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Vi skal langt tilbage i ”Cocker-historien” faktisk 
helt tilbage til 1978 - vi taler altså om 40 år 
siden. På dette tidspunkt var Cockerne nede i 
en bølgedal og der var ikke mange der troede, 
at Cockerne havde en fremtid som jagthunde. 
Der var dog enkelte opdrættere som stædigt 
holdt fast, og iblandt dem var Keith Erland-
son. Keith var professionel hundemand og 
hans Kennel Gwibernant var baseret i Wales. 
Gwibernant kennelen bestod af flere racer, men 
først og fremmest Spaniels, her især Springe-
re, men Keith havde også Cockere gående i 
kennelen. 
Disse Cockere var sort set alle baseret på 
Keiths 3 dobbelte Championshipvinder FTCh 
Speckle of Ardoon. Skuffende for Keith, havde 
det vist sig, at netop Speckle of Ardoon ikke 
formåede at avle sine egenskaber videre til 
sit afkom, og selv om Keith havde flere tæver 
efter hende, var ingen af dem på niveau med 
Speckle.
Keith var på daværende tidspunkt en af de 
mest succesrige professionelle hundefolk, men 
alligevel var det utroligt svært for ham, at få 
økonomien til at hænge sammen, når man 
samtidig havde kone og 3 børn. Situationen 
med Cockerne, gjorde det kun værre, for det 
var samtidig svært at sælge Cockerhvalpe, 
hvorfor Keith var meget tilbageholdende med 
at lave hvalpe.
Det hele så lidt håbløst ud indtil en dag først i 
1978, hvor Keith blev kontaktet af en Ameri-
kansk rigmand. Amerikaneren havde ”store 
armbevægelser”, og han fortalte Keith, at han 
i USA var helt vild med at gå på jagt efter en 
speciel Grouse art man havde derovre. Ame-
rikaneren havde flere gange været i England, 

Historien bag legendariske
FTCh Gwibernant Snake

I dag er alle Cocker-freaks enige om, 
at den egentlige stammoder til vore 
dages FT Cockere er supertæven FTCh 
Gwibernant Snake. 
Vi har tidligere bragt flere artikler om 
Snake om især hendes avlskarriere 
her i bladet, men kort fortalt var hun 
opdrættet af Keith Erlandson og blev 
stammoder på en af de mest berømte og 
succesrige Cocker kenneler nogensinde, 
nemlig Wernffrwd” i Wales.

Heldigvis nåede Keith Erlandson, inden 
sin død, at skrive historien om Gwiber-
nant Snake tilbliven, og hvis nogen 
skulle tro, at hun var resultatet af en 
nøje planlagt parring, vil nedenstående 
historie fortælle noget helt andet. 
Historien er, som nævnt, skrevet af 
Keith Erlandson og er tidligere bragt 
i engelske jagtblade. Nedenstående 
artikel er skrevet af Ole Geert Dam på 
baggrund af Keith Erlandssons artikel.

FTCh Gwibernant Snake med hendes 
ejer, træner og fører Cyril Gwynne.

og her havde han set flere Cockere, og han var 
kommet til den overbevisning, at Cockerne 
var ideelle, til netop jagten på de amerikanske 
grouse.
Amerikaneren havde derfor fået den ide, at han 
ville introducere Cockerne i USA som grouse-
specialister og som jagthunde iøvrigt. Til dette 
forelagde han en plan for Keith der gik ud på, 
at han de næste år frem i tiden, hvert år ville 
købe ca. 1 dusin Cocker hvalpe hos Keith, og 
det til en pris, som langt overgik, hvad Keith 
normalt kunne få for sine hvalpe.
Keith var måske lidt naiv, men han kunne 
hurtigt regne ud, at hvis Amerikanerens forslag 
blev virkelighed, kunne dette dække Keith 
families økonomiske behov ligesom det også 
dækkede Keith udgifter til fodring af alle hans 
hunde. Dette ville betyde, at hans faste udgifter 
hvert år, var dækket ind, af salget af Cocker-
hvalpene, hvilket ville betyde, at de resterende 
indtægter Keith havde på sin kennel, var rent 
overskud.
Keith var fyr og flamme, og sagde straks ja til 

aftalen med amerikaneren, og efter de havde 
udvekslet kontaktinformationer, gik Keith 
igang med at realisere planen. 
Keith havde 2 tæver efter Speckle of Ardoon og 
disse blev straks parret, da de blev løbske og i 
sommeren 1978 fødte de 2 tæver sammenlagt 
11 Cockerhvalpe.
Keith var rigtig glad for disse 11 hvalpe dække-
de jo stort set det behov Amerikaneren havde.
På dette tidspunkt, var der selvfølgelig ikke 
noget der hed internet og e-mails, så Keith 
kontaktede derfor amerikaneren ud fra de 
kontaktoplysninger han havde fået, og han 
glædede sig til at fortælle Amerikaneren de 
gode nyheder.
Desværre for Keith og hans familie viste det 
sig, at de kontaktoplysninger, som han havde 
fået af Amerikaneren var falske, og ingen 
kendte noget til 11 engelske Cockerhvalpe på 
de adresser Keith havde fået oplyst.

Problemet for Keith var nu, at han jo aldrig 
havde lavet disse 2 kuld hvalpe, hvis det ikke 
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var for aftalen med Amerikaneren, og nu stod 
han altså tilbage med 11 hvalpe, som, hvis der 
ikke skete noget drastisk, hurtigt ville spise 
ham ud af huset.
”Gode råd var nu dyre”, men Keith gjorde det, 
at han kontaktede alle han kendte og nærmest 
”faldbød” disse Cockerhvalpe og efter en sej 
kamp lykkedes det faktisk Keith, at komme af 
med alle 11 hvalpe inden de var 8 uger gamle. 
2 af hvalpene blev solgt til 2 brødre fra det 
sydlige Wales, som Keith ikke kendte i forve-
jen, men som var blevet henvist af andre. De 2 
brødre hed henholdsvis Alan og Cyril Gwynne, 
hvor Alan fik tæven Gwibernant Sly og Cyril 
fik den sorte tæve Gwibernant Snake.

Nu kunne historien have endt her for Keith 
var lykkelig over, at være kommet af med 11 
cockerhvalpe, efter han havde været hele følel-
sesregisteret igennem. Først helt oppe i skyerne 
over aftalen med Amerikanere, dernæst helt 
nede i kulkælderen, da han opdagede, at han 
var blevet snydt, for nu endelige at være kom-
met af med hvalpene.

De næste 2 år hørte Keith intet om og fra 
hvalpene, og hverdagen gik videre på kennel 
Gwibernant. 
I 1980 blev Keith inviteret til at dømme en 
2-dages Cocker prøve, hvor man afholdte en 
Cocker novice prøve (åben kl.) på 1. dag og en 
vinderklasse på 2. dagen. Prøverne blev afholdt 
på godset Powy i Wales. Da Keith mødte op på 
1. dagen, opdagede han til sin overraskelse, at 
der blandt deltagerne var tæven Gwibernant 
Snake ført af Cyril Gwynne. Keith talte kort 
med Cyril inden prøven gik igang, og Cyril 
fortalte Keith, at dette var første gang at både 
Cyril og Snake skulle deltage på en markprøve.
Keith gjorde sig selvfølgelig sine tanker om 

dette begynderpar, og han var derfor glad for, 
da parret skulle op til ham i deres 1. slip, at 
den foregående hund havde haft flush, sådan at 
der i det mindste var lidt fært arbejde med for 
debutanten Snake. 
Da Snake startede sit søg, viste det dog straks, 
at Keith slet ikke havde behøvet at være nervøs 
på Snakes vegne, for hun arbejde fantastisk og 
nærmest smadrede terrænet. Ja Keith følte, at 
han skulle helt tilbage til sin egen Speckle of 
Ardoon (samtidig mormor til Snake) for at 
have set noget tilsvarende. Snake havde flere 
flush i sit 1. slip under Keith, men manglede 
apportering, da skytterne desværre skød forbi. 
Snake kom dog ind senere i prøven, for at se 
om hun kunne bringe en fugl, som den hund 
der var oppe til afprøvning ikke kunne finde. 
Her viste Snake arbejde og dirigerbarhed som 
en rutineret markprøvehund, og Snake og Cyril 
vandt senere prøven, med meget stor margin 
ned til de efterfølgende hunde.
Dagen efter deltog Cyril og Snake også på vin-
derklassen og her blev parret 2. vinder.

Resten er historie, Snake og Cyril fik begge en 
fantastisk markprøvekarriere, hvor hun selvføl-
gelig blev FT champion. Snake blev samtidig 
stammor til Cyrils legendariske og verdensbe-
rømte Wernffrwd kennel, og Snake nåede at 
blive mor til hele 7 FTCh. Hendes hvalpe blev 
ligeledes stamhunde på nogle af de mest be-
rømte kenneler vi kender i dag og spørgsmålet 
er om ikke Gwibernant Snake, som enkelthund 
var den som reddede Cockerne fra at uddø 
som jagthunde.

En helt igennem fantastisk historie om nogle 
hvalpe som i bedste fald alle var endt i USA 
eller som aldrig var blevet lavet, hvis det ikke 
var fordi en Amerikaner med meget store arm-

bevægelser havde snydt Keith Erlandson.
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Ja Keith følte, at han 
skulle helt tilbage 

til sin egen 
Speckle of Ardoon 

(samtidig mormor til 
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Nedenstående billede viser Gwibernant Snake 
(længst til højre) med 5 af hendes døtre. (fra 
venstre Wernffrwd Martha, FTCh Wernffrwd 
Tylvyth Teg, FTCh Wenffrwd Ci Twt, FTCh 
Wernffrwd Silk og Wernffrwd Heulwen.


