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Spørger man i England nogle af de erfarne, 
både Springer og Cocker folk om, hvilken ken-
nel eller opdræt de anser for, at være grund-
laget for vore dages henholdsvis Springere og 
Cockere, vil der fra langt de fleste personers 
vedkommende komme samme svar. Sprin-
gerfolket anser Badgercourt opdrættet som 
grundlaget og Cocker folket anser Wernffrwd 
opdrættet, som det der startede det hele.
Begge svar er også korrekte, men når man ser 
på de 2 stamtæver til henholdsvis Badgercourt 
opdrættet og Wernffrwd opdrættet peger pilen 
kun i en retning og ikke to.
Stamtæven på Badgercourt opdrættet var tæ-
ven FTCh Badgercourt Susan og stamtæven på 
Wernffrwd opdrættet var tæven FTCh Gwiber-
nant Snake. Fælles for begge disse 2 fantastiske 
avlstæver var, at de var opdrættet af Keith 
Erlandson på hans Gwibernant Kennel. Så det 
helt korrekte svar på ovenstående spørgsmål 
er Keith Erlandson. Keith indflydelse både på 
Springer og Cocker avlen har været kolosal, og 
selvom Keith til tider var meget kontroversiel, 
så er og bliver han, om nogen, ”legendernes 
legende”.

Keith blev født i 1931, som søn af svenske ind-
vandrere (derfra efternavnet) og han voksede 
op og gik i skole i byen Hull, som er beliggende 
i det sydlige Yorkshire. Straks han forlod skolen 
fik han arbejde som herregårdsskytte, og lærte 
skyttearbejdet helt fra bunden med opdræt 
og udsætning, og som Keith så tit har fortalt, 
opdrættede man dengang ikke tusinder af fa-
saner, som i dag, men begrænsede sig til nogle 
hundrede fugle. Men det var også dengang, at 
der ikke fandtes kommercielle jagtvæsener der 
skulle sælge fasanjagter. På den tid var skytten 
ansat til at passe og pleje biotopen samtidig 
med han sørgede for at antallet af ræve og an-
dre, som ville fasanerne til livs, blev holdt nede 
på et absolut minimumsniveau. Fuglene på 
terrænet blev brugt af ejeren selv til at invitere 
venner og bekendte på jagt.
Keith havde flere forskellige jobs som herre-
gårdsskytte, og mens hans var ansat i Lincolns-
hire mødte han sin kone Audrey, som han blev 
gift med i 1951. Parret holdt sammen i 53 år 
lige indtil Keith’s død i 2004. Keith og Audrey 
fik sammen 4 sønner, Bruce, Stuart, Gustav og 
Rupert. Ingen af sønnerne er dog involveret i 

hundeverdenen.
Keith stoppede med at 
være herregårdsskytte 
i 1959 og nedsatte sig i 
stedet som professionel 
hundemand. Samtidig 
med flyttede familien 
Erlandson til Wales. 
Keith oprettede sin 
første kennel i Caer-
narfonshire, flyttede 
siden til Llandegla for 
til sidst at ende på det 
sted hvor Keith boede 
resten af sit liv, nemlig 
på hans bjergtop med udsigt over Froncysllte, 
nær byen Wrexham i det nordlige Wales.

Keith begyndte at interessere sig for jagthunde 
under 2. verdenskrig. På dette tidspunkt var 
der fattigdom blandt mange, og for at skaffe 
mad på bordet, begyndte Keith selv at gå på 
jagt efter maden. Han indså hurtigt, at for at 
blive en mere effektiv jæger, så krævede det en 
jagthund. Keith startede med en Golden Retri-
ever, men i 1955 skete hans store omvæltning. 
En jæger og rigmand, havde sat sin Sprin-
gertæve til træning hos Keith, og som Keith 
selv fortæller, så fandt han ud af her, hvad det 
var han hele tiden havde gået og manglet på 
jagterne.
Keith deltog på sin første markprøve i 1956, 
hvor han fik en præmiering med en Golden 
Retriever, men det var først nytårsaftens dag 
1957, hvor han deltog på sin anden markprøve, 
at han virkelig blev bidt af sporten. Det var en 
spanielprøve, Keith’s første, med ovennævnte 
Springertæve, hvis navn var Breckonhill Bran-
do. Keith og Brando vandt prøven.
Keith selv var begejstret for Brando, men han 
ejede hende ikke, og havde som sådan heller 
ikke råd til at købe hende, men en dag var 
Keith og hendes ejer på jagt sammen, og Bran-
do fik desværre det ene bagben i klemme i et 
hegn, hvorefter hun sprang en muskel.  Skaden 
betød, at Brando’s fremtid som jagthund hang i 
en tynd tråd, og det betød, at Keith fik lov til at 
købe Brando for en billig penge.
Selvom Brando aldrig blev champion, viste hun 
sig at være en fremragende avlstæve, og hun 
blev bl.a. mor, til en af de mest legendariske 

Springere i historien, nemlig superavlshannen 
Hales Smut.
Hales Smut blev født i 1960 og var altså 
opdrættet af Keith, men købt som hvalp, af 
Arthur Cooke. Arthur Cooke var en ganske 
almindelig jæger, som ikke havde den store 
forstand på hundetræning. Bevares han havde 
da ejet flere Spaniels før Hales Smut, men han 
havde aldrig evnet at træne dem til mere end 
lidt almindeligt jagtbrug.
Da Hales Smut begyndte at komme med på 
jagt, var der flere der prikkede Arthur på skul-
deren og fortalte ham, at han, i Smut, havde 
fået en helt ekstraordinær god hund, og de 
foreslog ham, at stille Smut på markprøver.
Arthur besluttede at forsøge sig på markprø-
ver, men Smut og Arthur havde et volddsomt 
problem, og det var, at Smut simpelthen ikke 
var trænet godt nok. Arthur og Smut deltog 
på adskillige markprøver, men vandt aldrig en 
prøve, men på alle markprøverne han deltog 
på, var der dog en ting der hele tiden gik igen. 
For både dommerne og de øvrige deltagere 
var begejstrede for Smut, for han var virkelig 
en powerhund af ekstraordinær kvalitet. Dette 
betød, at Hales Smut lige pludselige blev en 
efterspurgt avlshan på trods af hans manglende 
resultater.
Hales Smut blev far til ca. 60 kuld hvalpe men 
på trods af dette lave antal tæver (efter engelske 
forhold) formåede han alligevel at blive far til 
hele 13 Field Trial Champions. Selv efter vore 
dages målestok, var dette antal af champions 
meget stort, og Hales Smut havde også denne 
rekord i mange år. Flere af vore dages avlsmata-
dorer har tangeret og også slået denne rekord, 
men set i forhold til antallet af hvalpe efter 

Legendernes 
legende
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Smut, har ingen andre hanner nogensinde slået 
ham. Keith selv var også begejstret for Hales 
Smut og Keith brugte Hales Smut meget i sin 
egen avl ligesom han efter Hales Smuts død, 
har linieavlen kraftigt på ham.
Hales Smut blev således far til 4 af Keith’s 
champions bl.a. en af Keith egne alvsmatadorer 
FTCh Gwibernant Ashley Robb. Robb blev 
igen far til 3 andre af Keith champions, herun-
der hans næste avlsmatador FTCh Robbson of 
Gwibernant. Robbson blev bl.a. far til tidligere 
omtalte FTCh Badgercourt Susan.
Keith aller første champions var dog springer-
tæven FTCh Micklewood Slip. og med hende 
vandt han også The English Springer Spaniel 
Championship i 1960, altså kun 3 år efter Keith 
havde debuteret på Spanielmarkprøver.
Keith startede altså på markprøver i 1957 og 
sluttede sin karriere som markprøvedeltager i 
1986, efter 30 års konkurrencer. Keith stoppede 
ikke p.g.a. alder, idet han kun var 56 år gammel 
da han sluttede. Keith stoppede simpelthen 
fordi han synes, at det hele var blevet alt for 
kommercielt, og han var ligeledes træt af 
inkompetente og uærlige dommere.
Keith sluttede faktisk sin markprøvekarriere 
med en af de Springere han selv betegner 
som en af de bedste han nogensinde har ejet. 
Det drejer sig om hanhunden Cortman Lane. 
Lane var en ekstremt hårdtgående hanhund, 
som virkelig krævede noget af sin træner og 
fører. Første gang Keith så Cortman Lane, var 
han 3 år gammel (1985), og blev ført på en 

åben klasse (novice) markprøve, hvor Keith 
var en af de 2 dommere. Lane blev 3. vinder 
på prøven, men Keith havde bemærket Lanes 
enorme power i selv de hårdeste brombær. Da 
Keith kom hjem fra den prøve, undersøgte han 
Lanes stamtavle og fandt ud af, at hans egen 
tophan, FTCh Robbson of Gwibernant lå bag 
både far og mor siden på Lane. Allerede på 
dette tidspunkt var Keith begyndt at trappe 
ned med markprøverne, og han fortæller selv, 
at han faktisk ikke ved, hvorfor han købte 
Lane, dengang han hørte, at han var til salg. 
Måske skyldes det prisen, for Keith købte ham 
meget billigt fordi hans tidligere ejer simpelt-
hen havde opgivet ham. Keith var faktisk lidt 
træt af sit køb, og gik med tanken om at sælge 
Lane til Canada, hvor han kunne tjene rigtig 
gode penge på ham. Det hele ændrede sig dog, 
da Keith besluttede sig for at prøve Lane af, et 
par dage efter han var ankommet til Kennel 
Gwibernant. Keith besluttede sig nemlig for, 
at tage Lane med ud for at skyde et par fugle 
over ham. Lane var selvfølgelig slet ikke i den 
træning som Keith ønskede, men alligevel blev 
han dybt imponeret af Lane på denne korte tid. 
Oplevelsen gjorde, at nu ville Keith bruge tid 
på at få Lane i den rette træning, og hele foråret 
1986, blev brugt til at finpudse Lane til den 
kommende markprøvesæson.
Træningen gjorde underværker, og parret 
Cortman Lane og Keith Erlandson fik en 
fantastisk markprøvesæson i 1986. Lane 
måtte starte helt forfra, da han endnu ikke var 

Keith Erlandson første Spaniel, springertæven 
Breckonhill Brando. Mor til Hales Smut

Hales Smut - far til 13 FTCh og søn af Breckon-
hill Brando.

FTCh Cortman Lane og Keith Erlandson efter deres sejr på Engelsk Championship i 1986.

kvalificeret til vinderklassen. Allerede på den 
første åben klasse markprøve vandt parret og 
dette kvalficerede dem til vinderklassen, og 
lynhurtigt vandt Lane også 2 prøver her, og 
kunne herefter kalde sig FTCh. og selvfølge-
lig også kvalifikation til The Championship. 
På championshippet gik Lane fremragende, 
og da alle havde været igennem 2 slip, kaldte 
dommerne til run-off mellem 2 hunde. Tæven 
FTCh Rytex Ria, ført af en helt ung Ian Opens-
haw og hanhunden FTCh Cortman Lane, ført 
af Keith Erlandson.
Lane og Keith vandt run-offet og Keith kunne 
derfor slutte sin markprøverkarriere næsten 
som den var begyndt, idet han 26 år tidligere 
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også havde vundet The English Springer Spani-
el Championship.
Cortman Lane blev dermed Field Trial 
Champion nr. 15 blandt Springerne, som Keith 
trænede og førte. 15 Springer champions er 
selv i vore dage et meget stort tal, men oveni 
skal lægges, at i Keiths storhedstid i 1960’erne 
- 1970’erne og til dels i 1980’erne var antallet af 
Springer markprøver i England, slet ikke oppe 
på det antal man ser i dag, hvor der er tæt på 
70 Springer vinderklasser hver sæson. I Keith 
tid var der måske det halve.
I øvrigt blev Cortman Lane en meget benyt-
tet avlshund og han blev far til hele 9 FTCh., 
heriblandt Engelsk Championship vinder 1989, 
FTCh Housty Solo.

Cockerne
Som jeg indledningsvis fortalte er det ikke kun 
hos Springerne, at Keith Erlandson har haft 
helt afgørende betydning og indflydelse for 
hans Cockeravl har også sat sine dybe spor.
Keith trænede og førte ialt 5 Cockere frem til 
FTCh., men det var først og fremmest gennem 
den fantastisk tæve FTCh Speckle of Ardoon, 
som han vandt The English Cocker Spaniel 
Championship med 3 år i træk, nemlig i 1972-
1973-1974, at han blev berømt. Speckles præ-
station er aldrig siden hverken blevet gentaget 
eller overgået af nogen Spaniel overhovedet.
Det pudsige var, at Speckles eget afkom aldrig 
opnåede noget særligt, men det var først i 2. 
generation, altså Speckles børnebørn, hvor 

hendes kvaliteter kom frem. Gwibernant Imp, 
som var datter af Speckle, var den tæve der 
gennem sit afkom fik det hele til at eksplode-
re. Imp blev nemlig mor til 2 hunde der fik 
enorm betydning for den videre avl. Først og 
fremmest var det FTCh Gwibernant Snake, 
som Cyril Gwynne startede hele sin fantasti-
ske avl på Wernffrwd kennelen med. Snake 
blev mor til hele 5 FTCh og disse igen avlede 
fantastisk og blev stamtæver på nogle af de 
berømte kenneler vi kender i dag, bl.a. Larford, 
Maesydderwen, Mallowdale
Gwibernant Imp blev også mor til hanhunden 
FTCh Gwibernant Llewellyn, som også fik 
meget stor betydning for avlen. Llewellyn blev 
bl.a. far til FTCh Wernffrwd Silk, som igen blev 
mor til Maesydderwen Kestrel.
FTCh Kigaro Minnie var også en datter efter 
Llewellyn og hun vandt bl.a. Det Engelske 
Cocker Championship i 1997 og blev desuden 
mor til FTCh Sandford Black Mamba, som 
startede hele Timsgarry successen for Simon 
Tyers.
Sidst men ikke mindst blev Llewellyn også far 
til FTCh Dolgarreg Aron, som ejet og ført af 
Wendy Openshaw, fik en vis indflydelse på 
Mallowdale opdrættet.

I det hele taget viste det sig, at linieavlede man 
på Gwibernant Llewelly og Gwibernant Snake 
gav dette fantastiske resultater, og samtlige vin-
dende Cockere i dag, er produkter af sådanne 
parringer.

Keith Erlandson i Danmark
I 1997 havde vi her i Danmark den kæmpe 
fornøjelse, at have Keith til at dømme 2 mark-
prøver. En åben klasse på Kongsdal Gods og 
en vinderklasse på Vennerslund Gods. Aftenen 
imellem de 2 prøver var Keith inviteret til en 
større middag af klubben, og undertegnede var 
så snydeheldig, at komme til at sidde ved siden 
af legenden hele aftenen, og lad mig indled-
ningsvis sige - en aften jeg aldrig vil glemme.
Umiddelbart når man så Keith, og også når 
man havde set billeder af ham fra tidligere, 
kunne man godt få indtrykket af, at han var lidt 
af en vildmand, og derfor blev man også meget 
overrasket når man hørte ham tale. Et helt per-
fekt engelsk uden nogen former for accent, ja 
jeg vil nærmest kalde hans sprog aristokratisk. 
En anden ting der forbavsede mig voldsomt, 
var hans enorme viden om rigtig mange ting. 
Ikke kun hunde, men alle ting der skete i hver-
dagen. Keith var enorm videbegærlig og han 
interesserede sig meget for alt hvad der skete 
omkring ham og oveni denne videbegærlighed 
var han i besiddelse af en klæbehjerne uden 
lige. Keith var et omvandrende leksikon og 
hans viden omkring stamtavler og de enkelte 
hunde bag var kolosal. Det var bl.a. denne aften 
i selskab med Keith, at jeg lærte hvor vigtigt det 
var at sætte sig ind i stamtavler og hvor vigtigt 
det var, at forstå linieavlens betydning for et 
godt opdræt.
Jeg tror selv, at jeg denne aften måtte have 
lignet en sulten lille hundehvalp, der bare 

Et nærmest legendarisk billede. Til venstre Keith Erlandson med 3 dobbelt Cocker Championshipvinder FTCh Speckle of Ardoon og til højre Cyril Gwynne 
(manden bag Wernffrwd kennelen) med hans stamtæve, barnebarn til Ardoon og opdrættet af Keith Erlandson, FTCh Gwibernant Snake.
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slubrede i sig af alt den viden, som Keith besad 
og som han gavmildt fodrede mig med.
Keith har bl.a. altid været oppe at skændes med 
den Engelske Kennel Klub, hvor han mente, at 
det eneste de interesserede sig for var pengene, 
i stedet for at interessere sig for hundene. Keith 
kunne bl.a. fortælle, at i 1930’erne var der en 
meget kendt Springerhan som blev brugt en 
del i avlen. Det Keith ikke kunne forstå var, at 
kennel klubben uden at stille spørgsmål, stam-
bogsførte kuld efter denne han i 25 år. Under-
forstået, at der var lavet fusk med stamtavlerne, 
hvor den enkelte opdrætter, havde skrevet en 
hund på som far, der var død for adskillige år 
siden. Kennelklubben reagerede ikke på dette 
helt åbenlyse snyd, men modtog blot pengene 
for stambogsføringen uden at stille spørgsmål.
Keith viste mig også et andet eksempel på 
snyd. Han tog markprøveprogrammet frem fra 
den åben klasse prøve han havde dømt dagen 
før her i Danmark. I programmet var bl.a. en 
Cockerhan som var importeret fra England. 
Programmet fortalte selvfølgelig også om 
hundens fødselsdato samt navnene på dens 
forældre. Der stod, at hunden var født i 1994, 
men Keith fortalte mig med et smil, at den far 
der stod opført for hunden, var død i 1992, så 
det kunne jo under ingen omstændigheder 
være den far som var at læse i bl.a. hundens 
engelske stamtavle.
Jeg skulle måske indskyde her, at den gang i 
1997, var der endnu ikke noget der hed kunstig 
befrugtning med nedfrossen sæd, alt skulle 
foregå ad naturens vej.

Keith kamp mod de etablerede systemer varede 
hele hans liv, og da han blev skribent for flere 
engelske og amerikanske jagtblade, bl.a. Shoo-
ting Times, fortsatte han kampen her.
Da først interessegruppen for F.T. Spaniels 

Keith Erlandson

Keith har trænet og ført ialt 20 Spaniels frem 
til FTCh fordelt mellem 15 Springere og 5 
Cockere. Et meget højt antal set i forhold til det 
antal markprøver der var i hans storhedstid.

Han har vundet Engelsk Springer Spaniel 
Championship 2 gange og Engelsk Cocker 
Spaniel Championship 3 gange.

Keith er den eneste træner som har vundet 
vinderklassemarkprøver med hele 4 forskelli-
ge jagthunderacer nemlig Springer Spaniels, 
Cocker Spaniels, Labradors og Pointere.

Keith var en populær og anerkendt markprø-
verdommer, hvor han foruden England har 
dømt markprøver i Irland, Holland, Frankrig, 
Sverige og Danmark. Keith har dog aldrig 
dømt de 2 engelske championships. Dette 
skyldes Keith til tider meget skarpe tunge, hvor 
han altid sagde hvad han mente, og det var 
ikke lige populært i alle kredse.

I 1997 dømte Keith Erlandson 2 markprøver i 
Danmark. En åben klasse på Kongsdal Gods 
og 2 dage efter en vinderklasse på Vennerslund 
Gods.

Keith er også forfatter til 2 bøger om Spaniels 
henholdsvis ”The Working Springer Spaniel” 
som udkom først gang i 1995 og som siden er 
genoptrykt flere gange. Den anden bog hed 
”Gundog Training” og udkom første gang i 
1976, og også denne er blevet genoptrykt flere 
gange. Begge kan stadig købes over nettet, og 
de er begge meget anbefalelsesværdige.

Keith var også fast skribent for flere jagtblade, 
ikke kun i England men også i USA. Bl.a. var 
han fast skribent om jagthunde, i et af England 
største jagtblade ”The Shooting Times”.

Keith døde af knoglecancer i 2004, kun 73 år 
gammel.

Keith på sin berømte bjerg med udsigt over 
Froncysllte i Wales. Hunden til højre for ham er 
supercockeren FTCh Speckle of Ardoon.

senere Klubben for FT Spaniels, blev etableret 
her i Danmark med egen stambogsføring, var 
Keith den første til at skrive om det i England, 
og han udtalte helt fra starten sin fulde støtte 
til projektet og opfordrede kraftigt til, at man 
gjorde nøjagtigt det samme i England. Der 
var sådan set flere i England som var med på 
ideen, men da det kom til stykket, turde ingen 
springe ud af skabet og afslutte forholdet til 
Den Engelske Kennel Klub.

Keith var i det hele taget ærligheden selv, og så 
han nogen former for snyd, reagerede han øje-
blikkeligt, og fortalte folk hans mening uanset 
hvem han stod overfor.
Jeg husker bl.a. da den fremragende Irske 
Springer tæve Philips Girl vandt Det engelske 
Springer Spaniel Championship i 1998 og skul-
le forsvare sin titel året efter i 1999. Her i 1999 
gik hun, om muligt, endnu bedre og havde 
2 helt fantastiske slip. Ingen, bortset fra de 2 
dommerne, var blot det mindste i tvivl om, at 
Philips Girl ville gentage triumfen fra året før 
og alle sagde, at hun ville blive lagt på is som 
endog meget sikker 1. vinder. Man anede dog 
snyd, da Philips Girl blev kaldt til run-off med 
3 andre hunde. Philips Girl kæmpede skiftevis 
mod alle 3 konkurrenter uden pauser, og til 
sidst blev hun så træt, at hun ikke kunne mere, 
og dommerne valgte derfor at give hende en 2. 
vinder.
Ingen var i tvivl om, at her havde man oplevet 
det rene snyd fra dommerne. Tæven fra den Ir-
ske Republik måtte simpelthen ikke vinde Det 
Engelske Championship 2 år i træk. Men ingen 
turde skride ind og sige noget, bortset for 1 
person som var tilstede ved alle champions-
hips for at skrive en artikel til Shooting Times. 
Personen var selvfølgelig Keith Erlandson, 
og han lagde bestemt ikke fingrene imellem 
og skrev om direkte snyd hos dommerne. 
Keith meget direkte sprog skabte stor ballade i 
England, og uroen blev så stor, at arrangører-
ne af Championships - Den Engelske Kennel 
Klub - måtte gøre noget. Man turde dog ikke 
erkende snyderiet, men det efterfølgende år 
blev 4-dommersystemet indført underforstået, 
at det burde være sværere at snyde når man 
var 4 i stedet for 2. En anden ting som skete 
var, at den ene dommer aldrig mere kom til at 
dømme, selvom hans navn stadig står opført på 
listen over panel A dommere.

Keith kamp mod de etablerede systemer betød 
desværre, at selv om han var meget velkvalifi-
ceret, så kom han aldrig til at dømme nogen af 
de 2 engelske championships. Det til trods for, 
at han var en meget populær dommer på de 
almindelige markprøver.

Keith nåede også at udgive 2 fremragende 
bøger om Spaniels og deres træning og jeg kan 
stærkt anbefale begge, som stadig kan købes 
over nettet.
De sidste år af Keith liv, blev desværre en stor 
pine for ham, fordi han havde fået knoglecan-
cer og til sidste svandt Keith ind til næsten 
ingenting og han døde 73 år gammel i 2004. 
Til hans begravelse i Wales var kirken fyldt til 
bristepunktet for at ære en af de mest indfly-
delsesrige spanielfolk nogen sinde.


