
En speciell pojke... 

 

Får vi presentera Hayawani Kito Kungumanga! Eller ”Kungen av Stadsskogen” som han också 
kallades. 

Kito och hans syskon Puma (Kianga Mtundu), Boss (Kitamba Asali), Masse (Kingo Mazizi), Kazai 
(Kimacho Kazai) och Rambo (Kipenzi Dalasini) föddes 3 december 1993 – vår allra första kull. 

 
Naturligtvis är Kito speciell för den sakens skull, men också för att  han är en ridgeback sådan som 
de var på den tiden, för nästan 20 år sedan. Han representerar en annan ridgebacktid. 

Det var före hemsidornas, Facebooks och digitalkamerornas tid. Det var också före de stora 
utställningarnas tid. Då var det sällan fler än 5 ridgebacks anmälda till utställningarna och rasen 
tillhörde fortfarande SSD (Svenska Sällskaps-och Dvärghundsklubben) och Sällskapshundgruppen 
på SKK:s utställningar. 

Mentaltester och MH var i begynnelsen, då gjorde man MUH, (Mental Unghundsbeskrivning) för 



unghundar och BOK-prov (Bevaknings.och Karaktärsprov) för vuxna hundar. 

Officiell ED-röntgen hade man inte börjat med och godkända HD-resultat redovisades med ”ua” 
(utan anmärkning). 

Antalet ridgebackägare var ett par hundra, rasen var så ovanlig att de flesta människor inte visste 
vilken ras det var. Spridningen i exteriör var mycket större då. Exempelvis såg man oftare den ljusa 
vetefärgen, som man väldigt sällan ser nu.  

På den tiden fanns det få uppfödare och det var svårt att få tag på ridgebackvalpar. 

Kitos föräldrar kom båda från England. Hans mamma, Nambi, (Celestial Lady of Janak) kom från en 
av Englands mest kända kennlar, Janak. Nambi landade på Arlanda i augusti 1989. Hon skuttade 
glatt ut ur flygburen och började sitt nya hundliv med den glada nyfikenhet som visade sig vara så 
typisk för henne.  

Nambi hade säkert klarat sig på egen tass i vildmarken. Hon var ständigt på rövarstråt, upptäckts-
färd eller äventyr, ofta på flera olika ställen samtidigt och hon klarade sig utmärkt utan oss 
människor. När hon var i tvåårsåldern bestämde hon sig för att vi dög och sedan var hon en trogen 
följeslagare – men fortfarande på sina egna villkor. Hennes pondus och mentala styrka gjorde att 
hon inte behövde göra något alls för att sätta sig i respekt. Det räckte med en blick för att få en 
alltför framfusig hund eller människa att vända och gå åt ett annat håll. 

 
Kitos mamma, Nambi (Celestial Lady of Janak) 
 
Kitos pappa, Kintu (Mwenga Kintu Mwingereza), hade också anknytning till hundar från Janak, men 
kom från kennel Mwengas första kull. Kintu skuttade ur sin flygbur på Arlanda 1991, inledde sitt 
nya hundliv med att kissa på gränsveterinärens skor och lyckades från första början linda alla runt 
sin tass.  

Kintu var född charmör. Han gjorde sig snabbt oumbärlig – vem kan motstå stora mängder glädje, 
spjuveraktighet och vänlighet förpackat i en brun hund? Som vuxen var Kintu självsäker och vänligt 
högdragen, ganska ”styv i korken”, en patriark som visste vad han ville och hur saker och ting skulle 
vara, helt hängiven sin flock. Honom kunde man alltid lita på. 



 
Kitos pappa, Kintu (Mwenga Kintu Mwingereza) 

Både Nambi och Kintu blev utställningsmeriterade. Nambi blev Svensk och Norsk utställnings-
champion och gjorde sitt anlagsprov i viltspår när hon var tio år. Kintu blev Svensk, Norsk och 
Dansk utställningschampion. 

Nambi fick en enda valpkull, den med Kintu. Vi presenterade henne för andra hanhundar och 
hoppades på fler kullar, men för henne var det ingen av dem som dög. Kintu däremot var inte lika 
nödbedd utan fick flera kullar med andra tikar. 

Med det påbråt är det inte konstigt att det blev bra valpar i december 1993. Fostrade av både 
mamma och pappa!  

 



 

 
Valparna begåvades med en mentalitet utöver det vanliga. Inte hundvärldens exteriöra 
superstjärnor kanske men det är väl inte heller det man strävar efter i sin uppfödning.  

  

Kito levde som familjehund i Uppsala och i skogarna i Bergslagen. En mentalt stabil, trygg, cool och 
signalsäker hund som var suverän med andra hundar. Om det blev hundbråk gick Kito emellan och 
det blev genast lugnt. Detta gällde även gäng med stökiga tonårsgrabbar! Kito backade aldrig för 
någon eller något, men accepterade obekanta om hans familj gjorde det. 
   
Han hade stort jakt-och spårintresse, var mycket förtjust i valpar och små barn. Kito blev 12 år och 
var frisk hela livet. Han fick tre valpkullar.  
 
Även syskonen blev gamla – Puma, stamtik hos kennel Steekbard, Kazai, som gillade att valla älgar 
och blev duktig på att apportera, Masse, som blev kvar som familjehund hos oss, Rambo, 
familjehund i Borlänge och Boss, som hade otur med sina familjer och blev omplacerad flera 
gånger utan att någonsin tappa sin coola stabilitet. Allihop högt älskade följeslagare! 
 
Vi var kloka nog att spara semin efter Kito. Seminet finns i Uppsala och är av utmärkt kvalitet. 
 



         
Kitos farmor: Janak Lady Eleanor of Mwenga 
 
 

          
Kitos farfar: GBCH NZCH Iannto of Janak 
 
 



 
Kitos mormor: Precious Pearl of Hady 

       
 

 
Kitos morfar: GBCH Janak Solan 


