I standarden står att
bullmastiffen har använts av skogvaktare som
”skydd och hjälp i arbetet med att hålla efter
tjuvskyttar” men när vi kommer in på ämnet ser
Kari lite road ut. Med tanke på hur godmodig
och gladlynt bullmastiffen är idag, är det svårt
att föreställa sig att den skulle kunna vara till
någon hjälp i en sådan situation.
- Jakt på tjuvskyttar har ju inte varit aktuellt
på de senaste 100 åren, inte ens när rasen
blev godkänd 1924, så det finns en diskrepans
mellan verkligheten och standarden, menar
Kristina.
- Det kan nog hända att det fanns lite problem med temperamenten i början, säger
Kristina. Det kunde bestå av en allmänt asocial
attityd, vekhet och hög skärpa.
Hon är snar att understryka att det är problem de inte själva har behövt tampas med,

SUCh Kamek’s Black Knight (t.v.), son till SUCh Britannia of Bunsoro, blir BIS på en rasspecial endast 13 månader gammal.

kanske för att de med sin brukshundsbakgrund har varit mycket noga med temperamentet när det gäller val av avelsdjur. Deras
mål har varit att få fram stabila och sociala
sällskapshundar.

Naturen hade nog inte tänkt...
- Naturen har nog inte tänkt att man ska se
ut som en bullmastiff, skrattar Kristina men
blir sen allvarlig igen. Det är tyvärr inte en
frisk ras.
Rasen dras med en del sjukdomar, till exempel är hudproblem inte ovanligt och cancer är
överrepresenterat. Dessutom har det kommit
signaler om att aortastenos, en förträngning på
hjärtklaffen, har upptäckts hos för övrigt friska
hundar. Rasklubbens avelskommitté, där Kristina är ledamot, har skapat ett åtgärdsprogram
för att ”stämma i bäcken”.
- Vi brukar rekommendera våra valpköpare
att låta en specialist lyssna efter aortastenos,
säger Kristina. Lyckligtvis är våra tikar friskförklarade.
Dessutom finns en del problem med höftlederna, inte helt ovanligt hos så stora
och tunga raser. Nuförtiden

Kamek’s Cinnamon, som flyttade till Island och tillbaka igen med ett tre cert i bagaget.

röntgas alla avelsdjur, det är till och med en
förutsättning för att avkomman skall kunna
registreras hos SKK, men det har inte alltid
varit så.
- Folk var väldigt motsträviga när vi ville
börja höftledsröntga våra hundar, säger Kristina. Som gamla brukshundsmänniskor tyckte
vi att det var en självklarhet, men vi stötte på
mycket motstånd!
- Idag är det nästan överdrivet åt andra hållet, men jag tycker inte att man kan kräva att
alla avelsdjur ska vara friröntgade, tillägger
hon, då får vi ingen avelsbas kvar!

Engelsk utsvävning
Avelsbasen inom bullmastiff är inte särskilt
stor - omkring 100 registreras varje år. Egentligen tycker paret Vakkala att avelsbasen är lite
för snäv, men en hel del importer kommer in
i landet och förnyar blodet.
- Vi har inte importerat många hundar, det är
helt enkelt en ekonomisk fråga för oss, säger
Kristina. Vi vill inte importera en hund utan att
känna till någonting om den och då skulle man
behöva åka dit och se efter själv.
Kari och Kristina importerade ändå två tikar

En trio från ”Robin Hood”-kullen.

Pojkarna...

Tre bröder efter Todomas Benedict of Oldwell undan SUCh Bogerudåsens Flora:
SUCh Kamek’s Kaiser, SUCh Kamek’s Kejsar Nero och SUCh Kamek’s King Arthur.

från England på 80- och 90-talen, SUCh Britannia of Bunsoro och SUCh Bunsoro Bangle.
De fick ett par kullar var, men Vakkalas valde
av olika orsaker att inte fortsätta på deras tiklinjer, även om några av hanarna har använts
på olika håll och en tik gick i avel på kennel
Tombrims.

Släkttycke! SUCh Kamek’s Kaiser
och en av hans söner med SUCh
Bunsoro Bangle; Kamek’s Ymer.

SUCh Bunsoro Bangle fick bland annat en
son med SUCh Kamek’s Kaiser, LV UCh Swedish Legend. Han exporterades till Lettland,
där han har lämnat en del avtryck i aveln och
han har producerat åtminstone fem champions
i Estland, Lettland och Litauen.
SUCh Kamek’s Kaiser parade även SUCh Britannia of Bunsoro och fick bland annat SUCh
Kamek’s Black Friar och SUCh Kamek’s Black
Knight, som båda har använts i avel.
- Vi har använt oss av försiktig linjeavel för att kunna bibehålla
typen, säger Kristina. Linjeaveln fördubblar visserligen fel, men också
förtjänster.
- Men vi har blivit
försiktigare och jag
har börjat kolla upp
inavelskoefficienten
på våra parningar, tillägger hon. Den genomsnittliga inavelskoefficienten på samtliga 28
kullar ligger på 3,3%, och
Joline ligger på 0,4%.

SUCh Kamek’s King Lear, son till SUCh Kamek’s Solitaire, far
till fem kullar. ”Nelson” har även figurerat i ”Bolibompa”!

Kamek idag
Hemmaflickorna består idag av Kamek’s
Jeanne d’Arc ”Siri Silkeshöna”, hennes döttrar
från två olika kombinationer SUCh Kamek’s
Morwenna ”Selma” och Kamek’s Walking in
the Rain ”Hulda”, samt Selmas dotter Kamek’s
One of a Remarkable Kind ”Joline”. Den konsekventa tiklinjen har hållit fram till idag och
framtiden får utvisa om lilla Joline kommer att
föra traditionen vidare.
På kennel Kamek har det utvecklats en alldeles egen kultur bland tik-flocken - ”en för
alla, alla för en”. Mottot gäller framförallt när
det någon av dem har en valpkull på gång. Då
hugger resten av damerna in och hjälper till att
ta hand om valparna på bästa möjliga sätt.
- Det är aldrig något bråk mellan dem utan
de hjälps åt med kullarna, berättar Kristina och
visar bilder på valpar och tikar i en salig röra
i valprummet.
När man föder upp hundar har man en inre
bild av vad man är ute efter, men att uppge en
enskild hund som ett slags ideal, som ett mål
att sträva mot, är ingen lätt sak.
- Det är svårt att säga med bullmastiffer,
säger Kristina eftertänksamt, det är så mycket

SUCh Kamek’s Braveheart, son till Kamek’s Margaritha, far
till en kull.

SUCh Kamek’s The Gun,
efter Marco Polo´s Parker och
undan Kamek’s Margaritha.
Foto: Åsa Lindholm

som ska stämma. Det är typ, det är det fyrkantiga huvudet, det är rörelserna...
Efter lite funderande säger de, praktiskt taget
i munnen på varandra ”ja, det ska väl vara Sture, då!”. ”Sture” är FIN INT NORD UCh KBHV99 Sture, som ägdes av Leif Strömberg.
Sture var sonson till deras egen uppfödning
SUCh Kamek’s Kaiser, och han dyker upp
emellanåt i Kamek’s stamtavlor. Bland annat
parades han med Kamek’s Lilla Vackra Anna,
som fick en kull om sex valpar, den så kallade
”Robin Hood”-kullen.
Den ur Robin Hood-kullen mest lysande
stjärnan, åtminstone ur utställningsperspektiv
sett, är S N UCh Sv-01 -02 -03 Nordv-02 -03
Kamek’s King Richard. Förutom den långa
raden titlar, ståtar han med utmärkelsen Årets
Bullmastiff 2002 och 2003.
Kaiser själv, farfarsfar alltså, var flitigt använd i aveln och fick 11 kullar. Han blev far
till åtta champions med sex olika tikar, bland
annat.
- Det var många som ville använda honom,
men vi lånade bara ut honom till riktigt bra
tikar. Ibland sa vi nej och det var inte populärt,
säger Kari lite bistert.

Det står klart att Kaiser har gjort ett djupt
intryck på paret Vakkala, hans namn återkommer gång på gång. Så här skriver Kristina om
honom på Kamek’s hemsida: ”Den av vår
uppfödning vi alltid kommer att hålla starkast
i minnet är SUCh Kamek’s Kaiser. Han var en
oerhört stark personlighet, något som alla som
kände honom säkert kan intyga! Han var dessutom en stark nedärvare av sin personlighet
och hade ett exceptionellt temperament.”

Liten skala
Det är uppenbart att paret Vakkala vill
behålla den personliga touchen på sin uppfödning. De tar aldrig mer än tre kullar på en
tik och har under alla år bara haft en enda tik

SUCh Kamek’s Attraction, son till SUCh Kamek’s Jeanne
d’Arc.

hos fodervärd.
- Det var SUCh Bogerudåsens Flora, som
hamnade hos en jättebra familj, och vi har haft
väldigt bra kontakt. Annars hör man så många
historier om hur fel det kan gå, säger Kristina,
och det vill man ju inte utsätta sig själv eller
hunden för!
- Alla gör som de vill förstås, är hon noga
med att tillägga, men det funkar inte för mig.
Även om det har kommit förfrågningar
om valpar så långt bortifrån som Italien och
Asien, så har inga exporterats längre än till de
nordiska länderna. Undantaget är den tidigare
nämnde LV UCh Kamek’s Swedish Legend.
- Man vill ju kunna ha kontakt med dem och
veta att de får det bra, säger Kristina. Det är ju

Fyra generationer: SUCh Kamek’s Kaiser, SUCh Kamek’s Black Friar (u. SUCh
Britannia of Bunsoro), SUCh Maxinice Bomme Boll (u. S N UCh Lötgårdens
Natascha) och Doggmas Irish Mr. Ira (u. Doggmas Xcellent Lady X).

Kamek’s Margaritha och
S N UCh Sv-01 -02 -03 Nordv-02 -03
Kamek’s King Richard.
Foto: Åsa LIndholm

inte ett jobb det här, utan en hobby.
Sen är det Kamek’s Cinnamon, då. Hennes
matte kommer ursprungligen från Island och
flyttade under en tid tillbaka dit. Cinnamon
flyttade givetvis med och har njutit den karga
atmosfären på Islands stränder!
Till dags dato har kennel Kamek haft 28
kullar, med totalt 131 valpar. 23 har blivit
champion och ett antal har fått cert. Ett tjugotal
uppfödare i Sverige, Finland, Norge, Danmark
och Lettland har använt sig av Kamek’s hundar i sin avel. Det kanske kan tyckas vara en
ganska blygsam produktion i jämförelse med
många andra, men kvantitet är inte det som
räknas. Förra året fick makarna Vakkala motta
Svenska Kennelklubbens främsta utmärkelse
för hunduppfödning, Hamiltonplaketten.
- Jag erkänner att jag faktiskt grät en skvätt av
glädje när jag fick samtalet, skrattar Kristina.

gångar består i ett genuint intresse för
rasens väl och ve, inte bara exteriört,
utan i hög grad även mentalt. Även
om Kari och Kristina har haft sin
beskärda tid i utställningsringarna så
är attityden väldigt avspänd när det gäller den
typen av meriter.
- Även om barnen troligtvis inte skulle hålla
med, så har vi ändå försökt ha en balans mellan
hunderiet och familjen, säger Kristina.
Ingen av barnen tycks dock vilja följa i
mamma och pappas fotspår, även om dottern Erika enligt föräldrarnas utsago är ”guld
i valplådan”.
- Hon är så bra att vi ibland funderar på om
man kan hyra ut henne, skrattar Kari. Man
kunde få rätt bra betalt!
På frågan om vilken sorts valpköpare man
helst vill ha till en bullmastiff blir svaret ”jaaa,
en helt vanlig familj”. Redan där får man en

Den ”vanliga” familjen
Intrycket är att kennel Kamek’s fram-

Kristinas egenhändiga produktion av julkort!

känsla av vad en bullmastiff är för slags ras inga avancerade krav på aktiviteter eller hundkunskap krävs för att kunna hantera en bulle.
En hund som glider in i familjegemenskapen
utan större åthävor, helt enkelt.
Det finns bara ett förbehåll - om man inte
håller efter sin bullmastiff åtminstone litegrann
riskerar man att den blir fullständigt odräglig.
Har man ingen kontroll på sin hund riskerar
gästerna att få en kelsjuk 65-kilos bjässe i
knäet...
När de fyra bastanta damerna slutligen eskorterar oss ner till bilen i mörkret och regnet,
så känns det väldigt tryggt - som om ingenting
ont kan hända när man har en bullmastiff vid
sin sida!

