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I fortsættelse af vor artikelserie om berømte 
avlslinier er vi denne gang kommet til en 
af de absolut mest succesrige kenneler og 
Springeropdræt indenfor de sidste 10 år, 
nemlig Edwardiana linierne.

Hvis vi tager perioden fra 1997 og frem til 
2007 har Edwardiana kennelen opdrættet 11 
F.T.Ch. og yderligere 8 F.T. vindere. Inden-
for denne periode (10 år) har ingen andre 
kenneler været så dominerende, selv ikke 
Ian Openshaw’s Rytex kennel. Hvad der er 
endnu mere bemærkelsesværdigt er, at Ed-
wardiana hundene ikke kun har været frem-
ragende markprøvehunde, men har også 
været fremragende avlshunde, ikke kun for 
Edwardiana kennelen selv, men også andre 
opdrættere har nydt godt af at have en Ed-
wardiana tæve som stammoder.

Men lad os starte med begyndelsen, for 
hvad er det som har gjort Edwardiana hun-
dene så succesrige.

Starten
Jeg ved ikke hvorfor, men Spanielhistorien 
har vist, at mange af de berømte opdræt og 
kenneler stammer fra Wales. For at nævne 
enkelte og måske de mest berømte, så var 
Kennel Gwibernant (Keith Erlandson) og 
de verdensberømte Cocker kenneler Wer-
nffrwd og Maesydderwen alle fra Wales, 

og således også Kennel 
Edwardiana, som er ejet af 
John Edwards.

John Edwards er professio-
nell hundemand, og han har 
været med i rigtig mange år. 
John er efterhånden blevet 
69 år, men er hvad man i 
England kalder “still going 
strong” - selv om han ikke 
er så aktiv mere som han 
var sidst i 1990’erne og først 
i 2000’erne. 

Det pudsige er, at selv om 
John har været med i rigtig 
mange år, så skulle der gå 
næsten 15 år før han for 
alvor slog til med sit Ed-
wardiana opdræt, men som 
man siger: “Bedre sent end 
aldrig”.

John’s første F.T.Ch. var  
hanhunden Larford  Long-
spur, som var født helt 
tilbage i 1982. Denne hund fik dog aldrig 
nogen nævneværdig indflydelse på avlen, i 
hvert fald ikke målt i champions.

Herefter skulle der gå næsten 10 år før 
John igen gjorde sig alvorligt bemærket på 
markprøver, idet hans næste champion blev 
tæven, F.T.Ch. Bellbrook Bright, som var 
født i 1992. Bright startede faktisk Edwardi-
ana opdrættes succes, og hun blev mor til  
en champion nemlig F.T.Ch. Edwardiana 
Bella of Ringsper. Bella er endvidere igen 
blevet mor til en F.T.Ch., nemlig hanhunden 
F.T.Ch. Edwardiana Rob. Pudsigt nok er Rob 
faktisk den eneste championhan som er ble-
vet opdrættet på Edwardiana. Alle andre er 
tæver.

John’s næste champion kom kort tid efter 
Bright, det var endnu en tæve, nemlig 
F.T.Ch. Miss Donna, som var født i 1993. 
Donna blev mor til flere gode kuld hvalpe, 
bl.a. kom der 3 F.T. vindere efter hende, men 
ingen champions.

Toonarmy Torrent
Det helt store scoop gjorde John Edwards i 
1995, hvor han købte tæven Toonarmy Tor-
rent, som var opdrættet af Peter Richardson. 
Torrent havde umiddelbart ikke en afstam-
ning der sagde “spar to”, idet hun var efter 
hanhunden Simonside Tearle in Toonarmy 
og tæven Megstone Slip.

Hverken Tearle eller Slip havde på daværende 

tidspunkt gjort sig særligt bemærket udover 
Megstone Slip var F.T.W. Dog er Megstone 
Slip også mor til den, her i Danmark, kendte  
DK.F.T.Ch. Toonarmy Tattoo af Chaser, som 
igen er blevet far til 2 DK.F.T.Ch.

En anden bemærkelsesværdig ting om-
kring Megstone Slip var, at hun faktisk er 
halvsøster, til den mest succesrige avlshan 
i England nogensinde, F.T.Ch. Kenine Robb 
of Rytex, idet de begge havde Badgercourt 
Gryphon som far. Og her taler vi altså om 
endnu en meget succesrig avlslinie, ud fra 
den tidligere omtalte Kennel Badgercourt.

Uden at trække de helt store overskrifter, 
blev Toonarmy Torrent, John’s næste 
F.T.Ch., og hun var nok forblevet rimelig 
ukendt, hvis det ikke lige var fordi, at Tor-
rent viste sig at blive en helt fantastisk avls-
tæve. Hvis vi måler det i F.T.Champions, er 
Torrent faktisk den tæve der har avlet flest 
F.T.Ch. nogensinde. 

Hvad der understreger Torrent’s helt fantas-
tiske avlsevner var, at hun avlede champions 
med flere forskellige hanhunde.Godt nok 
taler vi om kendte og succesrige avlshan-
ner, men det fortæller meget om Torrent, 
at hun er mor til ikke færre end 7 forskel-
lige F.T.Ch., og det er med 3 forskellige han-
hunde som far. Yderligere kan det nævnes, 
at Torrent’s børn har vidst sig igen at avle 
fremragende.

Torrent’s første kuld hvalpe var med han-
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John Edwards med F.T.Ch. Edwardiana Tawny (F.T.Ch. Clar-
burgh Art - F.T.Ch. Toonarmy Torrent).

F.T.Ch. Edwardiana Rob (F.T.Ch. Knock-
many Jumbo - F.T.Ch. Edwardiana Bella of 
Ringsper) - den eneste hanhund der er blevet 
F.T.Ch. og som er opdrættet på Edwardiana. 
Robb er trænet og ført af Arthur Cunning-
ham.
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hunden F.T.Ch. Laganmill Malvern. Og fra 
dette kuld kom 3 kendte F.T.Ch., nemlig Ed-
wardiana Tweed, Edwardiana Topsy samt 
Edwardiana Toffee. Herudover var der fra 
dette kuld endnu to F.T.W. nemlig Edwardi-
ana Torpedo og Edwardiana Tay.

F.T.Ch. Edwardiana Tweed var ejet og ført 
af David Lisett, og er en af stammødrene til 
David’s berømte kennel Annickview - sene-
re Buccleuch. Tweed blev nr. 2 på Engelsk 
Championship og vandt Irsk Champion-
ship. Tweed har ligeledes vist sig at være 
en fremragende avlstæve, idet hun yder-
ligere er mor til 3 F.T.Ch. her i blandt super-
tæven over dem alle, Int.F.T.Ch. Annickview 
Breeze, som har vundet Engelsk Champion-
ship 2 gange og Irsk Championship 1 gang. 
De 2 andre børn efter Tweed som er blevet 
F.T.Ch. er Annickview Carina og Annickview 
Challenger.

F.T.Ch. Edwardiana Topsy, som blev ført 
og ejet af John Edwards selv, viste sig også 
at blive en fremragende avlstæve, idet hun 

er mor til yderligere 2 F.T.Ch., nemlig Ed-
wardiana Gypsy, igen ført og ejet af John 
samt S.F.T.Ch. Edwardiana Gerswhin, som 
er blevet champion i Sverige.

Hvis går tilbage til Toonarmy Torrent, var 
hendes andet kuld hvalpe med superhannen 
F.T.Ch. Clarburgh Art, og her kom yderlige-
re 2 F.T.Ch. og en F.T.W.

Den ene var F.T.Ch. Edwardiana Tawny, som 
John selv ejede og førte til championat. 

Den anden var en tæve som blev importeret 
her til Danmark, nemlig DK.F.T.Ch. Ed-
wardiana Trush, som blev ført til sin titel her 
i Danmark af Alan Mattison. Trush har igen 
gjort det fremragende her i Danmark, idet 
hun allerede er blevet mor til en DK.F.T.Ch. 
nemlig Chaser Lindisfarne Ludo. Hvis vi 
skal gøre denne linie færdig, så er Ludo fak-
tisk igen mor til Wilderness Asta, som kun 
15 måneder gammel har vundet en vinder-
klasse markprøve i Danmark her i 2009.

Toonarmy Torrent’s 3. kuld hvalpe havde 
hun med hanhunden F.T.Ch. Knockmany 
Jumbo, og her kom igen 2 F.T.Ch. Det var  
Edwardiana Tearasway der igen var ejet 
og ført af David Lisett. Den anden var Ed-
wardiana Triller, som blev ført til Champion 
i Sverige.

Torrent har også haft et kuld hvalpe med 
F.T.Ch. Steadrock Sker, men dette kuld er 
der ikke kommet nogle champions fra, og 
man skal vel også passe på ikke at stille alt 
for store krav, for Torrent har avlet helt fan-
tastisk, og jeg er i hvert fald ikke bekendt 
med andre tæver som er blevet mor til 7 
F.T.Ch. og yderligere flere F.T. vindere.

Generationerne efter Torrent
Som allerede omtalt, er det ikke kun Torrent 
selv som har været unik i avlssammenhæng, 
men flere af hendes børn, har ligeledes avlet 
fremragende.

Vi har allerede omtalt Edwardiana Tweed, 
Edwardiana Topsy samt Edwardiana Trush 
som alle 3 er blevet mødre til flere champi-
ons igen.

Vi er altså nu fremme ved 3. generation 
efter Toonarmy Torrent, og der begynder at 
tegne sig et billede af  baggrunden for John 
Edwards avlsmetoder på Edwardiana.

F.T.Ch. Edwardiana Topsy - (F.T.Ch. Lagan-
mill Malvern - F.T.Ch. Toonarmy Torrent), 
som igen er blevet mor til 2 F.T.Ch.

F.T.Ch. Edwardiana Gypsy (F.T.Ch. Kettles-
tang Comet - F.T.Ch. Edwardiana Topsy)

F.T.Ch. Edwardiana Tearaway (F.T.Ch. 
Knockmany Jumbo - F.T.Ch. Toonarmy Tor-
rent). Igen en Edwardiana tæve som er ført 
og ejet af David Lisett.

DK.F.T.Ch. Edwardiana Trush af Chaser (F.T.Ch. 
Clarburgh Art - F.T.Ch. Toonarmy Torrent)

F.T.Ch. Edwardiana Tweed (F.T.Ch. Lagan-
mill Malvern - F.T.Ch. Toonarmy Torrent) en 
af stammødrene på kennel Annickview - se-
nere Buccleuch.
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En ting er Torrent’s ypperlige avlsegenska-
ber, men ser vi på næste generation, har 
John været så smart, at de hanner som har 
været en succes på Torrent, også er brugt 
på hendes døtre. Både Clarburgh Art og 
Knockmany Jumbo er blevet brugt med suc-
ces på Toonarmy Torrents døtre.

Hvordan 3. generationshundene efter Tor-
rent præcist avler er endnu meget svært at 
få en overblik over, fordi disse tæver endnu 
er meget unge, hvorfor deres børn endnu 
ikke er blevet ført frem.

Det er nok svært at forlange, at John Ed-
wards selv skal blive ved at avle og føre 
sine Edwardiana hunde frem, især hans al-
der taget i betragtning (69 år), men der er 
rigtig mange andre, som har opbygget deres 
tævelinier på Edwardiana hundene, og her 

især Toonarmy Torrent.

Hvis vi vender tilbage til Annickview/Buc-
cleuch opdrættet er de jo allerede godt 
igang. Edwardiana Tweed er, som omtalt,  
mor til 3 F.T.Ch., og hendes datter Int.
F.T.Ch. Annickview Breeze er igen allerede 
mor til yderligere 2 F.T.Ch., og der kan nok 
ikke herske tvivl om, at flere er på vej, da 
Breeze’s afkom endnu er ganske unge.

Edwardiana hundene i Danmark
Der har været flere importer til Danmark fra 
Edwardiana, og den hidtil mest succesrige, 
DK.F.T.Ch. Edwardiana Trush har vi aller-
ede omtalt, hvor hun jo har videreført sine 
fornemme egenskaber gennem sin datter 
DK.F.T.Ch. Chaser Lindisfarne Ludo. Ludo 
ser ud til at kunne videreføre kvaliteten gen-
nem Kennel Wilderness.

Samtidig med Trush importerede Alan Mat-
tison også en kuldsøster, Edwardiana Treat, 
og også hun har avlet gode afkom.

Ligeledes har Kennel Lowflyer haft flere Ed-
wardiana importer, både hanner og tæver. 
Den mest kendte af disse er Edwardiana 
Gracie af Lowflyer som er blevet 2. vinder i 
vinderklassen her i Danmark. Hun har også 
lavet hvalpe, men disse er så unge, at de 
endnu ikke er ført frem.

Her i foråret 2009, har Kennel Brookmoor 
ligeledes importeret en hanhund, Edwardi-
ana Bradley til landet. Igen er det for tidligt 
at udtale sig om hans potentiale, men igen er 
det kun et bevis for, at de danske spanielop-
drættere også har fået øjnene op for Kennel 
Edwardiana store succes , og derfor ønsker, 
at få del i denne succes.

Alle medlemmer, sponsorer, skribenter, 
fotografer, terrænværter og øvrige støtter af 

Klubben for F.T. Spaniel 

ønskes en glædelig jul og godt nytår
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