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En af de personer i SV der har haft stor indflydelse på brugshundearbejdet i mange 
år, er Alfred Hahn, kennel "v. Busecker Schloos".  
Alfred Hahn, er født den 6. marts 1908 har været medlem af SV siden 1924, i en 
alder af 16 år.  
I 1925 begyndte han at opdrætte. Alfred Hahn døde i 1998. 
Alfred Hahn blev eksteriørdommer dommer i 1950, samtidig blev han 
hyrdehundedommer.  
Hyrdehunde var hans store interesse.  
Alfred Hahn blev medlem af det tyske avlsråd i 1962.  
3 gange har han vundet opdrætsklassen på det tyske hovedavlsskue.  
I 1972 fik han i Bremen af Dr. Rummel "Das goldene Zuchterabzeichen" 
(guldnålen for opdræt).  
De er utallige de medaljer, som Alfred Hahn har fra hele verden for sit opdræt af 
brugshunde. 
 
I 1925 cyklede Alfred Hahn og 16 andre de 90 km fra hans hjemby i Hessen til en 
væddeløbsbane i Frankfurt for at overvære den tyske hovedudstilling. 
 
Netop dette år havde Alfred Hahn opdrættet sit første kuld schæferhunde, og han 
ville ligesom de øvrige i gruppen gerne se nogle af landets bedste schæferhunde 
udstillet. 
 
Dommer på denne udstilling var selveste von Stephanitz, som gav den 
eftertragtede vindertitel til den grå Klodo v. Boxberg, og fra den dag af drømte 
Alfred Hahn om at opdrætte sådanne hunde. 
 
En af første tophunde, som var opdrættet i kennel v. Busecker Schloss, var den grå 
Odin v. Busecker Schloss, som var efter Dachs v. Bern og Gerda v. Busecker 
Schloss. 
Odin v. Busecker Schloss blev vinder af en meget stor udstilling i Berlin i 1936. 
Dommer var den kendte Dr. Fr. Sachs. 

 
Odin v. Busecker Schloss 
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I 1937 blev Odin v. Busecker Schloss reservevinder på den tyske hovedudstilling, 
hvorefter han blev solgt til Amerika, hvor han hurtigt blev amerikansk champion. 
 
Den næste store stjerne fra kennelen blev Faust v. Busecker Schloss.  
Han var efter VA hannen Onyx v. Forellenbach og Wiborad v. Busecker Schloss. 
Faust v. Busecker Schloss blev VA i 1942. 
Året havde været relativt roligt for det krigshærgede Tyskland, men snart ændrede 
tingene sig. 
 
Alfred Hahn blev sendt til den russiske front sammen med en gruppe hundeførere. 
Hans kone Margarete blev ladt tilbage med ansvar for hundene. 
  
Som krigen skred frem, blev fattigdommen større og større, det blev en kamp for 
at holde hundene sunde og raske, ligesom det var vanskelig at få mad til dem. 
 
Kort tid efter, at Alfred Hahn var kommet til fronten, blev han taget til fange af 
russerne, og hans trofaste tjenestehund Iran v. Busecker Schloss blev skudt, som så 
mange andre af racens bedste hunde, der var i militærets tjeneste. 
 
Alfred Hahn har flere gange fortalt, hvor vigtigt det var at have en stærk og modig 
hund, det havde han mange gange set som hundefører i hæren. 
 
Hjemme hos Alfreds Hahn kone gik stadig den fremragende Faust v. Busecker 
Schloss, en hund som mange gange var ved at blive fjernet fra hjemmet, derfor 
måtte Margarete ofte gemme hunden væk. 
 
Senere, og inden Alfred Hahn var kommet hjem fra russisk fangenskab, kom den 
dag, hvor Margarete var bange for, at Faust v. Busecker Schloss skulle  falde i de 
forkerte hænder, så hun så sig nødsaget til at lade ham skyde. 
 
Faust v. Busecker Schloss blev fader til mange fremragende hunde bl.a. VA tæven 
Gerda v.d. hohen Fichte, som blev VA 1 i 1947 og VA 5 i 1949. 
 
I 1950 blev Alfred Hahn exteriør dommer, og hyrdehundedommer.  
Hyrdehunde var hans store interesse. 
Som han altid sagde, her kan man se, om en hund vil og kan arbejde. 
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I 1962 bliver Alfred Hahn bliver medlem af det tyske avlsråd. 
 
En fremragende tæve Gissa v. Busecker Schloss blev på det tyske hovedavlsSkue i 
1963 VA 8.  
 
Hun er datter af den godt avlende Valet v. Busecker Schloss og Zita v. Busecker 
Schloss. 
Søsteren til Gissa, Gina v. Busecker Schloss bliver i 1964 VA 5.  
I dette kuld var også Gitta, Gerd og den fremragende han Gildo v. Busecker 
Schloss. 
 
Samme kombination Valet v. Busecker Schloss og Zita v. Busecker Schloss giver 
også Isso,Ilk og Issel samt brødrene Enno og Edo v. Busecker Schloss. 
 
Zita v. Busecker Schloss er efter Jonny v.d. Riedperle, moderen er Petra v. 
Busecker Schloss, hvis moder er Kara v. Busecker Schloss. 
 

 
Valet v. Busecker Schloss 
f. 17. maj 1957 
 
Valet v. Busecker Schloss har vist sig som en fremragende nedarver.  
 
Han havde en særdeles god broder i Veit v. Busecker Schloss.  
 
De var sønner af Arno v. Haus Gersie, som var VA 4 i 1956 og vinder på det tyske 
hovedavlsskue i 1957. 
 
Valet v. Busecker Schloss var en meget brugt avlshund i disse år.  
Senere blev han brugt som indavlsane for mange af datidens tophunde. 
 
Moderen til Valet v. Busecker Schloss var den godt avlende Daja v.Bernstein - 
Strand, som var en datter af Sieger 1952 og 1954 Lido v.Friedlichenheim.
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Pollux v. Busecker Schloss 
f. 18.marts 1964-grå   
 
Pollux  v. Busecker Schloss var efter Valet v. Busecker Schloss og den grå  
Uri v. Busecker Schloss. 
 
Uri v. Busecker Schloss søster Ussa v. Busecker Schloss var hessisk 
hyrdehundevinder og i 1959 vandt hun HGH klassen. 
Senere blev den herlige grå tæve vinder i Japan.   
 
Uri v. Busecker Schloss og Ussa v. Busecker Schloss var efter den grå Harras v. 
Busecker Schloss, som også havde en god broder i Hektor v. Busecker Schloss. 
Faderen til disse var Armin v. Salon, og moderen var den grå Ossie v. Gambacher 
Tal. 
 

 
Sirk v. Busecker Schloss 
f. 5. november 1964 
 
I 1966 blev Sirk v. Busecker Schloss unghundevinder på det tyske hovedavlsskue. 
 
Sirk v. Busecker  Schloss var søn af den fremragende brugshundenedarver Bernd 
v. Lierberg.  
Moderen var Issel v. Busecker Schloss, som var efter Valet v. Busecker Schloss og 
Zita v. Busecker Schloss, hendes moder er Petra v. Busecker Schloss.  
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Sirk v. Busecker Schloss blev kort tid efter sejren på det tyske hovedavlsskue solgt 
til udlandet, men inden han kom ud af landet, blev han fundet død i kennelen, og 
det viste sig, at han havde fået gift. 
 
En søster til Sirk v. Busecker Schloss var Seffe v. Busecker Schloss, hun blev VA 
5 i 1967 på hovedavlsskuet.  
En fremragende avlstæve, som har bragt mange fremragende hunde. 
 

 

VA Seffe v. Busecker Schloss 
f. 5. november 1964. 
 
I SV Zeitung (det tyske medlemsblad) skriver Alfred Hahn den berømte artikel  
"Lad ikke den grå schæferhund uddø - den er vigtig i avlen".  
 
Alfred Hahn var på dette tidspunkt medlem af SVs avlsråd. 
 
På det tyske hovedavlsskue i 1968 havde kennel v. Busecker Schloss den bedste 
opdrætsklasse. Den bestod af 6 hanner og 1 tæve efter 3 forskellige kuld. 
 

 
Alfred Hahn med sin opdrætsgruppe i 
1969. 
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Også i 1969 vandt Alfred Hahn opdrætsklassen. 
 
Dette år bestod gruppen af 8 hunde - 5 hanner og 3 tæver fra 3 kuld.  
En helt fremragende gruppe. 
I gruppen var flere kendte hunde så som Crok v. Busecker Schloss, Canto v. 
Busecker Schloss og Cuba v. Busecker Schloss, disse var efter Axel v.Haus 
Musshafen og VA tæven Seffe v. Busecker Schloss.  
I gruppen var også Enne v. Busecker Schloss, Gillo v. Busecker og Eros v. 
Busecker Schloss. De var efter Mike v. Bungalow og Seffe v.Busecker Schloss.  
 
Eros v. Busecker Schloss var en god avlshund. En hund med et helt fremragende 
væsen. 
Alle hundene i gruppen var helt ens med et fremragende pigment, med gode 
hoveder og helt sort sadel. En særdeles smuk gruppe.   
 
På hovedavlsskuet i Mannheim i 1971 stillede Alfred Hahn med en grå 
opdrætsklasse, som blev nr. 4.  
I denne klasse var den grå Onyx v. Busecker Schloss, som var søn af den grå 
Pollux v. Busecker Schloss og Enne v. Busecker Schloss. 
 
Alfred Hahn ventede sig meget af Onyx v. Busecker Schloss, men allerede på 
hovedavlsskuet, hvor han blev SG 8 i unghundeklasse hanner, viste det sig, at han 
var syg, hvilket mange bemærkede, og kort tid efter hovedavlsskuet døde han. 
Dette var et meget stort tab for Alfred Hahn, da han gerne ville have en grå han, 
som kunne fortsætte linien efter den grå Pollux v. Busecker Schloss. 
 
Pollux v. Busecker Schloss var fader til min første tæve Lyngs Glenni, som blev 
stammoder til min kennel. 
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Pollux  v. Busecker Schloss var en herlig hund, som jeg personligt kendte godt og 
satte meget stor pris på. Jeg har altid ønsket, at jeg kunne lave en hund som ham 
med et så herligt væsen. 
 

 
Lyngs Glenni med sin far 
Pollux v. Busecker Schloss. 
 
På det tyske hovedavlsskue i Bremen i 1972 overrakte den tyske præsident Dr. 
Chr. Rummel Alfred Hahn "Das goldene Zuchterabzeichen (guldnålen for 
opdræt). 
 
Også i 1974 blev Alfred Hahn vinder af opdrætsgruppen.  
I denne gruppe var Rocco v. Busecker Schloss, hvis fader var Ebbo v. Astener 
Moor, og moderen var den fremragende Seffe v. Busecker Schloss. 
 
Dette år blev Rocco v. Busecker Schloss V 2 i brugsklassehanner, og ved mod og 
kampdriftprøven var det Rocco v. Busecker Schloss som så absolut var den bedste, 
en hund i særklasse efter mange tyskeres mening.   
Rocco v. Busecker Schloss fik desværre ikke lov til at blive i Tyskland ret længe. 
Han blev ligesom mange andre solgt til udlandet. 
 

 
Rocco v. Busecker Schloss 
f.30.september 1970. 
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Det skal også bemærkes, at da Albert Schneelock i 1975 ikke længere ønskede at 
være SVs avlsrådsformand, fik Alfred Hahn et brev fra Dr. Rummel, som var SVs 
præsident, han ønskede, at Alfred Hahn skulle overtage posten som SVs 
avlsrådsformand. Alfred Hahn syntes, at han var blevet for gammel til at modtage 
dette ærefulde hverv, han afslog og foreslog Dr. Rummel at udnævne Hermann 
Martin til posten. 
 

 
Sagus v. Busecker Schloss 
f.19.juni 1977. 
 
I 1977 fødtes den grå Sagus v. Busecker Schloss.  
Sagus v.Busecker Schloss var efter den fremragende brugshundenedarver Greif v. 
Lahntal og den grå tæve Vroni v. Busecker Schloss.  
Hun var datter af Arko v. Haus Buch og den grå Afra v. Busecker Schloss, hvis 
moder er Natja v. Busecker Schloss, som har samme forældre som Pollux v. 
Busecker Schloss. 
 
Sagus v. Busecker Schloss var en fremragende brugshund, og en hund som har 
opnået mange gode brugsresultater. 
 
Margarete og Alfred Hahn kunne den 03.07 1980 fejre guldbryllup.  
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I 1983 fødtes, Half v. Busecker Schloss en fremragende grå han, som Hermann 
Martin ønskede at Alfred Hahn stillede på det tyske hovedavlsskue, men det afslog 
han. 
 

 
Half v. Busecker Schloss 
f.6.juni 1983. 
 
Half v. Busecker Schloss var ud af et godt guld med Hort v. Busecker Schloss og 
Hermes v. Busecker Schloss som nogle af de bedste. 
Half v. Busecker Schloss var efter Greif v. Lahntal, og moderen var den grå Pleuni 
v. Busecker Schloss, som var efter Zarno v.Holtkämper See og den grå Innes v. 
Busecker Schloss. 
Half v. Busecker Schloss blev hurtigt solgt til Amerika.  
Innes v. Busecker Schloss blev solgt til England, Hun var efter Gillo v. Busecker 
Schloss og Märri v. Busecker Schloss. 
 
Pleuni v. Busecker Schloss var tidligere solgt til Holland. Hun var efter Zarno v. 
Holtkämper See og Innes v. Busecker Schloss. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pleuni v. Busecker Schloss 
f. 12. februar 1977. 
 
 
 



Kennel v. Busecker Schloss 

Kennel Friis v/E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest, DK 6000 Kolding tlf. (45) 75528303 
email:efriism@stofanet.dk 
 

11

 
 
Ortsgruppe v. Busecker Schloss havde i 1984 bestået i 50 år og Alfred Hahn som 
havde været med til at starte Ortsgruppen, havde været opdrætter i 60 år, og dette 
skulle fejres.  
Jeg var sammen med min kone inviteret til festen i Grossen Buseck. Det var en 
meget stor oplevelse.  
Vi begyndte festen med at gå i kirke for at mindes dem, som, mens de levede, 
havde gjort en indsats for Ortsgruppen. 
 
I og uden for kirken var der over 300 mennesker, og om aftenen var der stor fest i 
forsamlingshuset med over 400 mennesker, som fejrede, at Ortsgruppen blev 50 
år, og at Alfred Hahn havde været opdrætter i 60 år.  
Der var spisning, og underholdningen leverede byens øvrige foreninger, der var 
sang, dans, musik og mange taler. 
En stor aften som jeg aldrig vil glemme.  
Jeg havde den ære at have borgmesterens kone til bords, og da hun hørte, at vi 
kom fra Danmark, fik jeg som et minde om denne dag overrakt en platte af 
borgmesteren. Plattens motiv er slottet Busecker Schloss.   
 
I 1985 fødtes den smukke grå Turo v. Busecker Schloss.  
Turo v. Busecker Schloss blev solgt til Østrig, hvor han ud af 48 deltagende hunde 
blev østrigsk brugshundemester. 
Turo v. Busecker Schloss er efter den grå Mutz v.d.Rehhecke og moderen er Imba 
v. Busecker Schloss, som igen er efter Greif v. Lahntal. 
 
Turo v. Busecker Schloss fik ved FCI-Europamesterskabet i Schweiz i 1989 en 
topplacering med 98 i A og 97 i C. 
 

 
Turo v. Busecker Schloss 
f. 17. februar 1985. 
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Turo v. Busecker Schloss havde jeg den store glæde at eje til hans alt for tidlig 
død. 
 
Den 03.07.1990 kunne Margarete og Alfred Hahn fejre diamantbryllup (60 år). 
 
I 1994 har Alfred Hahn været medlem af SV i 70 år, og stadig aktiv som 
opdrætter, en flot og enestående præstation. måske er han den person, som har 
været medlem af SV i flest år. 
 
Det er kendetegnende for Alfred Hahn, at hans store interesse er den grå 
schæferhund, det viser en parring sidst i 1994. 
 
Jeg har ofte set mange præmier, men aldrig så mange, som dem hos Alfred Hahn. 
Præmier fra ind - og udland fylder mange skabe og skuffer.  
Flere af præmierne er af guld, bl.a. den medalje som som Alfred Hahn har 
modtaget fra den tyske regering for sit opdræt af schæferhunde. 
 
Alfred Hahn var en god ven, som har været til stor hjælp.  
 
Friis / Juni 2009 


