
När spanielhistoriken skulle skrivas blev jag snabbt klar över 
att det var Lilian Jonsson, Bonnets kennel, som skulle tillfrå-
gas. Efter en del turer stod det klart att så inte kunde ske, men 
Lilian bistod med sin kunskap genom en intervju. Hon tyckte 
att rubriken kunde vara ” ... i huvudet på en gammal spaniel-
kärring” så nu är det sagt. Jag ville å min sida inte ha artikeln 
uppbyggd i intervjuform, så texten nedan är min tolkning av 
vad som sades samt  kompletteringar av mig själv!

SSRKs spanielhistorik
Text: Jan-Erik Ek

Lilian berättar: När Spanielklubben, 

som den då hette, bildades 1945 var jag 

fem år och hade inte hunnit engagera 

mig så mycket, men 1947 debuterade 

jag som utställare! Det var med en ung-

hane som hette Örlidens Sensation och 

domare var Nils Lyngås, en stor domar-

profil vid den här tiden. Som den ny-

börjare jag var blev det väl inte högsta 

poäng för uppvisningen. Domaren 

stod med ryggen vänd åt oss då vi kom 

in men jag påbörjade genast uppvis-

ningen och började springa fram och 

tillbaka. Vi är nog många som känner 

igen oss i liknande situationer och som 

kan tänka tillbaka på presentationsmis-

sar vi gjort – för nya, det har vi ju alla 

varit. Många år senare, 1981, blev jag 

auktoriserad domare.

Min mamma, Märta Jonsson, och 

jag delade på kennelnamnet Bonnets. 

Vi reste en hel del, även till Danmark, 

Österrike och Holland under 50- och 

60-talen. Tyskland hade rabies och där-

för fick man endast resa med hundar 

genom landet i plomberad bur. I slutet 

av 60-talet stängdes gränsen till Dan-

mark och karantänskrav infördes vilket 

satte stopp för resandet. Innan dess 

hade vi varit i Holland och blivit för-

tjusta i den amerikanska cockern som 

vi mötte på kennel van der Cockerbox. 

Vi importerade inte mindre än fem 

hundar på ett bräde, men fick problem 

med katarakt vilket gjorde att vi valde 

nya vägar för vår framtida uppföd-

ning av rasen. Caramels Candy-Glow 

importerades med hjälp av Marianne 

Fürst-Danielsson och slutade som 8:a 

på guldhundslistan 1972. Bland våra 

egenuppfödda cockrar vill jag sätta Ch 

Bonnets Xerxes främst.

Funktionärsuppdrag
Mitt första uppdrag i SSRK var som 

invald i festkommittén 1950 i Västra 

avdelningen. Vid den här tiden bodde 

jag i Göteborg.

Som många andra ungdomar ville 

jag röra på mig. 1958 flyttade jag till 

Oslo och öppnade trim i Lilleström. 

Vägen därifrån ledde till Värmland och 

från 1963 till 1967 bodde jag i Karlstad. 

Tillsammans med Brit-Marie ”Bat” Bru-

lin, kennel Puhs, var jag med och bil-

dade SSRK Värmland. 1967 gick flytt-

lasset till Skåne där jag bott sedan dess. 

Under cirka 25 år var jag ordförande i 

SSRK Södra och jag är fortfarande aktiv 

i utställningskommittén. 

Förebilder och profiler inom 
SSRK
När man som jag började med cocker 

var det självklart att ha Lilian Öhrström, 

Lilian Jonsson

Kennel Welladays hade fantastiska framgångar under 80-talet med sina uppfö-
dargrupper med clumber spaniel och kom 1987 på en delad förstaplats om årets 
uppfödare (alla raser) Foto Per Undén
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kennel Örlidens, som förebild. Hon låg 

ett eller ett par steg före andra samtida, 

både vad gällde presentation och att ha 

hundar av hög kvalitet. Det var många 

uppfödare som, i decennier framöver, 

valde att börja med en Örlidens cocker 

och det var oftast en mycket bra start. 

Lilian Öhrström importerade en 

hel del hundar från England och en 

som man gärna minns är Valstar Crafts-

man vars porträtt finns för beskådande 

på SKKs museum. Han var en hund 

som var före sin tid, och som präglade 

sin goda typ på avkomman. När en ras, 

oavsett vilken, är i sin linda är det vik-

tigt att det finns en person som Lilian 

Öhrström som med kunskap och ledar-

skap kan driva utvecklingen framåt och 

stärka kvaliteten. Det finns många raser 

där så inte är fallet vilket tyvärr märks 

på obefintlig kvalitet och bredd.

Lilian Öhrström behövde, precis 

som oss alla, någon att bolla tankar och 

idéer med och i det sammanhanget var 

Gunnar Nordqvist, kennel Stenänga, 

en perfekt diskussionspartner. Genetik 

var ett område han bemästrade till ful-

lo och han var dessutom domare och 

själv en erfaren och duktig uppfödare.

Agnes Evenröd, kennel Sandöns, 

var en rakryggad person och viktig för 

SSRKs uppbyggnad. Hon kallades även 

för Pelle, ett namn som hon fått av 

Evert Taube under sin tid som hovmäs-

tare på Stockholmskrogen Den Gylde-

ne Freden. Agnes Evenröds cockrar var 

mestadels röda och även hon impor-

terade flera goda exemplar. Prinses-

Ch Valstar Craftsman 1947 tillsammans med ägare Lilian Öhrström och domare Sigyn 
Littorin. Foto: Ingrid Olssons privata arkiv.

Mary Stephens, kennel af Tornö, och domare Agnes Evenröd. Foto: Ingrid Olssons privata 
arkiv.

Mikko Maljanen med Ch Örlidens China Box. Foto: Ingrid Olssons privata arkiv.

Ch Bonnets Xerxes
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san Sibyllas och prinsessan Margaretas 

cockrar kom från Agnes Evenröd. Os-

termans Marmorhallar användes ofta 

för utställningar av många klubbar och 

så även av SSRK. Dit levererades kunga-

familjens hundar av hovmarskalken så 

att Agnes Evenröd kunde visa dem! 

Stig Onnerfeldt, springer spaniel-

uppfödare under kennelnamnet av 

Bjerkefall, som var SSRKs ordförande 

en tid. Han importerade flera hundar 

från USA och hade en riktig dual pur-

pose-typ av springer.

Mikko Maljanen, känd domare som 

alltid hade cockrar och som var enga-

gerad i SSRK norra. Hans Ch Örlidens 

Cossack II var mycket vinstrik.

Irma Brusewitz-Ohlson, kennel av 

Oppensten, var en stor profil i hund-

världen och engagerad i SSRK. Kan-

ske blev hon mest känd för sin labra-

doruppfödning, men hon hade också 

cocker och en del andra raser. Hon 

hade möjlighet att importera goda ex-

emplar och använde sig av agenter i 

England som hjälp att hitta det bästa. 

SSRK och utställningsverk-
samheten
Under åren som gått har utställnings-

verksamheten verkligen förändrats. Vi 

har idag många fler utställningar än ti-

digare och vissa hävdar att de är lite väl 

många till antalet.

Personligen kan jag tycka att en del 

av gemytligheten och trivseln delvis 

har försvunnit i all den proffsighet och 

prestige som råder. SSRK som organi-

sation har enligt min uppfattning blivit 

en koloss på lerfötter och jag är defini-

tivt för en delning i en spaniel- respek-

tive retrieverklubb. Inte minst för att få 

en effektivare beslutsgång. Vi får se vad 

den utredning som tillsatts i ärendet 

kan komma fram till. 

Brittiska domare var välkomna gäs-

ter. Fram till mitten av 70-talet hade vi 

få svenska domare med SSRK-anknyt-

ning. Sigyn Littorin, Agnes Evenröd, 

Stig Onnerfeldt, Inga Hagensen, Made-

leine Ax:son-Iohnson och Mikko Malja-

nen var några av undantagen, samtliga 

utom Sigyn Littorin hade sin grund i 

spaniels. Under 70-talet kom det flera 

nya domare från våra led, bland dessa 

Inge E-son Thoor, Ing-Marie Hagelin, 

Brit-Marie ’Bat´ Brulin – till skillnad 

från de tidigare nämnda kom alla dessa 

från retrieverleden.

Under den här tiden kunde eng-

elska domare som stod uppsatta på 

hemlandets B-lista döma på officiell 

utställning även här. När det ändrades 

blev det också en dramatisk förändring 

i domarlistorna, inte minst på SKK-ut-

ställningar, och vi fick se domare från 

nationer som tidigare varit okända för 

oss i hundsportsammanhang men som 

dömde alla raser.

Bland alla populära engelska namn 

som var frekventa besökare vill jag 

gärna nämna Joe Braddon (kennel of 

Ide), Judy de Casembroot (Treetops, 

författare av boken ”The Merry cock-

er”), Gwen Broadley (Sandylands ken-

nel – känd för sin labradoruppfödning 

men också framgångsrik uppfödare av 

engelsk springer), Joe Cartledge (ken-

nel Ryslip) och Dr Ruth Barbour.

Under 70-talet profilerade sig SSRK 

Östra genom att bjuda in brittiska ras-

specialister till sina utställningar, vilket 

resulterade i höga anmälningssiffror. 

En drivande person i det här samman-

hanget var Märta Ericson, sedermera 

ordförande i SSRK HS, som också lyfte 

idén om att SSRK borde ha Club Shows. 

SSRK Club Shows 1976–1993
SSRKs första Club Show hölls i Alingsås 

Folkets Park den 4 september 1976. I 

enlighet med planen för Club Shows 

var domarlistan helt igenom brittisk. 

Det var en härlig dag med gemytlig 

Judy de Casembroot dömer på utställning i Sverige Foto: Ingrid Olssons privata arkiv

Ch Valstar Craftsman

22



stämning och utställare hade rest kors 

och tvärs genom landet för att ta del av 

det historiska eventet. 

Dessa Club Shows arrangerades 

därefter av olika avdelningar, som fick 

ansöka om att hålla i arrangemanget, 

och klubbens sista Club Show kom att 

hållas i ”min” avdelning, SSRK Södra, 

den 5 juni 1993. Utställningen i Alings-

ås hade hållits en vacker höstdag och 

traditionen avslutades en vacker för-

sommardag i Hasslarp, 17 år senare.

Frågan om att låta SSRK Club Show 

återuppstå tror jag inte på. Rasklub-

barna har ju numera sina egna Club 

Shows som ersatt föregångaren. Den 

torde därmed ha spelat ut sin roll.

Utställningssystemet 
En stor skillnad mellan de brittiska 

och svenska utställningssystemen är 

att vi svenskar tycker om att ändra och 

pröva nytt. I England har man en mer 

konservativ hållning till saker och ting 

och klassindelningar där ser väl unge-

fär likadana ut som de gjorde när jag 

besökte England för första gången för 

många år sedan.

Under många år här fanns ung-

hundsklassen, som var öppen för hun-

dar mellan 9 och 15 månader, och 

därefter var det öppen klass som gällde 

för de som inte var champions eller ve-

teraner. I unghundsklassen kunde man 

endast få Hp, medan Ck delades ut i 

segrarklassen som konkurrensklassen i 

öppen klass kallades. 

Sedan ändrade man och ändrade 

igen. Till den största delen tycker jag 

att förändringen varit positiv, men jag 

måste erkänna att jag saknar att kunna 

få ge Hp i junior-, unghund- och vete-

ranklasserna. 

Kritikerna – vad kommer att hända 

med dem? Läser folk sina kritiker, så 

som vi gjorde förr då varje ord som do-

maren yttrade vägdes på guldvåg, eller 

är man bara intresserad av att vinna? 

Ska man sluta att dela ut kritiker i ring-

en och istället prova att publicera dessa 

på nätet i samma ögonblick som hun-

den lämnar bedömningen? Då kan alla 

utställare följa med i vad domaren har 

tyckt och kanske plocka upp lite kun-

skap på vägen genom att direkt jämföra 

hunden mot kritiken. Eller ska kritik-

skrivning endast ske på specialklubbs-

utställningarna, i vårt fall SSRK, och is-

tället ha en ren konkurrensbedömning 

på SKKs utställningar? Frågan har lyfts 

och bollats runt många gånger och sva-

ret lär nog dröja ytterligare ett tag.

Amerikansk cocker spaniel
Rasen har haft flera guldhundskandi-

dater och torde därmed ansetts ha haft 

sina toppar men jag upplever att rasen 

också dragits med många problem un-

der åren. 

Som jag tidigare nämnde var vår 

Caramels Candle-Glow på guldhunds-

listan 1972.

1974 blev Wilhelm Dufwas Ch Ek-

horst Am Apache Raider något av en 

favorit med många topplaceringar och 

han blev ’Nixon’ med hela hundsport-

Sverige! 

Elsie Johansson med dottern Ma-

deleine, kennel Beringens, både im-

porterade och födde upp flera mycket 

Ch Beringens James Gold. Foto Per Undén.

Anki Johansson med Ch Sundust Thum-
belina. 
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framgångsrika exemplar. Ch Artru 

Sundance Pacemaker blev 1978 årets 

guldhund. Ch Beringens James Gold 

vann BIS, liksom Ch Mica’s Baron of 

Brooklands. En annan med mycket 

stora framgångar var Maud Lennboms 

Ch Carillo Art of Noise som vann BIS 

på Hund 1988.

Anki Johanssons Sundust Thumbe-

lina var en tik som gjorde stort intryck 

på mig.

Clumber spaniel
Det här är en ras som jag tycker har 

gjort stora framsteg över tid. Rasen har 

blivit mycket sundare i ögon och i rörel-

se under åren. Här kan man verkligen 

se exempel på hur bra det lönar sig när 

uppfödare och rasklubb arbetar sida vid 

sida i den bästa av sammanhållningar!

I starten av sitt arbete hade de flesta 

uppfödare en tät kommunikation med 

Rae Furness, kennel Raycroft, rasens 

grand old lady, och hon hade säkert 

varit stolt om hon hade fått se vad som 

finns idag.

Margareta Edman, kennel Clumb-

rolds, fick tidigt stora framgångar. Den 

första clumbern med både gruppvinst 

och BIS på en SKK-utställning var Mar-

gareta Edmans Raycroft Anchorfield 

Barkis som slutade som 5:a i guld-

hundsligan 1969. En annan tidig vin-

nare för kenneln var Clumbrolds Omar 

Sharif som vann BIS på SSRKs utställ-

ning i Johanneshov 1974.

Marie-Louise Almgren, kennel Wel-

ladays, hade också mycket stora fram-

gångar, bl a med Ch Clumbrolds Lille 

Buddha och Ch Welladays Wilda Ma-

thilda. Kenneln kom också på en delad 

förstaplats 1987 som årets uppfödare 

(alla raser).

Annica Högström och Karin Bro-

stam-Berglund, kennel Don’s, har också 

fött upp många förtjänstfulla individer.

Cocker spaniel
Cocker har under åren haft många 

trogna supporters och vem kan klandra 

dem? Jag har ju själv haft dem under 

hela mitt liv!

Det har funnits många framstående 

exemplar, men en sak som vållat diskus-

sioner är pälsar som jag tycker har blivit 

Ch Welladays Wilda Mathilda

Ch Travis Mary’s Pledge med uppfödare/ägare Kari Haave, domare Joe Braddon och SKKs 
ordförande Bertil Lagerblad. Foto Per Undén.

Ch Greentree Isadora med uppfödare/ägaren Lillemor Böös vinner BIS på Skokloster 1983. 
2:a från  höger på kortet  välkända SSRK profilen, Märta Ericson Foto Per Undén

Ch Colinwood Texas Ranger
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sämre. Lilian Öhrström tog bladet från 

munnen och skrev en lång insändare i 

Hundsport där hon klagade på att så 

många felaktiga pälsar slank igenom 

och att hon ångrade att hon själv inte 

blivit domare!

Lilian Öhrströms Valstar Craftsman 

var som jag nämnde tidigare en före-

gångare i typ och kvalitet då han im-

porterades i slutet av 40-talet. 

Det hände en hel del under 50-talet 

och 1956 övertog Gerd Ohm (senare 

Gerd Flyckt-Pedersen) sin fars kennel-

namn Hubbestad. Samma år registrera-

des kennel Bonnets.

1962 vann vår engelska import Ch 

Colinwood Texas Ranger, som kommit 

till Sverige bara en vecka innan, BIS på 

SKK Göteborg som var den näst största 

utställningen genom tiderna i vårt land 

på den tiden med 1100 anmälningar.

Gerd Flyckt-Pedersen hade stora 

framgångar med sina cockrar ända 

fram tills hon flyttade till England i 

början av 80-talet, främst med enfärga-

de exemplar. Av de som hävdade sig väl 

ur den egna uppfödningen kan näm-

nas Ch Hubbestads Knick Knack. Det 

importerades friskt till Hubbestad. För 

att nämna några: GB Ch Lochranza 

Man of Fashion, som vunnit gruppen 

på Crufts 1978 och varit vinstrikaste få-

gelhund i England två år i rad, samt GB 

Ch Kenavon Envoy som blev flerfaldig 

gruppvinnare i Skandinavien. 

Kari Haave, kennel Travis, flyttade 

från Norge till Sverige och visade ett 

flertal mycket framstående exemplar. 

Bland dessa Ch Travis Two Tribes och 

Ch Travis Mary’s Pledge som vann grup-

pen och BIS i Göteborg 1983 under 

Joe Braddon efter att ha vunnit rasen 

under Gwen Broadley. Utställningen 

beskrevs som ”... att öppna en sagobok 

från 70-talet”, vilket måste säga något 

om finalisternas kvalitet. 

Ch Travis Two Tribes, välkänd vinnare 
under sent 80-tal Foto Per Undén

Ch Line Sam Hot Black Pepper.

Ett flertal högklassiga springer har importerats från Jean Taylors Cleavehill kennel. Här är 
från vänster Cleavehill Tartan Braid, Cleavehill Tartan Spey, Cleavehill Kylesland, Clea-
vehill Jennie Wren, som ägdes av Kristina Korhonen, Pygmalias kennel. Foto: Ulla Bärg

Ch Windsong Pralin, BIS vinnare SSRK 80-tal Foto: Helena Thorslunds privata arkiv

Cleavehill Tartan Spey. Foto: Ulla Bärg
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Lillemor Böös, kennel Greentree, 

numera mest känd som skicklig fo-

tograf, var en aktiv cockeruppfödare 

och utställare under 80- och 90-talen. 

Uppfödningen grundade sig delvis på 

Travis-blod och en stor vinnare var den 

svarta tiken Ch Greentree Isadora som 

vann BIS på SSRK.

Av alla jag minns tillbaka på blir jag 

alldeles varm i hjärtat av minnet på min 

BIR-vinnare när jag dömde Bundessie-

ger-utställningen i Dortmund, Ch Line 

Sam Hot Black Pepper, uppfödd av 

Tord Lundborg – en av alla oss hän-

givna entusiaster av rasen. Denna hund 

var, kort och gott, en dröm!

Engelsk springer spaniel
Återigen en ras med framstående ex-

emplar men som jag numera upplever 

som ojämn, många är ”overdone” eller 

av ”working type” och den där fina dual 

purpose-springern verkar ha blivit för-

passad till de sälla jaktmarkerna! 

Sigrun Wallqvist, kennel Briga-

doon, födde själv upp ett flertal vinst-

rika hundar och importerade flera 

goda exemplar från Frances Sherwoods 

kennel Woodbay och jag minns gärna 

Woodbay Don Denron. Ingeborg Elofs-

son, kennel Revirets, födde också upp 

ett flertal högklassiga exemplar, bl a Ch 

Revirets Mary Celeste.

Under 70-talet var Lena Thorslunds 

Ch Windsongs Pralin en flitig vinnare 

med bl a BIS på SSRK, och Kristina 

Korhonen hade flera framgångsrika 

Cleavehill-hundar från Jean Taylor som 

kom att få betydelse för avelsarbetet – 

en var Cleavehill Tartan Spey.

Under 1977 hade Svend Lövenkjaer 

framgångar med sin finska import 

Ch Americano of Finnline som gick 

tillbaka på amerikanskt Salilyns-blod 

och förde med den härstamningen en 

något annan typ än vad man tidigare 

varit van vid. Hunden hade stora fram-

gångar i finalsammanhang och hade 

många beundrare, men ett ögonblick 

där alla höll andan var då han skulle 

ställas ut för den brittiska springerex-

perten Ernest Froggatt (Morcliffe) – ja, 

händelsen dokumenteras till och med 

i TV i serien Hundsverige. Mr Frog-

gatt blev inte imponerad och tilldelade 

hunden ett 3:e pris i championklass. I 

den efterföljande intervjun menade 

han att Americano var en vacker hund 

men inte det som han menade med 

en toppklassig engelsk springer spa-

niel. Men vid det här laget hade några 

uppfödare, även i England, inspirerats 

av vissa saker som man kunde få av de 

amerikanska hundarna och några kom 

att få stora framgångar med en blan-

dad engelsk/amerikansk härstamning.

I mitten av 80-talet vann Catarina 

Bengtssons Beeline Sunset Strip, upp-

född av Eva Sandström-Frisk, bl a BIS 

på SKK Malmö 1985. En annan som 

höll sig väl framme i finaler var Lena 

Key-Hasselgrens Ch Crepello of Clas-

sicway.

Christina Terfelts och Monica 

Dreijers kennel Nobhill hade stora 

framgångar under 80-talet, både med 

uppfödargrupper och hundar i final-

tävlingar, de vann bl a BIS med Nobhill 

On The Dark Side.

Helene och David Björkman, ken-

nel Barecho, tillhör några av de mest 

framgångsrika utställarna med bl a 

GB Sh Ch Barecho Hold Your Horses, 

gruppvinnare i England, samt Ch Bare-

cho Quest For Success, gruppvinnare 

och BIS på SSRK.

Field spaniel
En ras med mycket smal avelsbas men 

som ändå kunnat visa upp flera för-

tjänstfulla individer under åren.

Den första importen från England 

1972, registrerad 1974 i SKK, var den 

svarta tiken Mittina Skylark (Mittina 

Shamus - Lise of Mittina). Hon var upp-

född av Mrs AM Jones och importerad 

av Bertil Ekdahl. Hon kom sedan att 

ägas av Fredrik Lamme, som födde upp 

den första kullen i landet 1976 undan 

Skylark parad med Ch Mittina Lähde-

suon Cleo’s Boy.

Ingrid Roslund, kennel Fieldstar, 

hade stor kunskap och känsla för ra-

sen och ett nära samarbete med Peggy 

Grayson. Ingrid Roslund importerade i 

slutet av 80-talet bl a Dayhouse Chris-

topher som kom att få betydelse i rasen. 

Av Ingrids hundar skulle jag vilja fram-

hålla Fieldstar Maxwell som en av de 

Ch Barecho Quest For Success

GB SH Ch Fieldstar Lambert
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bästa. Den mest kände torde GBSHCH 

NLCh Fieldstar Lambert vara då han 

vann BIR på Crufts 2007.

Irländsk vattenspaniel
Tyvärr får man alltför sällan se denna 

fina ras i något större antal i ringarna. 

Susanne Narfström, kennel Aqua-

tikus, har varit rasen trogen under 

många år och har både importerat och 

själv fött upp ett flertal högklassiga ex-

emplar. Ch Delaware Snowstorm föd-

des 1988 i engelsk karantän och föddes 

upp av Susanne tillsammans med Chris 

Attwood. Snowstorm blev mor till ett 

flertal kända vinnare, bland dem Ch 

Aquatikus Lonely Canadian Tinker. 

Marie Engström, kennel Coffee’s, 

har visat fram flera utmärkta individer 

som stammar från hennes importtik 

Am&Can Ch Oak Tree’s Irish Coffee.

En kennel som jag anser födde upp 

riktigt trevliga hundar var Bayrakkis 

som trots liten produktion fick fram 

några riktigt bra, bl a Bayrakkis Double 

Diamond.

Sussex spaniel
Här talar vi om en enormt smal avels-

bas och en stor utmaning för den verk-

liga entusiasten!

Under andra världskriget lyckades 

Mrs Freer hålla åtta exemplar av rasen 

vid liv och räddade på så sätt sussex spa-

nieln åt eftervärlden.

Ingrid Kössler skrev i Apportören 

1974 om sitt möte med Mrs Freer, som 

då var i 80-årsåldern. Hon hade vid 

tillfället ställt ut sina hundar och fått 

nedslående placeringar och tänkte 

på vägen hem ge upp uppfödningen 

of Fourclovers och istället börja spela 

bingo! Väl hemma hade Mrs Freer 

gaskat upp sig och bestämt sig för att 

fortsätta.

Ingrid Kössler, som under en tid var 

SSRKs avelsråd för sussex, födde upp 

den första kullen i Sverige 1972 efter 

Ch Quettadene Dougal undan Melana 

of Fourclovers som bl a producerade 

championsonen Macwahoc.

Till Sverige kom det under 80- och 

90-talen in en del hundar som hade bra 

framgångar. Carol Ericssons kennel 

Bonnies importerade GB Sh Ch Nova-

croft June From Upend, dräktig med 

GB Sh Ch Novacroft Fleck. Ett av resul-

taten blev Ch Bonnies Sussex Necker-

chief som var en god rasrepresentant.

Maria Fernelius, kennel Farin, im-

porterade Ch Oldholbans Chrystal 

Jack, uppfödd av Anne Findlay. Han är 

min favorit bland de rasrepresentanter 

jag sett och var den första sussex som 

vann BIS på en SKK-utställning. Som 

veteran fortsatte Chrystal Jack att hålla 

stilen och vann BIS-veteran på en ken-

nelklubbsutställning vilket kvalifice-

rade honom för galashowen Veteran 

of Veterans där han gjorde ett stolt 

framträdande och representerade sin 

ras så väl. Det fattades inte framgångar 

på SSRKs utställningar heller, t ex vann 

han Best in Show på SSRK Västra tre 

år i rad!

Welsh springer spaniel 
Detta är också en av de raser som gått 

framåt, från att tidigare endast bestått 

av ett fåtal hundar i ringarna är det nu-

mera inte ovanligt med tvåsiffriga an-

mälningstal.

1963 var året då rasen först beträd-

de svensk mark. Marianne Hermelin, 

Ch Delaware Snowstorm, framgångsrik 
både på utställning och i avel

Ch Quettadene Dougal. Foto: Ingrid Kösslers privata arkiv.

Ingrid Kössler möter Mrs Freer tidigt 70-tal, 
legendarisk uppfödare under prefixet of Four-
clovers Foto Ingrid Kösslers privata arkiv
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kennel Mustéla, importerade Gay Boy 

of Tregwillym och Linkhill Five-To-

One. 1964 var det återigen dags för 

en ny import att visa framtassarna i 

Sverige, Ann-Sophie Everheds, kennel 

Maroons, Jemina of Tarbay. Kennel 

Tarbay ägdes av Dr Esther Richard som 

var en känd domare och uppfödare av 

flera spanielraser.

Anita Norman, kennel Himleda-

lens, importerade under början av 

70-talet hanen Ch Tidemarsh Ruff 

som gjorde att många fick upp ögo-

nen för rasen. Himledalens stamtik 

var Maroons Fuchsia som var dotter till 

Jemina of Tarbay. Himledalens födde 

upp många trevliga representanter och 

min favorit är Himledalens Opus.

Det går inte att sticka under stol 

med att Karin Brostam-Berglunds och 

Annica Högströms kennel Don’s, BIS-

vinst på Stockholms hundmässa 1989 

för Ulla Segerström med Ch Metzgard’s 

Moonlight Valley riktade ett välförtjänt 

strålkastarljus mot rasen!

En hund som jag verkligen skulle 

vilja framhålla är Carsten Haven Sö-

rensens och Urban Petterssons, kennel 

Welford, Ch Benton Under Oath. Han 

är en prototyp för hur rasen ska se ut! n

2013 Trollängens

Anette Erlandsson & Matti Palm

Engelsk springer spaniel, Strävhårig vorsteh

1995 Welladays

Marie-Louise Almgren Magnusson

Clumber spaniel

1989 Clumbrolds

Margareta Edman

Clumber spaniel

1987 Orrlyrans

Elsa & Göran Marklund

Engelsk springer spaniel

1975 Brigadoon

Sigrun Wallqvist

Engelsk springer spaniel

1972 Mustéla

Marianne Hermelin

Cocker, Engelsk springer spaniel

1970 Bonnets

Märta & Lilian Jonsson

Cocker spaniel

En historisk seger! Ch Metzgard’s Moonlight Valley vinner BIS under Ulla Segerström på 
Hund 1989. Karin Brostam handler, Annica Högström tvåa från höger.

1960 Sandöns

Agnes Evenröd

Cocker spaniel

1955 Av Bjerkefall

Stig Onnerfeldt

Engelsk springer spaniel

1954 Örlidens

Lilian Öhrström

Cocker spaniel

1949 Slottsparkens

Nadja Sjöström

Cocker spaniel  

1939 Af Tornö

Mary Stephens

Cocker spaniel, Smålandsstövare, Skyeterrier

1931 Mustéla

Thorsten Hermelin

Cocker, Engelsk springer

Hamiltonplaketten
Som yttersta bevis på en mycket förtjänstfull uppfödning kan 
en uppfödare tilldelas Svenska Kennelklubbens Hamiltonpla-
ketten. Denna delas ut under en festlig ceremoni i samband 
med Kennelfullmäktige. Följande personer och kennlar inom 
spanielleden har tilldelats denna utmärkelse:

Ch Benton Under Oath. 
Foto: Maria Törmänen


