Berømte opdræt
Af Ole Geert Dam
Som opfølgning på min artikel i sidste nr. af Jagt Retrieveren “Avlens mysterier”, vil vi, i en artikelserie, prøve at
gennemgå nogle af de mest berømte opdræt/kenneler Retrieververdenen har set. Opdræt som har haft helt afgørende
betydning for Jagt Retrieverne på verdensplan.
Vi vil lægge ud med det måske mest kendte og den dag i dag, mest eftertragtede opdræt overhovedet, nemlig Palgrave
hundene.
Hvis noget opdræt har legendestatus, så er det
Palgrave hundene. De havde deres storhedstid
i 1970’erne og 1980’erne, men de mest vindende
hunde i 1990’erne bærer alle Palgraveblod tæt på.
Bag Palgraveopdrættet stod Erik Baldwin, som var
født og levede hele sit liv i Suffolk, som er beliggende i det sydøstlige hjørne af England.
Eric Baldwin startede faktisk som Greyhound
træner (væddeløbshunde), men gik herefter over til

opdræt og træning af jagthunde. Han startede med
Golden Retrievere, og gik først senere over til Labradors også. Eric Baldwin er samtidig en af de meget
få personer, som har opdrættet F.T.Ch. indenfor 3
forskellige racer (den 3. er Springer Spaniels).
Eric Baldwin var hele sit liv plaget af ledegigt, og
det begrænsede ham voldsomt i de sidste år han
ﬁk. Den sidste prøve Erik Bladwin overværede, var
The Retriever Championship 1987 på Sandringham,
der som bekendt ejes af den engelske droning. På

F.T.Ch. Palgrave Edward
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dette tidspunkt var han så svækket, at han måtte
transporteres rundt i bil. Jeg var selv til stede på
dette championship, og det var fantastisk at se den,
nærmest ærbødighed de øvrige deltagere havde
over for ham. Hvis man ikke vidste det, skulle man
nærmest tro, han var en af de kongelige, hvilket han
faktisk også var/er i hundeverdenen. Eric Baldwin
døde kort efter denne begivenhed, men han nåede
at overvære, at F.T.Ch. Breeze of Drakeshed vandt
the Championship for 3. gang i træk, og dermed
satte en nærmest uslåelig rekord. Det glædede helt
sikkert også Eric Baldwin at vide, at bag Breeze lå
hans egen hanhund F.T.Ch. Palgrave Edward, både
på far og moderlinien.
Eric Baldwin nåede næsten alt i sin hundekarriere,
blot en ting manglende han, og det var at vinde The
Retriever Championship. To gange var han meget
tæt på. I 1966 blev han 2. vinder med sin Golden
F.T.Ch. Holway Teal of Westley og 2. vinderen blev
gentaget i 1977 med Labradorhannen F.T.Ch. Shot
of Palgrave.
Eric nåede dog at opdrætte en Championshipvinder, nemlig F.T.Ch. Palgrave Nettle, som med sin
ejer/fører Nigel Rowson vandt i 1984.
Der var især en egenskab, som Erik Baldwin satte
som førsteprioritet både for sit opdræt og for sine
hunde, og det var de vildtﬁndende egenskaber. Eric
har selv fortalt, at den begivenhed der især rettede
hans fokus på de vildtﬁndende egenskaber, var en
oplevelse han havde som ung. På dette tidspunkt
havde han en Golden tæve, som han var særlig
stolt af, og en søndag var han inviteret af den, på
daværende tidspunkt, meget respekterede og anerkendte professionelle hundetræner, Gordon Mc
Donald, til at komme og vise hvad hans tæve kunne.
Erik blev taget med ud til en roemark, og Gordon
Mc Donald fortalte, at han indenfor en radius af 50
meter havde udlagt 3 dummier, dem ville han gerne
se, om Eric’s hund kunne ﬁnde. Eric gjorde sig klar
og tog sin ﬂøjte i munden, men Gordon Mc Donald
forlangte, at Eric gav ham hundeﬂøjten. Som han
sagde, var han ikke interesseret i cirkusnumre, men
interesseret i at se om hunden kunne ﬁnde dummierne selvstændigt.
Denne oplevelse glemte Eric aldrig, og den prægede
ham resten af sit “hundeliv”.
Som sagt startede Eric Baldwin med Golden Retrievere, og allerede hans første af slagsen blev F.T.Ch.
Det var den tidligere omtalte F.T.Ch. Holway Teal
of Westley. Eric nåede at træne yderligere 4 Goldens
frem til F.T. championat, heraf var den mest kendte
nok hanhunden F.T.Ch. Volvo of Palgrave.

F.T.Ch. Swinbrook Tan, søn af F.T.Ch. Palgrave Edward.

Men det var først og fremmest med Labradors, at
Eric skabte sin kultstatus. I 1966 havde han en Labradortæve som hed Palgrave Glenfarg Tessa, og
den parrede han med Championshipvinder 1965
og 1968, F.T.Ch. Sendhurst Sweep. Fra dette kuld
beholdte Erik selv en hanhund, som ﬁk navnet Palgrave Edward. Og netop Edward blev starten på en
helt fantastisk avlslinie, som aldrig siden er gjort
efter.
Edward blev hurtigt F.T.Ch. men det var først og
fremmest som avlshan, at Edward satte sine uudslettelige spor, idet han blev far til nogle af de bedste
og mest kendte avlshunde overhovedet.
Edward blev ialt far til 8 F.T.Ch.. Disse har hver især
igen avlet helt fantastisk, men især 2 af dem har
været helt afgørende for Labradoravlen.
I 1970 kom en tæve til parring hos Edward.Tæven
regnes den dag i dag for den måske bedste tæve
nogensinde. Det var tæven F.T.Ch. Beinnmhor Tide.
Tide vandt Det Engelske Retriever Championship
både i 1969 og 1970. Især Championshippet i 1969,
regnes i dag for at være det med den højeste kvalitet
nogensinde. På førstedagen af dette championJagt Retrieveren august 2009
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ship blev der skudt/anskudt 19 løbende fugle ned,
alle 19 fugle blev bragt af 18 forskellige hunde. Ja
kvaliteten, rent vildtﬁndermæssigt, var så høj, at for
at gå videre til 2. dagen, skulle man have scoret et
A+ i dommerbøgerne (det var tider!).
Tilbage til parringen mellem Edward og Tide. Dette
kuld indeholdt som nævnt især 2 fantastiske hunde,
nemlig hanhunden Swinbrook Tan og tæven Palgrave Swinbrook Fern. Begge hunde blev F.T.Ch.
F.T.Ch. Swinbrook Tan er og blev en legende uden
lige. Han blev igen far til 17 F.T.Ch. hvoraf 2 var
vinder af Engelsk Championship og 1 var vinder af
Irsk Championship. Bemærkelsesværdigt var det, at
næsten uanset hvilken tæve Tan parrede, kom der
gode hvalpe ud af det. Tan indﬂydelse på Labradoravlen har været kolosal, og alle kendte opdræt
siden er faktisk startet med ham som baggrund.
Her kan nævnes Drakeshead, Pocklea, Swinbrook,
Tasco, Barnavara, Mallowdale og rigtig mange andre. Tan var opdrættet af Duncan McKinnon, men
trænet og ført af den næsten lige så legendariske
Philip White.
Tan’s kuldsøster Palgrave Swinbrook Fern beholdte
Eric Baldwin selv, som parringshvalp, og hun ﬁk
enorm betydning for Palgrave hundene, hvor hun
blev mor til 3 F.T.Ch. Det var F.T.Ch. Palgrave Holly, F.T.Ch. Palgrave Kay og F.T.Ch. Palgrave Kerry.
Disse fra 2 forskellige kuld. Holly (med Eyebrook
Willow som far) beholdte Erik selv, mens Kay og
Kerry (med F.T.Ch. Shot of Palgrave som far) blev
købt af henholdsvis kennel Swinbrook og Mr.
R.S.Webb.

I 1974 kom der en lidt ukendt tæve til parring hos
Palgrave Edward, hun hed Ivyland Tessa, og fra
dette kuld tog Erik også en parringshvalp, nemlig
hanhunden han kaldte Shot of Palgrave. Shot blev
igen lidt af en legende, og foruden sin status af
F.T.Ch og 2. vinder på The Retriever Championship
i 1977, blev han far til rigtig mange af de kendte Palgrave hunde.
Eric Baldwin tog bl.a. den chance at parre Shot med
Palgrave Swinbrook Fern, dette var meget tæt avl,
fordi begge hunde havde Palgrave Edward som far,
og det var altså hvad man vil betegne som indavl,
at parre 2 halvsøskende med hinanden. Men det gik
godt, for parringen gav de 2 ovennævnte champions
Palgrave Kay og Palgrave Kerry. Kay er senere blevet mor til bl.a. den kendte han F.T.Ch. Swinbrook
Twig. Twig, som blev 2. vinder på Championship
1987 er igen far til ﬂere fremragende hunde bl.a.
F.T.Ch. Ben of Mallowdale og Championshipvinder
1998, F.T.Ch. Garendon Captain samt Captain kuldsøster, F.T.Ch. Garendon Cassie of Ropehall
Det der dog gav Shot kultstatus var parringerne
med den føromtalte tæve F.T.Ch. Palgrave Holly.
Fra denne kombination kom der i ﬂere omgange

Palgrave Swinbrook Fern havde også et kuld hvalpe
med en anden kendt hanhund nemlig F.T.Ch.
Hedenhampark Dash of Philray (Championshipvinder 1976), og fra dette kuld kom en hanhund,
Palgrave Rock of Hambrook som igen bl.a. blev far
til de 2 kendte F.T.Ch. Dash of Tweedshot og F.T.Ch.
Waterford Athene. Rock har også haft en afgørende
betydning for den danske avl, idet han parrede
tæven Palgrave Nancy og fra dette kuld kom Palgrave Vodka of Hambrook. Vodka er far til en af de
mest succesrige tæver vi har haft i Danmark, nemlig
DK.F.T.Ch. DKTM Delmon Jade af Aspijana. Jade er
igen mor til 4 dobbelt markprøvemester DK.F.T.Ch.
DK TM Aspijana Eagle Eye Cherry af Timberline.
Fern’s “H” kuld med Palgrave Holly indeholdt
også Palgrave Hayley, som senere blev mor til den
meget kendte hanhund F.T.Ch. Simon of Birdbrook.
Ligeledes indholdt kuldet Palgrave Heidi som igen
blev mor til F.T.Ch. Black Dusk of Ridlington.
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En anden legendarisk hanhund fra Kennel Palgrave
- F.T.Ch. Palgrave Quin med sin ejer/fører Ian Openskahw

Jagt Retrieveren august 2009

Blad 79/2009.indd 20

07/12/10 11:48:20

Et, for Labradoravlen, historisk billede af 4 meget kendte hunde. Alle 4 hunde forøvrigt ejet og ført af Ian Openshaw,
og alle 4 hunde er baseret på Palgrave opdrættet. Det er set fra venstre: F.T.Ch. Ben of Mallowdale, F.T.Ch. Swinbrook
Twig, F.T.Ch. Symington Cornelia og F.T.Ch. Tibea Tosh. Alle 4 hunde har haft stor indﬂydelse på den danske avl.
tophunde på samlebånd. F.T.Ch. Palgrave Quin,
F.T.Ch. Palgrave Quest og F.T.Ch. Palgrave Nettle,
hvor Nettle, som tidligere omtalt vandt det Engelske Retriever Championship i 1984.
Holly viste sig forøvrigt, også at være en fremragende avlstæve, og ikke kun med Shot som far. Holly
blev også parret med F.T.Ch. Kenswich Hamish, og
fra dette kuld kom tæven Palgrave Slippery Sue.
Sue er igen blevet mor til 3 meget markante hunde,
nemlig F.T.Ch. Tasco Dan (med F.T.Ch. Leacross
Rinkals som far) samt de 2 kuldsøskende F.T.Ch.
Symington Clarerone of Leadburn (2 x 2. vinder engelsk championship) og F.T.Ch. Symington Cornelia,
begge med F.T.Ch. Tibea Tosh som far. Clarerone er
bl.a. far til den mest succesrige avlshan vi har haft i
Danmark, nemlig F.T.Ch. Trooper Tam of Lochmuir.
Tasco Dan er bl.a. far til en anden kendt danskejet
hanhund nemlig DK.F.T.Ch. Newgrange Dance of
Muninn. Dance var faktisk ren linieavl på Palgrave
Holly, idet hans mor var Palgrave Nancy (en kuldsøster til tidligere omtalte F.T.Ch. Palgrave Nettle og
også mor til Palgrave Vodka of Hambrook). Både
Trooper Tam og Dance er her i Danmark blevet far
til ﬂere DK.F.T.Ch, samt begge endda far til hver sin
Markprøvemester.
Historien har vist, at lavede man linieavl på Palgrave
hundene opnåede man fantastiske resultater, mange
af de allerede nævnte hunde er gode eksemplar herpå, men en anden, vi bestemt ikke må glemme er
F.T.Ch. Tibea Tosh. Tosh har haft kolosal betydning

ikke kun for den engelske avl, men så sandelig også
for den danske avl.
Tosh var efter F.T.Ch. Palgrave Quin og F.T.Ch. Tibea Topaz, og ren linieavl på F.T.Ch. Palgrave Edward. Tosh lavede bl.a. et berømt kuld i England
med tæven F.T.Ch. Purdey of Bonhote of Birdbrook.
Fra denne kombination kom 3 kendte F.T.Ch. nemlig
Birdbrook Arrow of Craigfelin, Birdbrook Aston of
Bellever og Birdbrook Astra. Astra er bl.a mor til en
af de dominerende avlshanner her i Danmark, nemlig DK.F.T.Ch. Medos Skimmer af Brookmoor. Tibea
Tosh parrede også den føromtalte Palgrave Slippery
Sue og fra dette kuld kom som nævnt 2 F.T.Ch. og
med F.T.Ch. Munro Tess kom yderligere F.T.Ch.
Moraglen Megan of Millbuies. Megan er bl.a. mor
til en anden kendt dansk hund, nemlig DK.F.T.Ch.
Millbuies Maverick af Goosemoor. F.T.Ch. Middlegate Teal, er også en anden kendt datter efter Tosh.
Yderligere har vi også her i Danmark haft 2 betydningsfulde hunde efter Tosh, nemlig DK.J.Ch
Sparkﬁeld Tobias og DK.F.T.Ch. Middlegate Tinker
(kuldbror til ovennævnte Middlegate Teal). Tobias
er far til adskillige fremtrædende hunde heriblandt
de 2 helsøskende DK.F.T.Ch. Beechbrook Tide (årets
mest vindende markprøvehund 2000) og DK.F.T.Ch.
Beechbrook Cooper af Brookmoor (Markprøvemester og årets mest vindende hunde 1996).
Middlegate Tinker er bl.a. far til DK.F.T.Ch. DKTM
Bjoljahn Eager af Timberline og DK.F.T.Ch. Sång av
Sunnavind
Jagt Retrieveren august 2009

Blad 79/2009.indd 21

21

07/12/10 11:48:20

Det kan sikkert forvirre mange med de mange
navne, men modsat, hvis man vil fremad med sin
avl er der kun en ting at gøre, og det er at sætte sig
ind, hvordan de enkelte hunde/linier avler, for det
er den eneste måde hvorved man kan opnå resultater og sejre.
Det er jo i sig selv en sejr, såfremt man, som Erik
Baldwin, har det klare mål, at avle fremragende
vildtﬁndere, og så også nå sit mål, og Palgrave hundene har, om nogen, givet nærmest utallige eksemplar på, at det er lykkedes, men der er heller ingen
tvivl om, at mange af de nævnte tophunde, alle var
rimelig varme hunde, der som fællesnævner ikke
var så “styrbare”, som mange, især i England, ønsker i dag.

Engelsk Retriever Championshipvinder 1998, F.T.Ch.
Garendon Captain med sin ejer/føren Steven Jolly er igen
en hund der bærer Palgrave blodet tæt på.
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Der er nok ingen tvivl om, at ønsker vi igen, disse
fremragende vildtﬁndere, så drejer det sig om at
ﬁnde tilbage til mange af ovennævnte linier, og
gerne forsøge at lave så tæt en linieavl på dem som
det er muligt, her ﬂere genrationer senere. Man skal
så blot være opmærksom på, at det så også kræver
en større og måske mere ihærdig træningsindsats,
at få dem til at fungere optimalt i markprøvesammenhæng.
Held og lykke til dem som forsøger.

Jagt Retrieveren august 2009

Blad 79/2009.indd 22

07/12/10 11:48:21

