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Når man ser på de 2 billeder nederst på siden 
bliver man forbavset, for billedet til venstre er 
taget i England i 1926 mens billedet til højre 
er taget af undertegnede i 2016. Der er altså 
90 år og måske 30 hundegenerationer mellem 
disse 2 billeder, og det er helt utroligt at se, 
hvor lidt Springer Spaniels, avlet efter jagtlige 
egenskaber, har forandre sig type- og udseen-
demæssigt.
Hvis man ikke vidste bedre skulle man tro, at 
90 års avlsarbejde har været baseret på type 
og udseende, men det er jo netop det den ikke 
har været. I de 90 år mellem disse 2 billeder 
har man udelukkende i avlen taget hensyn til 
hundenes brugsmæssige egenskaber, og det 
viser klart og tydeligt, at tingene hænger sam-
men. Avler man efter brugsegenskaber følger et 
bestemt udseende også med, fordi der også er 
mange fysiske krav til det at udføre et bestemt 
stykke arbejde.
Netop det at stille krav og teste hundens fysiske 
og psykiske evner er noget helt essentielt i 
avlen af Spaniel og det er jo også derfor, at man 

har ”opfundet” markprøver og de bestemte 
krav der hører til ikke alene at deltage på mark-
prøver, men også det at træne en hund op til 
det vi kan kalde markprøvestandard.
At træne en Spaniel til markprøvestandard 
kræver ca. 2 års hårdt ”arbejde” hvor hundes 
muskulatur, knoglebygning og øvrige organer 
bliver belastet ud i ekstremerne. Vi taler om 
løb, spring, undvigelser og i det hele taget 
bevægelser i alle former for ujævnt terræn fyldt 
med skrub, grene, træstammer m.m. ligesom 
svømmetræning også er en del af programmet. 
Mere bemærkelsesværdigt er det måske, at 
denne enorme fysiske belastning sker samtidig 
med, at ”unghunden” skal vokse og blive til en 
”færdig” hund.
At træne en hund til markprøvestandard er 
ikke kun en kæmpe belastning/test af hundens 
fysiske evner men så sandelig også dens psy-
kiske kapacitet. For samtidig med den fysiske 
belastning kræves også, at hunden er samar-
bejdsvillig, at den evner at modtage dressur og 
oven i dette kræver vi også den skal være sød 

og venlig overfor fremmede hunde, børn og 
voksne mennesker.
At træne en hund til markprøvestandard er et 
fremragende bevis på, at hundens knoglebyg-
ning, muskulatur, øvrige organer, syn, hørelse 
og temperament er helt i topklasse for ellers 
ville hunden aldrig kunne gennemføre dette 
enormt krævende program.
Skulle en hund under træningen til markprø-
vestandarden vise svaghedstegn ved f.eks. at 
dens fysik ikke kan klare den enorme belast-
ning eller den ikke har det temperament vi 
efterspørger, ja så vil den blive kasseret og 
enten overgå/solgt som almindelig familiehund 
eller i nogle tilfælde blive aflivet.
De hunde som kommer igennem træningen 
og opnår en markprøvepræmiering vil meget 
ofte komme til at indgå i avlen, for at give deres 
egenskaber videre til næste generation.
Mange vil nok sige at ”udtagelseskriterierne” er 
meget skrappe, men det er altså sådan, at den 
betydende del af avlen (af jagt/FT Spaniels) er 
foregået i de 90 år der er mellem disse 2 bille-
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der, og det er disse udtagelseskriterier der har 
skabt den FT Spaniel vi kender i dag og som vi 
med rette elsker og beundrer.

At træne en hund til 
markprøvestandard er 
et fremragende bevis 

på, at hundens 
knoglebygning, 

muskulatur, øvrige 
organer, syn, hørelse 

og temperament er helt 
i topklasse for ellers 
ville hunden aldrig 
kunne gennemføre 

dette enormt 
krævende program

Det er derfor også meget bemærkelsesværdigt, 
hvis vi sammenligner Spanielbilledet fra 1926 
med vore dages udstillingsspaniels (se oven-
stående), for her har man jo netop avlet efter 
udseendet og typen, men det har altså betydet 
en helt anden type hund, som kun har meget 
lidt til fælles med Springer Spaniels, som man 
havde  i racens hjemland tilbage i 1920’erne og 
fremefter.

Historien
For ligesom at forstå Spaniels udvikling bl.a.  
i England igennem de 90 år, de 3 billeder 
omhandler, så var Spaniels op til og kort efter 
2. verdenskrig udelukkende ejede af jægere og 
deres familier. Udover at træne deres hunde 

til jagt (markprøvestandard) var der enkelte 
Spanielejere, som også gik på hundeudstillin-
ger for at få en eksteriørbedømmelse af deres 
jagthunde. På disse hundeudstillinger kom 
selvfølgelig både ejere af andre hunderacer 
samt publikummer og dette gjorde Spaniel-
racerne mere kendte blandt ikke jægere og 
Spaniels pragtfulde temperament og kønne 
udseende gjorde, at nu begyndte ”ikke jægere” 
at interessere sig for racen.
Dette betød, at nogle af hvalpene begyndte 
at blive solgt til mennesker, som ikke skulle 
bruge dem på jagt, men ”kun” som familie-
hunde. Enkelte af disse ønskede dog stadig en 
aktivitet med deres hunde, så derfor begyndte 
hundeudstillingerne at blive utroligt populære 
og samtidig med denne popularitet opstod 
en gruppe af ikke jægere, som ønskede at avle 
på deres hunde udelukkende på baggrund af 
udstillingsresultater.

Det er der umiddelbart ikke noget galt i, så 
længe, at bl.a. udstillingsdommerne var jægere, 
for de forstod stadig, at sætte de hunde forrest 
i bedømmelserne som også lignede jagthunde, 
men gruppen af Spanielejere, som var ”ikke 
jægere” blev større og større, og det betød, at 
nogle af disse, nu også blev uddannede som 
udstillingsdommere. Det pudsige er, at beskri-
velsen af hvordan en Spaniel skal se ud, vi kan 
også kalde det bedømmelsesvejledningen for 
udstillingsdommerne, stadig var den sam-
me, men fortolkningen af racebeskrivelserne 
ændrede sig i takt med, at ikke jægere nu blev 
udstillingsdommere for nogle jagthunderacer 
og denne udvikling betød en klar ændring af 
de hunde som vandt udstillingerne, og en helt 
ny avlsgren startede.
Siden midten/slutningen af 1950’erne har Spa-
niels i England, været opdelt i 2 avlsretninger. 
Dem som fastholdt de oprindelige jagthunde 

En af vore dages Springer Spaniels, hvor man igennem avlen har satset på hunde af udstillingstypen. 
Sammenlignet med billedet på modstående sidefra 1926, ses en markant forskel.
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(i Danmark kaldet FT Spaniels) og dem som 
avlede efter udstillingslinierne.

Udviklingen i Danmark
Med få undtagelser, kom de første egentlige im-
porter af Spaniel avlet efter jagtlinierne (i DK 
kaldet FT Spaniels) til Danmark i 1980’erne, 
og da de på deres Engelske stamtavler var 
registrerede som enten Cocker eller Springer 
Spaniels, blev de også registrede som sådanne 
i Danmark af Dansk Kennel Klub, og ejerne af 
disse ”jagt-spaniels” var samtidig medlemmer 
af den eneste klub for Spaniels i Danmark, 
nemlig Spaniel-Klubben af 1933.
Disse jagtspaniels blev hurtigt meget populære 
blandt de danske jægere og antallet af nye 
hvalpe, både importer fra England og dansk 
opdrættede steg drastisk, og flere og flere 
medlemmer af Spaniel Klubben af 1933, be-
gyndte at efterspørge markprøver efter engelsk 
mønster. Spaniel Klubben af 1933 havde også 
markprøver i deres program, men de var op-
bygget mere med henblik på, hvad de stående 
hunderacer havde, og på disse prøver var bl.a. 
indlagt en såkaldt vand og slæb afprøvning, 
men var ellers langt fra de markprøver man 
kendte fra England. 
Samtidig med de 2 fraktioner i Spaniel Klub-
ben af 1933 (udstillingssiden og jagtsiden) tog 
deres små kampe, så begyndte Dansk Kennel 
Klub nu, at rasle med sablerne omkring man 
ønskede, at en Spaniel (og andre racer) som 
minimum skulle opnå en 2. præmie på en 
officiel udstilling før man måtte avle på dem. 
Det var klart, at et sådan avlskrav ville betyde 
døden for FT Spaniels i Danmark, for de ville 
jo aldrig kunne opnå denne 2. præmie på 
en udstilling, når udstillingsdommerne selv 
var ejere af udstillingsspaniels, og billeder på 
forrige side, viser jo klart, hvor stor forskellen 
var mellem de 2 typer Spaniels. At man så med 
rette kunne sige, at FT Spaniels var de oprinde-
lige og rigtige typer af Spaniels (se billedet fra 
1926) hjalp desværre ikke noget i debatten.

Dette ”angreb” på FT Spaniels berettigelse i 
Danmark, betød, at en gruppe af opdrættere 
af FT Spaniels, i 1994 oprettede ”Interesse-
gruppen for FT Spaniels”. Interessegruppen var 
stadig medlemmer af Spanielsklubben af 1933, 
og stambogsførte stadig deres hvalpe i Dansk 
Kennel Klub, men Interessegruppen blev opret-
tet alene for at beskytte FT Spaniels i Danmark, 
og gruppens ledelse, førte samtidig forhandlin-
ger med Dansk Kennel Klub (DKK) omkring 
kravet om 2. præmie på udstillinger. Samtidig 
hermed indførte og afholdte interessegruppen 

nye markprøver efter Engelsk mønster, hvor 
man bl.a. oversatte det engelske markprøvereg-
lement direkte til dansk.
Efter små 2 års forgæves forhandlinger med 
DKK slog man simpelthen en streg i sandet, og 
i 1996 oprettede man Klubben for F.T. Spaniels 
efter en stiftende generalforsamling. Sideløben-
de hermed blev der oprettet en stambogsføren-
de organisation, Dansk Jagthunde Registrering.
Fra 1996, startede en egentlig dansk registreret 
avl, af de hunde, vi her i Danmark kalder F.T. 
Spaniels.
Oprettelsen af Klubben for F.T. Spaniels havde 
overliggende det formål at beskytte den Spaniel 
af rene jagtlinier, som Engelske foregangs-
mænd havde brugt mere end 100 år om at 
skabe, og derfor er Klubben for F.T.Spaniels 
formålsparagraf i vedtægterne helt essentielt 
i forståelsen af, hvorfor Klubben overhovedet 
eksistere.
Klubbens formålsparagraf er iflg. vedtægerne:
§ 2 Formål, Stk. 1 Det er foreningens formål er 
at bevare og udvikle Field Trial Spaniels som 
stødende og apporterende jagthund i Dan-
mark.

Klubben for F.T. Spaniels er nu blevet 21 år, 
og på trods af mange fra starten, troede der 
var tale om en døgnflue, har stædige med-
lemmer og især opdrætterne i klubben bevist 
det modsatte, og FT Spaniels er i dag en af de 
mest betydende jagthunderacer i Danmark 
og rent antalmæssigt, er FT Spaniels i dag den 
næststørste jagthunderace i Danmark - kun 
overgået af Labradors.
Klubbens har lige fra starten anbefalet avl på 
markprøvepræmierede forældre ligesom man 
har anbefalet nye hvalpekøbere, at købe hvalpe 
efter markprøvepræmierede forældre.

Man kan så spørge 
om klubben så har 

levet op til dens egen 
formålsparagraf her 
21 år efter starten, og 
det kan besvares med 
et stort og rungede JA

Man kan så spørge om klubben så har levet op 
til dens egen formålsparagraf her 21 år efter 

starten, og det kan besvares med et stort og 
rungede JA. For man har ikke kun ”bevaret” 
den F.T. Spaniel vi kendte for 21 år siden, man 
har også ”udviklet” den, så kvaliteten af hun-
dene i dag er bedre end da man startede. Det 
skal ikke forstås sådan, at tophundene er blevet 
bedre, nej det er bundniveauet som er blevet 
væsentlig forbedret, og chancerne for at få en 
dårlig FT Spaniel er i dag langt mindre end den 
var for 21 år siden - dette selvfølgelig forudsat 
man følger klubbens anbefalinger om at købe 
hvalpe efter markprøvepræmierede forældre.
Netop markprøverne har været helt essentielt 
i denne kvalitetsfremgang, og det vi kan kalde 
”det betydende avl/opdræt” har netop været 
baseret på som minimum, at en af forældredy-
rene til et hvalpekuld har været markprøvepræ-
mierede. 
Ingen tvivl om, at der altid og til stadighed vil 
blive produceret hvalpe efter ikke afprøvede 
forældre eller sågar bedsteforældre, men disse 
hvalpe vil ikke få betydning for den videre avl, 
da disse hvalpe, med få undtagelser, bliver solgt 
til folk som ikke ønsker at avle på dem, men 
kun ønsker en jagthund, og når den hund så 
dør, går man ud og køber en ny hvalp
Enhver der har en tæve, kan jo selv bestemme 
om de ønsker at avle på den, modsat dem der 
har en hanhund, her skal hunden som oftest 
bevise den er god, før tæveejerne ønsker at 
benytte den i avlen, og beviset er oftest, som 
minimum en markprøvepræmiering.
Det er jo sådan, at enhver kan påstå, at de har 
en god jagthund, men spørgsmålet er så, hvil-
ken målestok man bruger når man omtaler sin 
FT Spaniel som en god jagthund. Er det en god 
jagthund fordi, den er den bedste blandt en 
lille sluttet flok af jagtkammerater eller ved den 
enkelte hundeejer med den påståede gode jagt-
hund, hvad det vil sige at betegne sin Spaniels 
som en god jagthund blandt mange. Det er 
netop her, at markprøverne er en fremragende 
målestok for om jagthunden er god eller måske 
mindre god. På en markprøve bedømmes 
hundens jagtlige egenskaber efter fastslåede 
regler for hvad der skal til for, at en Spaniel kan 
kaldes en god jagthund. Samtidig med foregår 
bedømmelsen ikke af Spanielejeren selv, men 
af en neutral dommer, som har stor kendskab 
til racen.
En markprøvepræmiering er derfor en garanti 
på, at påstanden ”en god jagthund” er sand. 
Dermed ikke sagt, at der ikke findes ”gode 
jagthunde” blandt ikke markprøvepræmierede 
hunde, for det gør der selvfølgelig, men for nye 
hvalpekøbere, som måske ikke kender de en-
kelte forældredyr til det kuld hvalpe de kigger 
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på, er markprøvepræmiering af en eller begge 
forældre, en rigtig god garanti for, at chancen 
for at købe ”en nitter” er meget lille.
Vi alle kender udemærket hvalpeannoncering 
med teksten ”efter jagtivrige forældre”. Alle F.T. 
Spaniels er jagtivrige, så en sådan annoncering 
kan enhver ejer af en FT Spaniel skrive under 
på er rigtig, men det fortæller intet om hvor-
dan hunden i øvrigt er.
Som jeg indledningsvis i denne artikel skrev, 
så er en markprøvepræmiering ikke kun en 
garanti for den gode jagthund, præmieringen 
fortæller også, at hundens temperament er su-
per ligesom dens generelle fysiske og psykiske 
sundhed er i top.

Moderne avlsmetoder
Mange vil sikkert spørge sig selv om, hvad 
har hele historien bag vore Spaniels, at gøre 
med overskriften til artiklen ”Moderne 
avlsmetoder” - til det kan jeg svare: ”RIGTIG 
MEGET”. Dette fordi der indenfor de sidste 
måske 10 år er sket rigtig meget i vores ”lille” 
Spanielverden, for internettet er kommet til, 
og ikke mindst Facebook er blevet i forum for 
alle. Vi har fået en genteknologi vi skal tage 
stilling til og på den baggrund er der opstået 
helt nye og moderne begreber og internettet 
er efterhånden fyldt med ord som indavlspro-
center, indavlsdepression, indskrænkning af 
genmassen, gentest for en masse påstående 
arvelig sygdomme som PRA, AMS, FN o.s.v., 
o.s.v. Som ny eller kommende Spanielejer kan 
man forståeligt nok, blive fuldstændig forvirret 
og det er meget svært at finde hoved og hale i, 
hvad man skal tro på og ikke tro på. 

Desværre kan jeg 
konstaterer, at den 
samme gruppe af 

mennesker er opstået 
omkring det at avle 

hunde, herunder 
Spaniels. På især 

Facebook findes en 
masse personer som 
udtaler sig om avl og 
fortæller både nye og 

endda erfarne 
opdrættere om, 

hvordan og under 
hvilke principper 

man skal avle.

Jeg har tidligere skrevet en artikel der hed 
”Moderne træningsmetoder” og her omtalte 
jeg, at der på baggrund af den store viden 
man kan hente på internettet, var opstået en 
ny gruppe mennesker, som gennem teoretisk 
viden enten læst på internettet eller viden 
opnået på weekend kurser, pludselig anså sig 
selv som verdensmestre ud i hundetræningens 
kunst, uden de på noget tidspunkt selv har 
bevist, at de er i stand til at træne en hund op 
til bare brugbar standard. Hvad værre er var, 
at de samme mennesker angreb alle andre der 
ikke havde deres holdning og teoretiske tilgang 
til træningen og de smed omkring sig med ord 
som dyremishandling m.m.

Desværre kan jeg konstaterer, at den samme 
gruppe af mennesker er opstået omkring det at 
avle hunde, herunder Spaniels. På især Face-
book findes en masse personer som udtaler sig 
om avl og fortæller både nye og endda erfarne 
opdrættere om, hvordan og under hvilke 
principper man skal avle. Det mest utrolige er, 
at undersøger man lidt om disse mennesker, 
så viser det sig, som oftest, at de aldrig selv har 
lavet et kuld hvalpe eller måske kun har haft 
et eller to kuld hvalpe, men alligevel optræder 
disse personer som verdensmestre uden bare 
at have et minimum af praktisk erfaring ud i 
hundeavlens kunst. 
Det bliver så direkte ”tæergrummende” når 
disse selvbestaltede avlseksperter begynder at 
irettesætte og groft kritisere opdrættere, som 

gennem måske 20 år har bevist, at de kan avle 
tophunde og champions, og som nu forsøger 
at give deres store viden og erfaring videre på 
bl.a. Facebook. 
Da vi for mere end 20 år siden startede 
Klubben for F.T. Spaniels, var det for at be-
skytte vore fremragende jagthunde mod bl.a. 
udstillingskrav, nu skal vi åbenbart til at starte 
kampen igen, fordi får disse selvbestaltede 
avlseksperter først fodfæste eller indflydelse på 
avlen af vore F.T. Spaniels, så kan jeg garantere 
for, at formålet - det at bevare og udvikle vore 
F.T. Spaniels jagtlige egenskaber - ender med 
at blive en direkte tilbagegang og i sidste ende 
undergang for de F.T. Spaniels vi kender i dag.

Mange af disse teoretiske eksperter bruger 
bl.a. ord som indavlsdepression, indavlspro-
center og indsnævring af genmassen, og disse 
beskyldninger er især rettet mod FT Cockerne. 
Desværre støttes disse af enkelte kennel klub-
ber, som påstår, at indavlsprocenter på over 
10% ikke er godt for en race og kan føre til bl.a. 
indsnævring af genmassen samt direkte inda-
vlsdepression. Påstanden bekræftes (som altid) 
med ordene: ”Det er videnskabeligt bevist”.
Man kan måske bruge teoretiske og videnska-
belige undersøgelser til nye hunderacer, hvor 
man ikke har praktisk erfaring med ret mange 
ting, men netop vore Spaniels er racer, hvor 
man har mere end 100 års erfaring og mange 
tusinder af hunde at benytte som eksemplar. 
Man behøver ikke opfinde den ”dybe tallerken” 

Der er desværre mennesker på især Facebook, som ikke har sat sig ordentlig ind i avlen af bl.a. F.T. 
Cocker Spaniels og på den baggrund udtaler sig om ting de slet ikke ved noget om.
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forfra, for når vi taler om Spaniels, er der et 
erfaringsgrundlag at tage ved lære af.
Dette erfaringsgrundlag fortæller, at ønsker 
man at bevare og udvikle brugsegenskaberne 
hos f.eks. FT Cockerne (eller andre jagthunde-
racer) er det helt essentielt at linieavle - altså 
avle, hvor 1 eller flere hunde går igen hos både 
hannen og tæven til hvalpene. Med denne 
fremgangsmåde vil indavlsprocenten altid 
overstige 10% ja nærmere 20% eller derover.
Den FT Cockeravl vi kender i dag kan med 
sikkerhed føres tilbage til 1978, hvor tæven 
Gwibernant Snake blev født. Den gang var 
der ikke noget der hed indavlsprocent, men 
omregnet til vore dages tal, havde Snake faktisk 
en indavlsprocent på næsten 21%. Snake var 
en fantastisk avlstæve og der er siden linieavlet 
på hende igen og igen, meget tit med inda-
vlsprocenter på over 25%. Med Snake som 
grundlag er der avlet i forskellige retninger, 
typisk efter opskriften, tæt linieavl i 3 genera-
tioner og herefter i 4. generation at lave udavl 
(ikke beslægtede forældre). På 5. generation 
går man tilbage på linieavlslinien igen. Denne 
fremgangsmåde har man nu brugt i 40 år og 
iflg. diverse eksperter og deres videnskabelige 
undersøgelser, skulle dette have betydet inda-
vlsdepression med en genpulje der vil betyde 
nærmest en udslettelse af racen.

Her 40 år efter det 
hele startede står vi 

tilbage med en 
FT Cockerstandard 

som aldrig har været 
bedre, og jeg 

underdriver vist ikke, 
når jeg siger, at FT 

Cockerne i dag er de 
mest efterspurgte 
jagthunde blandt 

jægerne
 
Men hvad viser den praktiske erfaring så, ja 
den viser en standard på FT Cockerne som 
kun er blevet bedre og bedre med fremragende 
jagtegenskaber, et fantastisk temperament og 
hunde som bare strutter af sundhed og ”gå på 
mod” og vi har stadig en genpulje så vi kan 
fortsætte successen med tæt linieavl i 3 genera-
tioner og udavl i 4. Her 40 år efter det hele star-
tede står vi tilbage med en FT Cockerstandard 
som aldrig har været bedre, og jeg underdriver 
vist ikke, når jeg siger, at FT Cockerne i dag er 
de mest efterspurgte jagthunde blandt jægerne.
Hvis opdrætterne i disse 40 år havde fulgt 
de teoretiske eksperter og de videnskabelige 
undersøgelsers råd, havde vi i dag stået tilbage 

med en ubetydelige race, som måske godt nok 
havde en lav indavlsprocent med en kæmpe 
genpulje, men som så ikke gad at gå på jagt, 
måske var hårdmundene og bed børn. 

Hofteleds- og albuedysplasi. 
Har man kendt til i ca. 50 år, men det har 
aldrig været det store problem blandt Spa-
niels avlet på jagthundelinier. Selvfølgelig 
har så store racer, som Cockere og Springere 
nogle tilfælde af lidelserne, men snakker vi 
om procenter er der meget meget få tilfælde. 
Problemerne er langt større for de lidt større 
hunderacer, som Retrievere, Schæfere og nogle 
af de stående hunderacer.
Ser vi rent historisk på lidelsen, så startede den 
faktisk samtidig med, at flere jagthunderacer 
bl.a. avlen af Spaniels blev opspillet i 2 grupper, 
nemlig en udstillings- og jagtlinie. Om det har 
nogen betydning er ikke bevist, men det kan 
ikke afvises, at noget af problematikken opstod 
fordi udstillingslinierne ikke mere blev testet 
rent fysisk (læs jagt-/markprøvetrænet) og efter 
ca. 15-20 års avl opstod der problemer om-
kring især hofterne hos især større hunderacer. 
Disse problemer betød, at nogle dyrlæger/
forskere sidste i 1960’erne/først i 1970’erne 
introducerede en ny undersøgelselsmetode 
som hurtigt fik navnet HD-, og senere albue 
fotografering. 
Man tog et røntgentbillede af hundens hofter 
mens den lå på ryggen, hvorefter en anden/
neutral dyrlæge vurderede om lårbenshovedet 
passede ind i hofteskålen . Hunden fik herefter 
et status: A-B-C-D o.s.v.. I England udviklede 

man dog en anden metode, hvor lårbenshoved 
og hofteskål, blev vurderet efter en talskala, 
hvorefter man lagde tallene sammen for en 
endelig vurdering. Her blev det almindelig ku-
tymen, at et samlet antal på 16 eller derunder, 
betød gode hofter.
Selvom man ikke vidste noget som helst om-
kring arvelighedsgraden af gode/dårlige hofter, 
så var man dog overbevist om, at avlede man 
på hunde, som gennem HD fotografering og 
vurdering, havde fået status A eller B, ja så ville 
man kunne bekæmpe lidelsen hofteledsdyspl-
asi (HD).
Metoden blev straks anerkendt over det meste 
af verdenen af især Kennel Klubberne og 
millioner af hunde verden over er efterfølgende 
blevet hofteledsfotograferet og vurderet. Flere 
stambogsførende organisationer samt hunde-
klubber verden over, indførte endda avlsforbud 
mod hunde, som ikke var HD-fotograferede 
alternativ avlsforbud mod HD fotograferede 
hunde, som ikke havde en A eller B status (be-
nævnt som HD frie hunde i systemet)
I næste alle lande opbyggede man et system, 
hvor den enkelte hundeejer, gik til sin dyrlæge 
og fik HD fotograferet sin hund, hvorefter 
røntgenbillederne blev indsendt til landets 
førende Kennel Klub (stambogsførende or-
ganistaion). Kennel klubben havde så uddan-
nede dyrlæger rundt omkring i landet, som 
man anonymt fremsendte røntgenbilleder til, 
hvorefter den enkelte dyrlæge gav det enkelte 
røntgenbillede en status.
Det mest utrolige er, at kun meget få menne-
sker gennem årene har stillet spørgsmålstegn 

Røntgenfotografering af hofteled har man kendt til i 50 År.
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ved metoden, og desværre er rigtig mange 
hunde gennem tiden blevet kasseret som 
avlshunde, grundet en bestemt status. Det er 
klart, at nogle hunde som blev vurderet til at 
have dårlige hofter, også havde problemer når 
de bevægede sig, men der var mange andre, 
som havde fået dårlig HD status, som kunne gå 
på jagt 3 gange om ugen, uden nogen synlige 
problemer overhovedet.

En anden ting som 
forvirrede mange 

var, at HD frie hunde 
sagtens kunne avle 

hvalpe som udviklede 
HD og ligeledes 

kunne hunde med 
HD problemer 

sagtens avle hvalpe 
som var HD frie

En anden ting som forvirrede mange var, at 
HD frie hunde sagtens kunne avle hvalpe som 
udviklede HD og ligeledes kunne hunde med 
HD problemer sagtens avle hvalpe som var HD 
frie.
De første protester eller spørgsmålstegn ved 
metoden til bekæmpelse af hofteledsdysplasi 
kom, da Den Amerikanske Kennel Klub beslut-
tede sig for, at tjekke de dyrlæger de havde 
autoriserede til at vurdere røntgenbilleder. 
Man gjorde simpelthen det, at man sendte de 
samme røntgentbilleder retur til dyrlægerne, 
som de tidligere havde bedømt, og da bedøm-
melserne selvfølgelig var anonyme, vidste 
dyrlægerne ikke, at de bedømte de samme 
røntgenbilleder igen. 
Resultatet af dette tjek var chokerende, idet det 
viste sig, at de samme dyrlæger vurderede de 
samme røntgenbilleder helt anderledes anden 
gang. Ja man så endda groteske forskelle i vur-
deringerne lige fra HD-frie hunde som i anden 
omgang blev vurderet til at have hofteledsdys-
plasi, og selvfølgelig også omvendt.
Hvis jeg husker rigtigt, så skete denne offentlig-
gørelse af tjekket i USA omkring 1990’erne, 
men det mest mystiske var, at selv om resultatet 
var kendt, så formåede man alligevel at få 
neddæmpet problemet, og metoden fortsatte 
ufortrødent.
Der skete dog den ændring, at fra, at den en-
kelte hunds HD-status var hemmelig, og man 
kun offentliggjorde statistikker på den enkelte 
hunderaces HD-status,  blev status nu offent-
liggjort på årligt udsendte lister, sådan, at alle 
kunne se hvad den enkelte hund havde af HD 
status. Som et ekstra tillæg begyndte man end-
da at lave statistikker på hvordan den enkelte 
hund avlede - altså offentliggjorde man også 
HD status på afkom efter den enkelte hund, 
og der igennem udregnede man indekstal som 

skulle fortælle, om den enkelte avlshund avlede 
gode eller dårlige hofter.
Da man begyndte med genteknologien forsøg-
te Den Engelske Kennel Klub endvidere at stille 
ubegrænsede økonomiske midler til rådighed 
for en ekspertgruppe af forskere, for at se om 
de kunne finde genet for hofteledsdysplasi, 
men til trods for dette, har denne ekspertgrup-
pe af forskere endnu ikke fundet genet efter 
snart 2 års arbejde.
I dag har man 50 års erfaring med HD proble-
matikken, et utal af HD røntgenfotograferede 
hunde, et enormt statistikmateriale, man har 
forsøgt sig med avlsrestriktioner, oplysnings-
kampagner og genteknologi, men intet har 
hjulpet. 
HD frekvensen, altså de hunde som procentvis 
udvikler HD, er stort set den samme, som da 
man begyndte for 50 år siden og stort set alle 
eksperter er i dag enige om, at udviklingen 
af hofteled- eller albuedysplasi kun i meget 
lav grad er et arveligt problem, men næsten 
udelukkende er et problem som omhandler 
fodring og miljø under hvalpens opvækst.
Meget bemærkelsesværdigt er det også, at 
den største engelske ekspert på området som 
samtidig er Den Engelske Kennel Klubs råd-
giver, Dick White, under et interview i 2016, 
erkendte, at det hidtidige bekæmpelsespro-
gram mod albue- og hofteledsdysplasi har slået 
fejl, og han mener, at man bør starte helt forfra 
for at finde nye metoder. Han siger direkte, at 
han finder det helt forkert såfremt man presser 
krav om HD- og albuefotografering ned over 
opdrætterne før de må avle.

Det er derfor i min verden uforståeligt, at der 
stadig findes hundefolk, ikke kun hos Spaniels, 

som stadig har den opfattelse, at de skal HD- 
og albuefotografere deres hunde, for det eneste 
det gavner er dyrlægernes og de stambogsfø-
rende kennel klubbers pengekasser for det er 
allerede bevist, at det ikke gavner avlen af jagt-
hunde, måske snarere tvært imod, fordi måske 
gode avlshunde bliver udelukket af avlen p.g.a. 
nogle røntgenbilleder, som ikke fortæller noget 
om arveligheden alligevel.

Det skal dog nævnes, at de personer som, 
meget stædigt, fastholder HD fotografering 
som vejen frem for at forbedre sundheden, 
selvfølgelig med undtagelser, som oftest er folk, 
som ikke selv evner eller giver sig tid til, at få 
trænet deres hund frem til markprøvestandard 
inden avl. Men det er da også meget nemmere, 
at bruge kr. 1.500 - 2.000  en formiddag hos 
dyrlægen, end  at bruge 2 år på at få trænet 
og testet sin hund efter naturmetoden (læs: 
Træning til markprøvestandard).
Det ser da måske også flot ud, når man kan 
annoncere hvalpe efter jagtglade og HD frie 
forældre, i stedet for at skrive hvalpe efter 
markprøvepræmierede hunde. Men i praksis 
er det bevist, at FT Spaniels, som tidligere 
aldrig blev HD fotograferet, men udelukkende 
har udvalgt avlsmateriale gennem brugsegen-
skaberne og deraf følgende belastninger, har 
langt færre HD problemer end racer, som f.eks. 
Labrador eller Shæferhunde, hvor man har HD 
fotograferet i 40 år med forskellige former for 
alvsrestriktioner inkluderet.

Genteknologien
I blad 2/2017 havde vi et interview med eks-
perten i Danmark indenfor genteknologi og 
der er slet ingen tvivl om, at vi kommer til at 
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tage stilling til genteknologien.
Det som jeg synes er bekymrende på nuvæ-
rende tidspunkt er, at enhver kommerciel 
virksomhed i dag kan komme med den 
påstand, at de har fundet genet for en bestemt 
lidelse eller sygdom, ja nogle har sågar påstået, 
at de gennem en gentest kunne fastslå om f.eks. 
en Cocker Spaniel var renavlet eller der på et 
tidspunkt var blandet f.eks. Springer Spaniel 
ind i racen. Virksomheden som påstod dette 
var endda anerkendt af Den Engelske Kennel 
Klub, og det var faktisk samme firma som 
foretager gentest for samme engelske ken-
nel klub omkring øjenlidelsen PRA. Samme 
virksomhed måtte dog kort tid efter trækker 
følehornene tilbage, for da det endelig gjaldt, 
indrømmede virksomheden, at det kunne den 
ikke. Dette blev i øvrigt bekræftet af vor danske 
ekspert Helle Friis Proschowsky i ovennævnte 
interview. Man vil ikke gennem gentest kunne 
racebestemme større hunderacer, hverken nu 
eller i fremtiden.
Helle Friis Proschowsky bekræftede i øv-
rigt også, at der i dag ikke er nogen officiel 
anerkendt instans, som godkender eller skal 
godkende virksomheders påstand om, at de har 
fundet et bestemt gen for en eller flere arvelig 
sygdomme hos f.eks. hunde. Dette er udeluk-
kende et spørgsmål om man har tillid til den 
enkelte virksomhed nu også taler sandt.

Når vi taler Spaniels har man i dag mulighe-
derne for 3 forskellige gentest.
Det drejer sig først og fremmest om den arveli-
ge øjensygdom PRA.
PRA er en øjensygdom som i sidste ende 
kan føre til blindhed. Tidligere testede man 
hundene gennem øjenlysning hos en autorise-
ret dyrlæge. Metoden var noget usikker, fordi 
øjenlysning af både PRA og andre øjensyg-
domme kræver dyrlægeundersøgelse mindst 1 
gang årligt. Er øjenundersøgelsen mere end 1 

år gammel er den reelt værdiløs, fordi øjensyg-
domme kan opstå senere i hundens liv. 
Det var derfor en stor forbedring, da forskel-
lige virksomheden over hele verdenen påstod, 
at nu havde de fundet genet for PRA. I første 
omgang kun hos nogle enkelte racer, bl.a. 
Labrador, men senere er vore Spaniels også 
kommet til. 
Det problematiske ved netop genet for PRA er, 
at de ikke er ens fra hunderace til hunderace og 
det nedarves heller ikke ens. Gentesten har dog 
lidt nederlag, fordi man for år tilbage, ved en 
øjenlysning af en Cocker Spaniel, fandt PRA, 
på trods af den var gentestet fri. Man und-
skyldte det senere med, at den fundne PRA var 
en afart som endnu ikke var set.
PRA problematikken har i mange år været 
blæst kraftigt op, for det er forsvindende få 
hunde som har fået konstateret sygdommen, 
og den er faktisk så sjælden at den ikke kan 
måles i procenter og knapt nok promiller. 
Blandt FT Spaniels har der været enkelte 
tilfælde, men at kalde PRA et problem for FT 
Spaniels vil være vildt overdrevet.
Hvis en hund skulle få konstateret PRA er det 
sikkert, at den har fået generne fra begge sine 
forældre. Viser en gentest, at hunden kun har 
1 gen er den det man kalder bærer af sygdom-
men. En sådan hund kan godt bruges i avlen, 
men så forudsætter det, at hunden kun bliver 
parret med hunde der er testet fri for genet.
Men det er helt frit  for den enkelte opdrætter 
om han/hun vil genteste eller ej.

I dag findes 2 andre gentest, begge dog kun 
omhandlende Cocker Spaniels.
Den ene gentest man påstår at kunne teste for 
er en nyresygdom man kalder FN. Det påstås, 
at FN menes at være i hele 11% af Cocker Spa-
niels i England. Det er dog værd at bemærke, at 
FN genet næsten udelukkende er fundet blandt 
Cocker Spaniels af udstillingslinier, og ikke hos 

rene FT Cockere.

Den sidste gentest for Cockere kaldes AMS 
og det er en mærkelig lidelse, hvor Cockeren 
simpelthen spiser sin egen pote. En frygtelig 
sygdom, som igen næsten udelukkende findes 
blandt Cockere af udstillingslinierne. FT 
Cockerne kan dog ikke sige sig helt fri, fordi 
enkelte FT-linier har der været parret udstil-
lingslinier ind i. Igen kræves 2 gen før syg-
dommen kommer til udtryk, har den enkelte 
Cocker kun 1 gen, betegnes den som bærer.

Personligt er jeg ikke i tvivl, ingen af de nævnte 
sygdomme, man i dag påstår at kunne genteste 
for, er reelt noget problem for vore racer, og jeg 
er af den type, at jeg ikke leder efter fejl, men 
reagere selvfølgelig, hvis der opstår problemer. 
Jeg er også af den helt klare overbevisning, at 
det ikke er på dyrlægens bord vi skal finde vore 
avlsdyr, men ude på jagtmarkerne, og alene 
det at træne ens hund til markprøvestandard 
beviser, i hvert fald for mig, at hunden har en 
sund knoglebygning og i øvrige sunde organer. 
Samtidig ser den også rigtig godt fordi den er 
vandt til at markere dummier og skudte fugle.
Sidst men ikke mindst - en hund der bider 
poterne af sig selv, vil jo aldrig kunne trænes 
alligevel og ville derfor aldrig indgå i avlen. 

Skulle en eller flere gentests på et senere tids-
punkt få min interesse skulle der helt sikkert 
oprettes en anerkendt og godkendt instans som 
garanterer mig, at den gentest som jeg betaler 
en kommerciel dreven virksomhed kr. 800 - 
1.000 for at få taget, også er 100% korrekt og 
troværdig. 
Indtil da vil jeg fastholde de metoder, som 
mange opdrættere før mig har brugt og som 
har givet os de fremragende jagthunde vi 
kender i dag.

Om vi kan lide det eller ej, er genteknologien også blevet en del af det at avle FT Spaniels.


