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“Wernffrwd” (udtales: “Vørnfryt”) er navnet 
på en lille by i Wales, hvor Mary og Cyril 
Gwynne er bosiddende. En af de kendeste 
Cockeropdrættere i Danmark, Niels Ege-
lund Faddersbøll har tidligere berettet om 
et besøg, han havde på kennel Wernffrwd. 
Når man ser hvilken enorm indflydelse Wer-
nffrwd opdrættet har haft på F.T.Cockerne 
i hele verdenen, forventer man, en rimelig 
stor kennel med mange hunde, men lige 
det modsatte er tilfældet, idet Niels fik no-
get af et chok, da han besøgte parret. Dette 
berømte opdræt har til huse i et lille bitte 
rækkehus med kun 2 rum i stueetagen og 2 
rum på 1. salen. Rækkehuset var så lille, at 
der ikke hørte nogen direkte have til, men 
overfor indgangen var en lille smal strim-
mel have, og her var nogle få hundegårde, 
hvor de verdensberømte Wernffrwd Cockere 
holdt til. 

Ordet “beskedenhed” går hele tiden igen 
omkring Cyril Gwynne. Han er selv en 
utrolig beskeden mand, som aldrig frem-
hæver sig selv eller kritisere andre, han 
bor under yderst beskedne forhold og hans 

træningsmuligheder har også altid været 
yderst beskedne - lige modsat de kendte 
Spanieltrænere vi kender i dag. Cyril går 
ikke selv på jagt og han har altid boet i et 
område i Wales hvor der er knaphed på vildt 
og hans træningsterræner har altid været of-
fentligt tilgængelige terræner, hvor der ikke 
findes, f.eks. en vildkanin i miles omkreds. 
Cyril eneste mulighed for at give sine hunde 
vildtkontakter, var når han gik med i drevet 
hos de lokale jagtvæsener. På trods af disse 
åbenlyse begrænsninger, har Cyril Gwynne 
alligevel formået at træne og føre 5 Cockere 
frem til F.T.Ch. ligesom han har vundet det 
engelske Cockerchampionship i 1990 med 
F.T.Ch. Wernffrwd Ci Twt.
Nu er 5 F.T.Ch. jo ikke en verdenssensation, 
set i forhold til vore dages “champion-produ-
center”, men det var også først og fremmest 
som opdrætter, at Cyrill Gwynne, har gjort 
Wernffrwd navnet udødeligt, og jeg vil vove 
den påstand, at det i dag er næsten umuligt 
at finde en Cocker F.T.Ch. uden Wernffwrd 
navnet er at finde i stamtavlen.

I øvrigt er det værd at bemærke, at fami-

lien Gwynne må have en medfødt evne til 
at kunne noget med Spaniels, fordi Cyril’s 
bror,  Alan Gwynne, er manden bag et 
andet rimelig berømt kennelnavn i Spa-
nielverdenen, nemlig “Windmillwood”. 
Windmillwood er berømt for deres Spring-
ere, her især avlshannen F.T.Ch. Windmill-
wood Shot, men det er jo en helt anden 
historie, som vi måske vil vende tilbage til 
en dag.

F.T.Ch. Gwibernant Snake
Omkring Cyril Gwynne startede det hele i 
1978, hvor han købte tæven Gwibernant 
Snake af Keith Erlanson. Snake var et barne-
barn af den legendariske tæve F.T.Ch. Speck-
le of Ardoon. Speckle har som den eneste 
Spaniel nogensinde (både blandt Cockere 
og Springere) vundet Engelsk Championship 
3 år i træk nemlig i 1972-1973-1974.

Gwibernant Snake blev startet på markprøver 
i 1980, og hun blev meget hurtigt F.T.Ch., og 
dermed også Cyril’s første champion.
Snake var selvfølgelig en fremragende tæve 
på markprøver, men hun er blevet legen-
darisk som avlstæve, og hun regnes den dag 
i dag, måske for at være den bedste avlstæve 
nogensinde i Cockerverdenen.
Ikke alene blev Snake mor til 7 F.T.Ch. fordelt 
på 3 kuld hvalpe, men det viste sig senere, 
at når man linieavlede på netop Snake, gav 
dette fantastiske resultater, ja i nogle til-
fælde, har man nærmest indavlet på Snake, 
men uanset hvor tæt man gik på hende, pro-
ducerede denne avlslinie fantastisk.

Snake havde sit første kuld hvalpe i 1981, og 
faderen til dette kuld, var en anden rimelig 
kendt Cocker han, opdrættet af Keith Erland-
son, nemlig F.T.Ch. Rhu of Migdale.
Fra dette kuld kom 2 F.T.Ch., begge tæver, 
nemlig F.T.Ch. Wernffrwd Tylwyth Teg samt 
Wernffrwd Wobr. 

Tylwyth Teg var en tæve som Cyril selv be-
holdte og trænede, og han betegner hende 
som den bedste hund han nogensinde har 
haft. Lidt skuffende var det nok, at Teg aldrig 
avlede nogen championbørn, ligesom hen-
des kuldsøster, Wobr, ejet og ført af Mr. D. 

Berømte avlslinier
Wernffrwd opdrættet
Vi har nævnt det mange gange før i disse spalter, men ser man 
lidt tilbage i historien bag de mest berømte, både Cockere og 
Springere kommer man hele tiden tilbage til en bestemt per-
sonlighed i Spanielverdenen, nemlig Keith Erlandson. Dette 
gælder også, når vi skal portrættere det mest indflydelsesrige 
opdræt i Cockerverdenen, nemlig Wernffrwd opdrættet.

Tekst: Ole Geert Dam
Fotos: Venligst udlånt af Mike Smith

Et legendarisk billede af nogle af de mest berømte Wernffrwd avlstæver. Fra 
venstre Wernffrwd Martha, F.T.Ch. Wernffrwd Tylwyth Teg, F.T.Ch. Wernffrwd 
Ci Twt, F.T.Ch. Wernffrwd Silk, Wernffrwd Henlwen og F.T.Ch. Gwibernant 
Snake.

Et billede som må betegnes som et klenodie. Fra venstre Keith Erlandson med 3 dobbelt 
championshipvinder F.T.Ch. Speckle of Ardoon og til højre Cyril Gwynne med barnebarnet 
til Ardoon og stammor på kennel Wernffrwd, F.T.Ch. Gwibernant Snake.
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Neale, heller aldrig gjorde sig specielt be-
mærket i avlen.

Snake’s næste kuld hvalpe havde hun i 
1983, med hanhunden F.T.Ch. Bunter of 
Jordieland.
Fra dette kuld kom også 2 F.T.Ch., i øvrigt 
begge hanhunde. Den ene F.T.Ch. Wernffr-
wd Bunterson var igen en hund som Cyril 
selv ejede og førte til F.T.Ch., men, nøjagtig 
som med Tylwyth Teg, avlede Bunterson al-
drig nogen champion-afkom. 
Den anden champion fra dette kuld var 
F.T.Ch. Wernffrwd Jetson of Larford, som var 
ejet og ført af Peter Clulee, faderen til den i 
vore dage meget succesrige Will Clulee. Jet-
son formåede dog heller ikke at avle nogen 
championbørn.

Det helt store gennembrud for Snake, som 
avlstæve, kom dog ved hendes 3. kuld 
hvalpe i 1984. Her valgte Cyril igen at parre 
hende med F.T.Ch. Rhu of Migdale og dette 
kuld gav ialt 3 F.T.Ch. , alle 3 tæver, som se-
nere skulle vise sig at få helt fantastisk betyd-
ning for Cockeravlen.

F.T.Ch. Wernffrwd Pawn var ejet og ført af E.E. 
Burchell og hun blev mor til ialt 4 F.T.Ch., 
her i blandt den senere meget kendte F.T.Ch. 
Jasper of Parkbreck som vandt det Engelsk 
Cocker Championshipvinder 1992.

F.T.Ch. Wernffrwd Melyngoch var også fra 
dette kuld, og hun blev stammor på Peter 
Jones meget berømte Maesydderwen Ken-
nel, hvor hun bl.a. blev mor til 3 F.T.Ch., 

nemlig superavlshannen 
portrætteret i F.T. Spaniel 
& Jæger 4/2010, F.T.Ch. 
Maesydderwen Kestrel, 
samt F.T.Ch. Maesydd-
erwen Kirsty og F.T.Ch. 
Maesydderwen Griffin.

F.T.Ch. Wernffrwd Ci 
Twt
Den 3. championtæve 
fra Snake’s 3. kuld, var 
F.T.Ch. Wernffrwd Ci 
Twt, som var en tæve 
Cyril selv beholdte, og 
hun vandt det engelske 
Cocker Championship i 
1990, og blev senere mor 
5 F.T.Ch. fordelt på 3 kuld 
hvalpe.

Ci Twt havde sit første 
kuld hvalpe i 1987, hvor 
Cyril Gwynne for første 
gang lavede meget tæt 
avl (faktisk indavl) på 
netop Gwibernant Snake, 
idet Cyril Gwynne valgte 
at parre Ci Twt med en 
helbror til Snake, nem-
lig hanhunden, F.T.Ch. 
Gwibernant Llewellyn.
Det er normalt ikke an-
befalelsesværdigt, at lave 
så tæt avl, med mindre vi 

taler om virkelig gennemsunde superhunde, 
men at Snake’s linier netop var en sådan, 
bevidnes af, at dette kuld indeholdt 2 F.T.Ch.. 
Hanhunden F.T.Ch. Wernffrwd Heini, ejet 
og ført af A.J. Price samt tæven, F.T.Ch. Wer-
nffrwd Silk, som Cyril selv beholdte, og førte 
til championat. Vi vil senere vende tilbage til 
Silk, men hun fortsatte sin mors og mormors 
fantastiske avlsegenskaber.

F.T.Ch. Wernffrwd Ci Twt næste kuld hvalpe 
havde hun i 1988, hvor hun blev parret med 

en af datidens superhanner, nemlig F.T.Ch. 
Swallowlaw Snipe. Dette kuld gav tæven 
F.T.Ch. Wernffrwd Enfys, ejet af Hedley Mil-
lington.

Ci Twt 3. kuld hvalpe var med en anden af 
datidens superhanner, nemlig F.T.Ch.  Jade 
of Livermere, og dette kuld indeholdt 2 se-
nere meget berømte hunde, nemlig tæven 
F.T.Ch. Wernffrwd Ammwyl og hanhunden 
F.T.Ch. Wernffrwd Cymro Du.

Wernffrwd Ammwyl var ejet af Peter Clulee 
og blev en slags stammor på kennel Larford, 
og hun ligger bag alle de kendte Larford 
hunde, hvor hun bl.a. blev mor 3 F.T.Ch. 
nemlig F.T.Ch. Larford Cole, F.T.Ch. Larford 
Carp og ikke mindst Engelsk championship-
vinder 1999 F.T.Ch. Larford Cateran, ført af 
Peter’s søn, Will Clulee.

F.T.Ch. Wernffrwd Cymro Du var faktisk en 
hanhund som Cyril Gwynne i første omgang 
beholdte til sig selv, og han førte ham frem 
til en 1. vinder i åben klasse, hvorefter Cyril 
solgte ham til Mark Colclough, fordi han 
ikke mente, at han havde træningsmulighed-
er der var gode nok til en hund med Cymro 
Du’s kvaliteter.
Mark Colclough fik stor succes med Cymro 
Du idet han vandt Engelsk Cocker Cham-
pionship 2 gange, nemlig i 1993 og 1995, 
ligesom Cymro Du blev en succesrig av-
lshan, hvor han blev far til 6 F.T.Ch.

F.T.Ch. Wernfrwd Silk.
Men tilbage til den tidligere omtalte F.T.Ch. 
Wernffrwd Silk fra Ci Twt første kuld hvalpe. 
Silk var, som nævnt, ejet og ført af Cyril 
Gwynne selv, og udover at blive F.T.Ch. og 
dermed 3. generation af championtæver 
startende med Gwibernant Snake, så blev 
Silk legendarisk gennem hendes 2 parringer 
med tidligere omtalte F.T.Ch. Maesydder-
wen Kestrel.
Som tidligere nævnt var Silk selv resultatet 
af nærmest en indavlskombination mellem 
en datter til Snake parret med en helbror til 
selvsamme Snake, men dette bekymrede 
åbenbart ikke Cyril Gwynne det mindste, 
fordi de 2 parringer med Kestrel, faktisk 
betød, at han endnu engang lavede meget 
tæt avl på Gwibernant Snake igen-igen.

F.T.Ch. Maesydderwen Kestrel og F.T.Ch. 
Wernffrwd Silk’s mødre var nemlig kuld-
søskende, så disse 2 parringer, som igen må 
betegnes som nærmest indavl, forstærkede 
yderligere linierne tilbage F.T.Ch. Gwiber-
nant Snake. 

Selvom disse parringer må betegnes som 
yderst risikable, så understregede de kun, 
hvor fremragende en avlshund Gwibernant 
Snake var, fordi disse 2 kuld hvalpe inde-
holdt ialt 3 F.T.Ch. som alle fik formidabel 
indflydelse på de Cockere som vinder mark-
prøverne i dag.

De 3 hunde var
F.T.Ch. Wernffrwd Kathleen (tæve)

Cyril Gwynne med superavlstæven F.T.Ch. Gwibernant Snake.

F.T.Ch. Wernffrwd Ci Twt, Championshipvin-
der 1990 og mor til 5 F.T.Ch. samt datter af 
F.T.Ch. Gwibernant Snake.
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F.T.Ch. Wernffrwd Dai Bach (han)
F.T.Ch. Wernffrwd Siarl (han)

Den videre historie om disse 3 avlsmatador-
er kan læses i F.T. Spaniel & Jæger nr. 4/2010 
side 16, 17 og 18, idet portrættet her faktisk 
begynder, hvor denne artikel slutter, når vi 
taler om at portrættere Wernffrwd linierne.

Cyril Gwynne videre karriere
Efter at have deltaget meget på markprøver i 
1980’erne samt i begyndelsen af 1990’erne, 
blev der fra midten af 1990’erne mere stille 
om Cyril’s markprøvekarriere, hvor han valg-
te at holde en pause fra konkurrencen.

Efter Cyril blev pensioneret er han dog duk-
ket op på markprøver igen, om end i meget 
mindre omfang. I midten af 2000’erne førte 
han 2 Cockere frem, hvor Wernffrwd Blod-
wen vandt en åben klasse markprøve og 
Wernffrwd Glo Man sågår blev 1. vinder i 
vinderklasse og kvalificerede sig til Cocker 
Championship 2006, dog uden at blive pla-
ceret.

Der er nok ingen tvivl om, at æraen omkring 
Cyril Gwynne og hans Wernffrwd Cockere er 
slut, men selve Wernffrwd linierne har stadig 
enorm indflydelse på vore dages Cockere, 
og Cyril har i aller højeste grad vist, at vil 
man noget med sin avl, bliver man nød til 
at sætte sig ind i stamtavlerne, og forstå at 
linieavle på de rigtige hunde.
Cyril har også vist, at man nødvendigvis ikke 
behøver mængder af hunde for at skabe top-
kvalitet, idet hans meget beskedne hunde-
hold og hans meget beskedne produktion af 
hvalpe har skabt ikke mindre end 15 F.T.Ch. 
som bærer kennelnavnet Wernffrwd. Vi kan 
dertil lægge et nærmest utal af yderligere 
tophunde som en Wernffrwd hund er enten 
far eller mor til, så det må være op til vore 
dages opdrættere, at bruge de fantastiske li-
nier som Cyril Gwynne skabte, på fornuftig 
vis, så tegner Cockernes fremtid nemlig lys.

F.T.Ch. Wernffrwd Silk, som fortsatte sin mors og mormors fantastiske avlsegenskaber, og bl.a. 
blev mor til 3 af de mest legendariske avlshunde vi kender i dag

Andre berømte Wernffrwd 
Cockere

F.T.Ch. Wernffrwd Bunterson, var en han-
hund fra Gwibernant Snake’s andet kuld 
hvalpe, som Cyril Gwynne selv førte og 
ejede

F.T.Ch. Wernffrwd Ammwyl, ejet af Peter 
Clulee og ført af Will Clulee, blev stammor 
på Kennel Larford, og er tæven bag Will Clu-
lee’s meget succesrige Cockerlinier.

F.T.Ch. Wernffrwd Siarl, stamfar til Ian Open-
shaws enorme succes med Cockere og også 
stamfar til Kennel Chyknell’s fantastisk suc-
cesrige avlslinier.

F.T.Ch. Wernffrwd Melyngoch, opdrættet af 
Cyril Gwynne og ejet og ført af Peter Jones. 
Hun er fra Gwibernant Snake’s, nu verdens-
berømte 3. kuld hvalpe - et kuld som har fået 
helt afgørende betydning for den kvalitet vi i 
dag ser blandt Cockerne.
Bemærkelsesværdigt er det, at Wernffrwd 
opdrættet var kendt for næsten udeluk-
kende at avle sorte Cockere, hvor 14 af de 
15 F.T.Ch., opdrættet på Wernfrrwd, var 
sorte, mens Wernffrwd Melyngoch var den 
eneste brune.
Melyngoch er samtidig stammor på den 
verdensberømte Kennel Maesydderwen og 
mor til 3 F.T.Ch. her i blandt superavlshan-
nen, F.T.Ch. Maesydderwen Kestrel, som vi 
portrætterede i F.T. Spaniel & Jæger 4/2010, 
og som igen har haft kolosal indflydelse.
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