
Jakttypen tar över

Jaktspanielns första tid i Sverige, del 2

Text: Sten Christoffersson

Som jag berättade i förra numret förblev ingenting sig likt se-
dan Revirets Tiffany och Solbergs Cissy som första jaktspringrar 
startat på de skånska jaktproven 1976 och sopat mattan med 
allt motstånd. Cissy blev stamtik i Charlie Johnssons kennel 
Woodcock och under flera år dominerades jaktproven av hun-
dar därifrån. Det fanns egentligen bara en förare med dual 
purpose-hundar som kunde matcha hundarna från Woodcock, 
nämligen Jörgen Sandberg och hans cockrar.

1974 övertog Rita och Jörgen Sandberg 

av en ren slump en ”helt omöjlig” nio-

månaders cockervalp, Sussie. Hon var 

ingen jaktcocker men Jörgen gick en 

jaktträningskurs hos Erik Björne. Erik 

övertalade honom 1975, samma år jag 

vann med wachteln Filur på Skånepro-

ven (se nr 3/2015 av Apportören), att 

följa med till Arvika och starta Sussie i 

kvalificeringsklass. Sussie blev bäst i sin 

klass med ett första pris och Jörgen fick 

blodad tand. 

Jörgen gjorde Sussie till både jakt- 

och lydnadschampion liksom hennes 

dotter Fanny (född 1976). Även Sussies 

son Loffe prenumererade på elitklass-

ettor, precis som Bonnie, samtliga trä-

nade och förda av Jörgen. 

Men trots dessa exempellösa fram-

gångar insåg Jörgen så småningom att 

han med sina dual purpose-cockrar i 

längden inte kunde matcha jaktspring-

rarna. Då bad han mig hjälpa honom 

att importera en jaktcocker, vilket re-

sulterade i att Skenchall Mark (Mac) 

anlände från Wales till Bromölla 1985. 

Tillsammans med Jörgens senare im-

port SEJ(J)CH Lemon Blossom Belle 

bildade Mac grunden till den jaktcock-

eruppfödning under kennelnamnet 

Smedmästarens, som snart blev lika 

dominant på cockersidan som Wood-

cocks var på springersidan. 

Skenchall Mark var en mycket bra 

jakthund och jag glömmer aldrig hur 

han på ett prov på Trolle Ljungby ur 

ett enesnår samtidigt stötte två kaniner, 

som båda sköts, men den ena blev skad-

skjuten. Jörgen skickade Mac på löpan 

efter den skadade. Han försvann över 

en stengärdsgård och ur synhåll, men 

kom snart tillbaka med den ännu le-

vande kaninen. På förnyat kommando 

apporterade han den döda kaninen, 

vars position han mindes perfekt. Där-
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efter gav han sig åter in i samma buske 

och stötte ytterligare en kanin, som 

han visste var kvar där, allt med endast 

några få, lågmälda kommandon från 

Jörgen. 

Även Lemon Blossom Belle var, lik-

som den långa rad jaktcockrar vi sett 

Jörgen föra på prov alltsedan dess, en 

mycket duktig och genomarbetad jakt-

hund, som tillsammans med Skenchall 

Mark gav flera fantastiska hundar, som 

Smedmästarens SEJ(J)CH Gnista och 

SEJ(J)CH Smedmästarens Kompis.

Nya importer och kennel 
Sheena’s
Det dröjde till 1981 innan jag själv fick 

möjlighet att ha en andra hund för-

utom min wachtel. Jag importerade 

då jaktspringersyskonen Llanoverdewy 

Scamp och Llanoverdewy Juno via en 

falkonerarvän i Wales. Jag tränade 

Scamp och lyckades göra honom till 

jaktchampion tack vare en förstående 

utställningsdomare, Olga Hampton, 

som gav honom en tvåa:

– I can’t give him a first, but I be-

lieve a second will please you just as 

much, sade den kloka damen.

Egentligen var Juno den bästa hun-

den av de två. Hon ägdes och tränades 

av Hans Magnusson och meriterade sig 

på jaktprov för championatet, men sak-

nade utställningsmerit.

Scamp visade sig vara en bra avels-

hund. 1983 parades han med Wood-

cocks Sherry. Ur denna Sherrys enda 

kull tog Rolf Lindgren sin nästa stjär-

na, Sheena’s Sherrys-Sheena, som han 

fortsatte Sherrys tiklinje med i sin ken-

nel Sheena’s. Sheena var en fantastiskt 

duktig prov- och jakthund och sin tids 

vinstrikaste springer spaniel. Hon eröv-

rade både svenskt och norskt jaktcham-

pionat och blev en viktig avelshund. 

1985 parade Scamp Magnus Ten-

fälts i förra avsnittet nämnda jaktcham-

pion Woodcocks White Lady. Av de 

två tikarna i den kullen blev Aquilos 

Lady’s-Faye stamtik i min egen kennel 

Sportsmans medan Magnus fortsatte 

tiklinjen från White Lady med Aquilos 

Fly-of-Lady. 

Andra tidiga importer som gjorde 

avtryck i aveln var Parkmaple Don 

Skenchall Mark kom till Sverige 1985. Han var en suverän jakt-, prov- och avelshund och 
utgjorde grundplåten i Rita och Jörgen Sandbergs framgångsrika jaktcockeruppfödning 
under kennelnamnet  Smedmästarens. Foto: Sten Christoffersson

Rolf Lindgren 1985 med Sheena’s Sherrys-Sheena och Sheena’s Muffin. 
Foto: James Lindgren

(Vinjettbilden) SEJ(J)CH Lemon Blos-
som Belle var stamtik i Rita och Jörgen 
Sandbergs mycket framgångsrika jaktcocker-
uppfödning under kennelnamnet Smedmäs-
tarens. Foto: Sten Christoffersson
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(1980, kennel Solbergs), Abbeyoaks 

Cara (1983, L Åhsberg), Qwibernant 

Rovdjur (1984, Jeppe Stridh), Qwiber-

nant Orm (1984) och Copford Mer-

leymeet (Manne Bretz, 1985). Qwiber-

nant är såklart en felstavning av Keith 

Erlandsons kennelnamn Gwibernant.

Skandal på Gotland
I mitten av 1980-talet dominerade 

jaktspringrarna främst de skånska 

och gotländska jaktproven, inte bara 

kvalitetsmässigt, utan även numerärt. 

Föregångare på Gotland var Tore de 

Flon med Titti (SEJCH Woodcocks Co-

intreau, född 1982) tätt följd av Mona 

Stengård med Woodcocks Dricko 

(Dricku, född 1983). Cointreau blev 

stamtik på spanielsidan i kennel De-

flons. Monas kennel heter Jaktfalkens, 

som hon delade med och så småning-

om övertog efter den norrländske, 

jaktspanielvänlige jaktprovsdomaren 

Curt Hjalmarsson-Boström. Han im-

porterade 1991 jaktspringertiken Ore 

a-Dash of Cent (Flippi), som grundlade 

jaktspringerlinjen i kennel Jaktfalkens.  

En av 1980-talets skandaler inom 

kennelvärlden orsakades av Tore och 

Mona då de ställde ut Titti och Dricku 

i Visby 1985. Domaren blev förtjust i 

de positiva och trevliga hundarna och 

berättade glatt för publik och deltagare 

att här var ett par hundar som rörde sig 

och var byggda så som man har rätt att 

kräva av jakthundar och han gav dem 

båda första pris i öppen klass. Protest 

inlämnades och Titti och Dricku från-

togs sina priser, men återfick dem via 

en motprotest, berättar Mona Sten-

gård. Den modige domaren, som var 

den legendariske Åke Wintzell, straffa-

des med temporär avstängning.

Mälardalen vaknar sent
Utanför Gotland och Skåneland, alltså 

de gamla danska provinserna Skåne, 

Blekinge och Halland, var det tunn-

sått med jaktspaniel fram till långt in 

på 1980-talet. Jaktspaniel söderifrån 

startades emellertid regelbundet på 

de mellansvenska jaktproven, där mot-

ståndet var betydligt klenare än i Skåne 

och på Gotland. 

Flera tidiga jaktspringrar i Mälarda-

len kom från den walesiske spanielgu-

run och svenskättlingen Keith Erland-

son (kennel Gwibernant), författare 

till böckerna Gundog Training (som 

var vår träningsbibel under 1980-talet) 

och The Working Springer Spaniel 

(vars omslag pryds av min egen mycket 

duktiga Sportsmans Teal-of-Faye).

Olov Axelsson, Brevens Bruk, var ti-

dig med Gwibernant Zicka (född 1984) 

och i samma veva kom Gwibernant Fjal-

len (Henrik Hansson) och Skal of Gwi-

bernant (Pelle Bollvik) till Mälardalen. 

Av dessa var det bara Olov Axelsson 

som meriterade hunden på jaktprov. 

En jaktspringer som satt avtryck är 

Ben of Kenee (Ulf Sullbach 1983). Han 

var fader till flera kullar under 1980-ta-

let och tog flera elitklassettor på jakt-

prov. 

Fästning Norrland intas
Dual purpose-hundarnas sista starka 

fäste på jakt- och provsidan var Norr-

land. Där fanns flera framgångs- och 

inflytelserika uppfödare med jakt-

provsdomarna Göran Marklund (ken-

nel Orrlyrans) och Tore Danielsson 

(kennel Springstar) i spetsen. Man 

jagade skogsfågel med hundarna, som 

av praktiska skäl tilläts följa löpor långa 

sträckor, något som utan tvekan var än-

damålsenligt i viltfattig skogsterräng, 

men som hade renderat utvisning på 

ett sydligt jaktprov. 

Så småningom stördes emellertid 

friden i tjäderskogarna när en och an-

nan jaktspaniel dök upp. Hans Iversen 

från Svensbyn utanför Piteå blev ras-

typens Norrlandsapostel när han 1986 

skaffade Sheena’s Jenny-Wren och tre 

år senare Sheena’s Sheela. Hans hade 

provframgångar och fällde stora mäng-

der skogsfågel och morkulla över sina 

hundar samt vann det enda fjällprov 

SEJCH Llanoverdewy Scamp och Llanoverdewy Juno under ripjakten 1985. Som synes 
skiljde sig dessa två kullsyskon ganska mycket i typ. Juno var lättare, lägre, stilfullare och 
mer vesslelik i terrängen och den mest lättförda jakthunden av de två. 
Foto: Sten Christoffersson

Gotländska pionjärer efter lyckad jakt. Tore 
de Flon med SEJCH Woodcocks Cointreau 
och Deflons Ambra samt Mona Stengård 
med Woodcocks Dricko.
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på ripa som ordnats i Sverige. Under 

domaren Härje Hallgrens vakande öga 

förde Hans sin Jenny med unghunden 

Sheela gående fot samtidigt som han 

själv skötte bössan och fällde fågel. Jen-

ny vann båda dagarna med första pris. 

Den stora ofreden
Nej, detta ska inte handla om Finlands 

tidiga 1700-talshistoria utan om den 

bittra strid för och emot jaktspaniel-

typen som fördes under 1980-talet och 

som egentligen aldrig bedarrat helt.

Dominansen av jaktspaniel på jakt-

proven sågs med oblida ögon av i första 

hand uppfödare av dual purpose-spa-

niel. Argumenten mot våra hundar var 

många. Man menade att det var förar-

na som var duktiga, inte hundarna, och 

att det var klart att man kunde få fram 

bra hundar i viltrika Skåne. Den fart de 

arbetade med gjorde att hundarna inte 

höll en hel jaktdag, sades det, och jakt-

spaniel var fullkomligt omöjliga som 

familjehundar eftersom de var stirriga 

och aldrig varvade ner. 

Vi jaktspanielägare tittade förvånat 

på våra lugna och trevliga familjehun-

dar, byggda och med kondition för 

många timmars intensiv jakt, och ska-

kade på huvudet. 

Andra argument vilade på fastare 

grund. Enligt svensk kenneltradition 

ska en jakthund vara rastypisk till såväl 

jaktlig förmåga som exteriör och den 

mallen passade en jaktspaniel inte in 

i. Så den kritiken var helt korrekt och 

saken värd att diskutera. Våra hundar 

nådde inte utställningsringens exteri-

örkrav, men å andra sidan nådde inte 

den andra spanieltypen jaktprovens 

krav mer än i undantagsfall (främst då 

Jörgen Sandbergs cockrar före 1985). 

En följd av att jaktspaniel dök upp 

på jaktproven blev att kraven höjdes till 

en nivå som gjorde det praktiskt taget 

omöjligt för en dual purpose-spaniel 

att få de jaktmeriter som krävdes för 

främst utställnings- men såklart också 

jaktchampionatet – åtminstone i de de-

lar av Sverige där jaktspaniel domine-

rade och för en majoritet av jaktprovs-

domarna. 

Men ju längre norrut man kom, 

desto sällsyntare blev jaktvarianterna. 

Dessutom var standarden på själva 

proven knappast jämförbar: Norrlands-

prov med några, kanske samma dag, ut-

satta fasaner kontra prov i viltrika mar-

ker med harar, kaniner och vilda fåglar. 

Dessutom valde man gärna domare 

med omsorg, inte sällan från Finland 

där synen på lagom sök, bra kontakt, 

tyst förning av hunden och stadga inte 

var lika strikta som hos oss. Lite av den 

problematiken framgår av det referat 

från jaktprovet på Rinkaby 1985 i Ap-

portören nr 4/1985, som du finner på 

www.ssrk.se

Det bästa från två världar
Resultatet blev att det inte alltid var de 

bästa hundarna som erövrade titeln 

jaktchampion. En jakttränad utställ-

ningsstjärna kunde på rätt prov och 

med rätt domare gå till ett pris som 

hade varit otänkbart i konkurrensen 

med jaktspaniel på ett skånskt prov. Så 

när en valpkulls föräldrar presentera-

des som dubbelchampion i jaktpres-

sens radannonser, valde såklart många 

jägare dem framför valpar efter titel-

lösa jaktspaniel, även om de senare så 

gott som alltid var bättre jakthundar. 

Dessutom gjordes i annonsen ofta det 

till intet förpliktande tillägget: ”Föräld-

rarna används vid praktisk jakt”. Många 

valpköpare har i efterhand berättat att 

de kände sig lurade när de så småning-

om startade på prov och insåg hur det 

egentligen förhöll sig. 

Försök gjordes att korsa represen-

tanter för de båda typerna i hopp om 

att ta till vara det bästa från två världar. 

Framgångsrikast var Bengt Rödseth 

med SEJCH Nicki (född 1982), en duk-

tig tik som var dual purpose-springer 

till tre fjärdedelar, men såg ut som en 

jaktspringer. Bengt parade henne med 

Pelsös Erasmus, en dual purposehund, 

och fick Kim, som han också gjorde 

till jaktchampion. Kim fick många val-

Bengt Rödseth på måsjakt med SEJCH Nicki, som genetiskt var mest dual purpose, men 
mest liknade en jaktspringer. Bengt hade stora framgångar på jaktproven med henne och 
hennes son SEJCH Kim, men övergick så småningom till rena jaktspaniel. 
Foto: Sten Christoffersson

Sheena’s Jenny-Wren (Hans Iversen) var 
Norrlands första framgångsrika jaktspring-
er både på prov och under jakt. Hon visade 
att jaktspaniel fungerade bra även i norr 
och Hans fällde hundratals skogsfåglar och 
morkullor för henne. Foto: Hans Iversen
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par med olika dual purposetikar, men 

Bengt gav så småningom upp sina 

försök att få fram hundar som dög på 

både utställning och jaktprov och star-

tade en framgångsrik karriär med rena 

jaktspringrar under kennelnamnet Få-

geljägarens. 

Kärt barn …
I början benämndes jaktspaniel oftast 

working spaniel och ibland field trial 

spaniel. Eftersom jag anser att man ska 

prata svenska i Sverige, arbetade jag 

från allra första början för att införa 

begreppen jaktspaniel, jaktspringer 

och jaktcocker. Motståndet var segt, 

dels bland de med anglofila tendenser 

som använde prefixet working och dels 

bland uppfödare av andra spanielvari-

anter. Att kalla de nya hundarna jakt-

spaniel uppfattades nog som att övriga 

typer blev stämplade som icke jagande, 

och den synpunkten har jag full förstå-

else för. Lustigt nog var det annorlunda 

på retrieversidan. Efter vad jag minns 

användes jaktretriever, jaktlabrador 

och jaktgolden från första början. 

När jag 1989-1990 skrev boken 

Fågelhundar - dressyr & jakt använde 

jag därför konsekvent jaktspaniel, 

jaktspringer och jaktcocker. Likaså i 

böckerna Jakthundar och Jägarskolan, 

i mina filmer samt i artiklar i tidskrif-

terna Jakthunden och Svensk Jakt. Till 

min glädje har den nomenklaturen 

nu slagit igenom helt. I Danmark kal-

las hundarna ännu field trial spaniel, 

och det tycker jag är både missvisande, 

klumpigt och odanskt. Men det må 

vara deras sak, och hundarna är så klart 

lika bra för det.

Kennelklubbens stora  
misstag
Få av de som deltog i den hätska debat-

ten om de olika spanieltyperna verkade 

inse att det egentligen inte var fel på 

hundarna på någondera sidan. Proble-

met var att SKK:s och SSRK:s avelsmål-

sättning inte gick att applicera på dem. 

Att kräva både goda bruksegenskaper 

och godkänd exteriör hos en gråhund, 

hamiltonstövare eller vorsteh är något 

helt annat än att kräva motsvarande 

av en spaniel. Dessa rasers ursprungs-

länder – Norge, Sverige och Tyskland 

– delar samma avelsfilosofi och raserna 

har utvecklats och konsoliderats inom 

ramen för den. 

Men i Storbritannien tänker man 

friare. Där är aveln av hävd mer spe-

cialiserad och man ställer inte ut jakt-

hundar, lika lite som man startar ut-

ställningshundar på jaktprov. Det har 

lett till den rasklyvning som så tydligt 

manifesterar sig i SSRK:s raser. Trots att 

labrador retriever och engelsk springer 

spaniel är britternas utan jämförelse 

mest populära jakthundar med skyhöga 

Konsekvent fostran och medfödd samarbetsvilja i förening. Jörgen Sandberg med sina jaktcockrar under en andjakt på Trolle Ljungby 
1997. Den yngsta hunden, Toy, var ännu inte årsgammal. Skenchall Mark, som kommer från höger med en and, var 12 år. Jörgen 
koncentrerar sig på jakten och skickar hundarna en och en på apport genom att säga hundens namn. Fr.v. Blackarrow (Jerry), SEJ(J)CH 
Smedmästarens Gnista, SEJ(J)CH Smedmästarens Kompis, SEJ(J)CH Lemon Blossom Belle (Bell), Smedmästarens Toy, SEJ(J)CH Småvilt-
jägarens Oryx (Orry) och Skenchall Mark (Mac). Foto: Sten Christoffersson
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årliga registreringstal, har genom tider-

na endast tio labradorer och tre spring-

rar lyckats bli dubbelchampion. Den 

senaste dubbelchampionlabben föddes 

1946 och samtliga tre springrar levde 

under 1920-talet. Det lär över huvud ta-

get aldrig ha hänt att en cocker spaniel 

blivit dubbelchampion på andra sidan 

Nordsjön. 

Hur skulle vi då med vårt blygsam-

ma avelsunderlag kunna överbrygga 

dessa rasklyftor och få fram hundar för 

både utställning och jakt? Här finns 

dessutom en annan aspekt. Att göra 

minsta lilla avkall på viktiga jaktegen-

skaper till förmån för en gynnsammare 

bedömning av hunden i utställnings-

ringen vore ur jaktetisk synvinkel oför-

svarligt. 

Var och en som sysslat med avel vet 

att ju snävare avelsmål, desto snabbare 

och bättre resultat. Att tro att avel på 

exteriöra kvaliteter inte påverkar jakt-

anlagen, som otroligt nog har hävdats, 

vittnar bara om avgrundsdjup okun-

nighet om vad som krävs av en verkligt 

duktig jakthund och hur svårt det är att 

samla alla de nödvändiga egenskaper-

na i en och samma individ. 

Att man inom SKK inte i tid insåg 

det orimliga i denna hållning ledde till 

en tragedi av stora mått. Jaktspaniel- 

och jaktretrieverägare som fått nog av 

kenneletablissemangets rigiditet bilda-

de år 2000 Jaktspanielklubben och år 

2001 Jaktretrieverklubben och Svenskt 

Jakthundsregister, som för en från SKK 

fristående stambok över klubbarnas 

hundar. När SKK samma år som JSK 

bildades införde jaktchampionat utan 

utställningsmerit för spaniel och 2002 

för retriever var skadan redan skedd 

och klyvningen av vår smala avelsbas 

på jaktsidan ett faktum. Jaktspaniel och 

jaktretriever stambokförs numera i två 

olika register som ofta gör det omöjligt 

att registrera valpar om föräldrarna till-

hör olika register.

Framtiden
Och där står vi i dag. Om jag skulle 

önska något för framtiden vore det att 

alla inblandade på jaktsidan tog sitt 

förnuft till fånga och samlade alla sina 

hundar i en stambok, SKK:s om jag fick 

bestämma. 

Jag skulle också vilja att alla ägare 

och uppfödare till våra raser lärde sig 

inse att alla är lika mycket värda. Jakt-  

utställnings- och dual purposespaniel 

är helt eller delvis olika hundar med 

olika fel och förtjänster. För att kunna 

älska en rasvariant måste man väl inte 

avsky alla andra? De är annorlunda, 

men måste det vara negativt? De räk-

nas visserligen till samma ras och det 

kan irritera vän av ordning, men vi bör 

vara medvetna om att begreppet hund-

ras i modern mening knappt har mer 

än 150 år på nacken, medan vi har haft 

hundar i tiotusentals år. Ras är inte hel-

ler något enhetligt begrepp i så måtto 

att det alltid finns en viss, kvantitativt 

mätbar genetisk skillnad mellan två ra-

ser. Ras är ett helt och hållet mänskligt 

påfund som tagit sig uttryck i en mer 

eller mindre godtycklig och fullstän-

digt konstlad genetisk barriär mellan 

olika hundpopulationer. Att vi har just 

de hundraser vi har beror på tradition, 

slump, modetänkande och i vissa fall 

på kraftfulla personliga initiativ. 

Att rasgränserna är slumpmässiga 

framgår tydligt om man till exempel 

jämför stövare och spaniel. En hamil-

tonstövare är till utseende, mentalitet 

och arbetssätt betydligt mer lik en finsk 

stövare än vad en jaktspaniel liknar en 

utställningsspaniel. Stövarraserna sepa-

rerades för bara en god mansålder se-

dan, då spanielraserna redan var kluvna. 

Ändå anses stövarna tillhöra olika raser 

medan till exempel de olika springerty-

perna räknas till en och samma ras.

Det är vid detta konstlade och god-

tyckliga rasbegrepp, mer grundat på 

slump, tillfälligheter och kynologiskt 

tyckande än på genetisk insikt och fyl-

landet av praktiska behov, som vi des-

perat klamrar oss fast och som får oss 

att skrika i högan sky varje gång föränd-

ringens vind så mycket som krusar den 

kynologiska ankdammens förrädiskt 

lugna yta. 

Vi har väl kommit längre efter 70 år 

i samma klubb? n

Tore de Flon och Deflons Emrik vid unghundsvattnet på Gransholm 1989. Domare Henry 
Hammarlund ger klartecken för kast och skott. Foto: Sten Christoffersson

SEJCH Llanoverdewy Scamp, som importe-
rades från Wales 1981, grundlade genom 
sina valpar tre tidiga och framgångsrika 
jaktspringerkennlar, Aquilos (Magnus 
Tenfält), Sheena’s (Rolf Lindgren) och 
Sportsmans (Sten Christoffersson). 
Foto: Sten Christoffersson


