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COCKER SPANIELNS HISTORIA 
 

 

Rasens tidiga historia i Storbritannien 
Det tycks oss som om ingen hund blir så person-
ligen fäst vid sin husbonde eller matmor som en 
Spaniel. Den kan ej fördraga att bli utestängd, 

den sitter vid dörren och skrapar och gnäller för att bli 
insläppt, men kan även vänta tålmodigt i timmar tills 
den får tillträde. Vi hade en liten högädel tik av 
Cocker rasen för några år sedan, som visade den stark-
aste tillgivenhet för sin matmor. Denna hund var syn-
nerligen vacker med lång glänsande päls, som silke och 
med utomordentlig symmetri. Hon var därutöver lika 
begåvad som elegant. Hon kunde döda en råtta på ett 
ögonblick, och attackera en katt med modet hos en 
bulldog”. 

   Så uttrycker en 1800-talsförfattare sin tillgi-
venhet för rasen Cocker Spaniel. Vi kan kon-
statera att beskrivningen i stora delar stämmer 
väl överens med uppfattningen hos dagens 
ägare av rasen. 
   Spanieln är allmänt ansedd som en mycket 
gammal ras, och för detta finns belägg i litte-
raturen. Beteckningen ”Spaynel” omnämns på 
1300-talet i en dikt av Chaucer (1340-1400).  
   På Metropolitan Museum i New York, i 
Cypriote Collection, finns en liten terracotta 
hund från antiken, som har stora likheter med 
en spaniel.  
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 ”The Master of Game” av Edward Plan-
tagenet, andre Duke of York, (död 1415) 
beskrivs spaniels så här: ”Ett annat slag av 

jakthund finnes, kallad jakthund för falk, och Spa-
niel, för deras sort kom från Spanien, oaktat att det 
finns många i andra länder. En god jakthund för falk 
skall ha ett bra huvud, en bra kropp och vara av god 
färg, vit eller fläckig för de är de fagraste och av sådan 
färg är de vanligen de bästa. Det finnes också i dessa 
dagar bland oss en ny sorts hund från Frankrike, och 
de är spräckliga överallt med vitt och svart, vars blan-
dade färger har en benägenhet till marmorblått vilket 
förskönar deras hud”. 
   Drottning Elizabeths husläkare, Dr Johan-
nes Caius, grundare av Caius College, Cam-
bridge, skriver i sin berömda bok 1570: ”För-
teckning över Setter som finner vilt på land och ’the 
Aquaticus’, eller Spaniel, som finner vilt i vatten”. 
Han förklarar vidare: “gemene man kallar dem 
med ett gemensamt ord, nämligen Spaniels”. Han 
fortsätter: “största delen av deras päls är vit och om 
de är tecknade med några fläckar, är de vanligen röda 
och därtill tämligen stora. Andra är rödaktiga eller 
svartaktiga, men av den sorten finns det ganska få”. 
Spaniels nämns också frekvent vid Henrik 
VIII:s hov, bl. a. i bokföringsböckerna där 
man kan läsa om ”Robin, the King’s Majesty’s 
Spaniel Keeper” (kungens spanielskötare), 
som betalades en speciell summa pengar ”för 
hårkläde att torka spaniels med”. 
   I Bewicks verk om fågelhundar 1790 besk-
rivs en stor och en liten vattenspaniel, springer 
och cocker spaniel nämns för första gången 
med rasnamn. Ursprungsland anses vara Spa-
nien, så som namnet antyder. Rasen har senare 

framförallt utvecklats i Storbritannien som nu-
mera räknas som rasens hemland. Till Sverige 
kom spanieln först under slutet av 1800-talet, 
då under beteckningen jaktspaniel och field 
spaniel. Fram till slutet av 1800-talet räknades 
alla våra nuvarande spanielraser in under be-
greppet Spaniel, även dvärgspaniels. Den 
första registreringen under beteckningen 
cocker spaniel i Svenska Kennelklubbens 
stambok skedde år 1907. 
   Rasens tidiga historia är således gemensam 
med de andra spanielraserna, Blenheim, field, 
springer, welsh, sussex, clumber osv. Det 
fanns i olika delar av Storbritannien olika släk-
ter och typer av cocker, t.ex. Devonshire 
Cocker, som var djupt leverfärgad och som 
ansågs vara en mycket robust och utmärkt 
jakthund, och Welsh Cocker som var mörkt 
röd och vit, större och med kortare öron utan 
så mycket behåring. Welsh Cocker kom senare 
att stambokföras tillsammans med Springer 
Spaniel som Welsh Springer Spaniel. 
   Spanieln användes till en början av falkene-
rare som ett hjälpmedel för att stöta upp fågel 
och driva fram dem till, och även in under 
fångstnäten. När falkar och nät sedan ersattes 
av gevär, blev den användbara spanieln lika 
omtyckt av jägaren för sin förmåga att stöta 
vilt under bössan, som för sina egenskaper 
som sällskapshund för familjen. Det är dessa 
egenskaper som fortfarande gör cocker spani-
eln till en omtyckt jaktkamrat och/eller famil-
jehund. Cocker spanieln fick sitt namn av att 
den främst användes för att stöta morkulla 
(woodcock), därav namnet ”cocking spaniel”. 
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Viktiga årtal i rasens historia 
rån första delen av 1800-talet finns 
ingen förteckning över stamtavlor be-
varad.  

   När år 1859 de två första hundutställning-
arna ägde rum i Storbritannien, deltog Cocker 
spaniel och Clumber Spaniel på den andra av 
dessa i Birmingham. 
   En av de allra tidigaste uppfödarna var Mr 
Burdett. Hans hund Frank (black/tan) och 
tiken Venus (svart/vit) producerade Bob, 
född 1856, som vann ett första pris på 
ovanstående utställning. Bob anses vara en 
viktig förlöpare till dagens cocker spaniels. 
   År 1880 ställdes Mr J J Farrow’s Obo ut för 
första gången. Han var en svart hane, född 14 
juni 1879, vars föräldrar angavs som Fred och 

Betty, båda svarta. Fred var e. Bebb som var 
en direkt ättling, genom tidigare nämnda Bob. 
Obo blev snart Champion och anses vara 
stamfader till alla cocker spaniels i både Stor-
britannien och USA. Hans farfar Bebb ansågs 
som en betydelsefull avelshund, men det blev 
Ch Obo som genom sin starka nedärvnings-
förmåga lyckades föra vidare sina kvalitéer till 
sina ättlingar, och därigenom kom att få så stor 
betydelse för framtida generationer. 
   Ch Obo producerade Ch Lily Obo, svart, 
som parades med Frank Obo (sonson till Ch 
Obo) och resultatet blev Ch Ted Obo, född 
25 augusti 1894, som kom att bli en flitigt an-
vänd avelshund och som finns i de flesta en-
färgade stamtavlor än idag.

    

 

 
e vanligast förekommande färgerna 
på Cocker var svart, en del black and 
tan, olika varianter av liver och 

svart/vit. Parningar skedde mellan alla färgva-
rianter. 

   År 1885 bildades The Spaniel Club. En ras-
beskrivning drogs upp och en skala med 100 
positiva punkter föreslogs som ett hjälpmedel 
vid bedömning. Avdrag gjordes för negativa 
punkter (Tabell 1). 

 

Tabell 1: Skala av punkter för bedömning av cocker spaniel 

Positiva punkter Negativa punkter 

Huvud och käkar     10 Ljusa ögon 10 
Ögon 5 Ljus nos 15 
Öron 5 Lockigt hår på öronen (absolut inte önskvärt) 15 
Hals 10 Päls krullig, ullig eller sträv 20 
Kropp 20 Svans, hållning av 20 
Framben 10 Top knot (hårtofs på huvudet) 20 
Bakben 10   
Svans 10   
Päls och behäng 10   

Totalt 100 Totalt negativa punkter 100 
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paniels indelades länge efter vikt (från 
1870). De som vägde över 25lb (11,5 kg) 
gick under benämningen Field Spaniel, 

och de som vägde under 25lb kallades Cocker 
spaniel. 
   1892 erkändes cocker spaniel som egen ras 
och fick en egen stambok, men viktindel-
ningen fortsatte fram till 1901. The Cocker 
Spaniel Club bildades 1902 och upprättade 
den första rasstandarden, som edan förblev 
oförändrad i nära 50 år och inte skiljer sig 
nämnvärt från den nuvarande. I och med er-
kännandet av rasen cocker spaniel, samt en 
egen stambok, förenklades avelsarbetet betyd-
ligt och tog nu fart. Viktgränserna hade varit 
begränsande för uppfödarna, då det i samma 
kull kunde finnas hundar i olika viktklasser, 

vilket innebar svårigheter att avla på den typ 
man önskade. På utställningar var det också 
förvillande med kullsyskon, som tävlade under 
olika rasbeteckningar. 
   1899 hölls första Field Trail för spaniels, vin-
nare Mr I Sharp’s cocker Stylish Pride. 
   1908 Walhampton Judy kvalificerar sig som 
rasens första Field Trail Champion. 
   1909 Rivington Robina blir rasens första full 
Champion med meriter även på jaktprov. 
   Från och med 1909 krävs, förutom 3 CC på 
utställning, kvalificering på jaktprov för att 
Cockern skall få bära titeln Champion (s.k. 
Full Champion). 1958 infördes även möjlig-
heten att få titeln Show Champion med en-
bart utställningsmeriten. Alltså detsamma som 
infördes i Sverige 2001.

 
 

Betydelsefulla uppfödare och hundar i Storbritannien 
r C A Phillips med prefixet 
Rivingtons, inriktade sitt avelsar-
bete på både enfärgat och flerfärgat, 

och ville förbättra Cockerns egenskaper, och 
göra den mera robust som jakthund. Många av 
utställningshundarna var även användbara 
jakthundar. Han köpte en svart tik med lite 
vitt, Rivington Sloe (e. Ch Obo u. Fan) som 
parades med en svart hane, Breda Boy som var 
sonson till Ch Obo, och fick där Rivington 
Signal, svart, som blev en betydelsefull hane. 
   Mr Phillips ville förbättra nospartiet på sina 
tikar och importerade från Nordamerika en 

svart hanvalp, Toronto (även han starkt avlad 
på Obo-blod), som skulle bidra till detta. På 
sin långa sjöresa fick valpen även uppleva ett 
skeppsbrott! 
   Mr Phillips var under åren 1919-1939 den 
mest framgångsrike uppfödaren, och hans 
hundar slog även rekord på jaktprov med sina 
28 singel stakes vinster! Under denna period 
blev Rivington Dazzle, Simon, Sandboy, 
Patrol, Quickstep och Hopalong samtliga 
FT Champions.
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r Richard Lloyd grundade sin upp-
födning 1875, men hans kennel-
namn of  Ware kom till senare och 

har funnits alltsedan dess. Hans son, den 
mycket välkände hundmannen H.S. Lloyd 
fortsatte med uppfödningen, och dennes dot-
ter Jennifer Lloyd Carey är fortfarande aktiv 
i rasen. Richard Lloyd baserade sin linje på ätt-
lingar till Mr Burdett’s Frank. Mr Lloyd köpte 
in en hund vid namn Rivington Redcoat (li-
ver roan), som var linjeavlad på Ch Obo flera 
gånger, och Obo-blodet användes flitigt i 
avelsarbetet. 
   Det kan verka förvillande med namn, då en 
ny ägare kunde byta, eller lägga till namn på 
hunden.  
   1894 sålde Mr Lloyd en dräktig tik, som se-
nare kallades Braeside Bizz, liver, parad med 
den svarta hanen Viceroy (med Obo-blod) till 
Mr J M Porter, med prefix Breaside. Kullen 
föddes i juli, och en av valparna blev hanen 

Braeside Bustle, linjeavlad på Ch Obo. 
Bustle skulle komma att användas flitigt och 
beskrevs som ”en mycket vackert tecknad 
svart och vit hund, med svarta och blå tecken, 
ofta betecknad som blue roan.” Han var en 
av de tidigaste av betydelse med denna färg. 
Han var framgångsrik i utställningsringen, och 
beskrevs som en noggrann, duktig och hårt ar-
betande jakthund med stor uthållighet. Han 
lämnade färgen till så gott som alla sina barn, 
och när han var fem år hade hans avkommor 
framgångar i hela landet (Storbritannien) och 
på kontinenten.  
   Braeside Bustle och Rivington Bluecoat 
ansågs ha avgörande betydelse för att etablera 
de flerfärgade. Svart hade ju dominerat dittills. 
Bustles son Ben Bowdler blev genom sin son 
Bob Bowdler farfar till Ch Dixon Bowdler, 
som då ansågs som den bästa blue roan man 
sett. 

 

 

 
 

n svart tik, Ch Jetsam Bowdler, in-
köpt av Mr R de C Peele med prefix 

Bowdler, var mera högställd än dåtidens hun-
dar och hon kom att initiera utvecklingen av 
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en mindre lågställd, mer modern och balanse-
rad typ. Hon fick CC (Certifikat) på Crufts 
1905 av Mr Lloyd, vilket var en sensation och 
ansågs bryta trenden av den långa, lågställda 
typen. Jetsam Bowdler tillskrivs äran att ge-
nom sin svarta son, Ch Jock Bowdlers barn-
barnsbarn Rocklyn Magic, vara en föregång-
are till de enfärgade av idag. Denne förekom 
också i kennlarna Oxshotts och Misbournes 
tidiga uppfödning. Han var bl.a. farfar till 
Bazel Otto, som blev grunden för kennel 
Treetops. 
   Mr Phillips och Mr Peele hade köpt en stor 
liver and tan hane, Lucky Traveller, (av Field 
Spanielblod) som parades med Ch Rivington 
Reine, e. Heir Apparent, ett barnbarn till To-
ronto. Två svarta tikar från den kullen var 
Rivington Arrow och Fan Bowdler, som 
grundlade en enfärgad respektiveen en flerfär-
gad linje.  
   Arrow parades med svarte Hampton Gu-
ard, en amerikansk import med Obo-blod, 
och lämnade Ch Rivington Rouge, som var 
morfar till ovan nämnda Rocklyn Magic.  

   Fan parades med Dixon Bowdler och gav 
den blå Fairholme Rally i tredje generat-
ionen. Denne i sin tur finns i dubbla led några 
generationer tillbaka hos den välkände Ch In-
vader of Ware, som f.ö. sägs vara den som bi-
dragit med hals och resning till rasen. 
   De mest dominanta avelshanarna under ti-
den efter första världskriget kom att bli: 
Rocklyn Magic, svart lämnade kortare ryggar 
och djupare bröstkorgar, Lucky Traveller, 
black/tan (field spaniel), lämnade mycket 
vackra huvud och uttryck. 
   Bland de flerfärgade kom de båda blå ha-
narna Corn Crake, född på Irland med eng-
elska föräldrar, och Fairholme Rally att få 
stor betydelse för lång tid framöver. Deras sö-
ner och döttrar, Southernwood Critic, Cobnar 
Critic, Foxham Minx, Silver Flare of Ware och 
Freelancer of Ware lämnade i sin tur Exquisite 
of Ware och Falconers Cowslip, som kom att 
producera många framstående hundar både 
avelsmässigt och i utställningsringarna.

  

 

Utveckling i Storbritannien under 1900-talet och in på 2000-talet 
vinnliga framgångsrika uppfödare i 
början av 1900-talet var Mrs Jamie-
son Higgins, Falconers, med hun-

dar som tikarna Falconers Chita, (13 CCs) 
och Falconers Careful (8 CCs). Hennes pre-
fix Falconers innehas numera av Mrs Jennifer 
Lloyd Carey, of Ware. Mrs Fytche, Fulmers, 
var en annan kvinnlig uppfödare med stora 
framgångar. Storvinnare var Fulmer Ben (e. 
Fairholme Rally) med 20 CC. Mrs Judy de 
Casembroot, Treetops, med sin stamtik 
Treetops Treasure Trove, svart, kom att få 
stor betydelse för de enfärgade linjerna. 
   Många av de uppfödare som sedan kom att 
dominera rasen under 1900-talet är välkända 
namn även för dagens svenska uppfödare, och 
många av dem fick stor betydelse för utveckl-
ingen i Sverige: Mr A W Collins, Colinwood, 
med välkända hundar som (fullchampion) Ch 
Colinwood Cowboy, svart/vit och rasens 
första efterkrigschampion, och likaledes Ch 
Colinwood Silver Lariot, blue roan; Mrs A H 
Gold, Oxshott; Mr J Braddon, of Ide; Mrs K 
Doxford, Broomleaf; Mrs V Lucas-Lucas, 

Sixshot; Ms J Macmillan, Lochranza; Ms P 
Becker, Olanza; Mr R Weir, Weirdene; Mrs 
Woodbridge, Quettadene; Mrs K Holmes, 
Pentavy; Mrs M Robinson, Craigleith; Mr J 
Auld, Glencora; Mrs S Jones, Courtdale; Mrs 
E Maclean, Lynwater; Mr A S Mansfield, 
Lucklena; Mrs M E Stevens, Leabank; Mrs J 
Chadwick, Merryworth; Mrs P Wise, 
Astrawin; Ms P Trotman, Kavora; Ms D 
Hahn, Misbourne; Ms M Annetts, Pease-
more; Mrs J Caddy, Ouaine; Mrs A Webster, 
Asquanne; Mr M Armstrong, Bitcon; Mrs P 
L Bentley, Canigou; Mr E, Mrs D och Ms J 
Darby, Classicway; Mrs A Hackett, 
Lindridge; Mr H M Jones, Matterhorn; Mr J 
och Mrs F Mace, Fonesse; Mrs J Marris-Bray, 
Helenwood; Mrs J Mitchell, Glowhill; Mrs S 
Platt, Charbonnel; Mrs P G Shaw, Loch-
dene; Mr A E Simpson, Coltrim; Mr D och 
Mrs S Telford, Courtmaster; Ms E Thomas, 
Claramand och Mrs P A Walker, Carda-
mine.   
   Flera av dessa kennlar existerar fortfarande, 
en del med nya ägare. 
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   Cocker spanielns popularitet ökade såväl i 
utställningsringen och som älskad familje-
hund. 1914 registrerades 400 hundar; 1923: 
2.718 hundar; 1939 hade registreringarna i 
Storbritannien stigit till 5.372 och 1947 till hela 
27.000. År 1920 delades 42 CC ut på 31 Cham-
pionship utställningar. 
   1931 var 1006 cocker spaniels anmälda till 
Crufts, vilket är rekord för en enskild ras! 
   Vid The Cocker Spaniel Clubs första 
championship show 1946 deltog rekordantalet 
716 hundar!  
   Intresset för Cocker som en användbar och 
duglig jakthund hade också ökat. De olika in-
tresseinriktningarna för utställning respektive 
jakt, ledde till att vid tiden för andra världskri-
get var rasen i Storbritannien i praktiken delad 
i två varianter, en utställningstyp och en jakt-
hundstyp.  
   Detta är numera lika påtagligt i Sverige, då 
ett starkt ökat intresse för jakt med spaniel har 
lett till många importer av s.k. jaktcockrar, och 
jägare/uppfödare som enbart inriktar sig på 
jaktdugligheten. Jaktcockern har en mer varie-
rad och lättare typ, med mycket intensitet och 
samarbetsvilja. 

   En viktgräns på 25-28 lb (11,5-12,5 kg) lades 
till i standarden först år 1921. På 1930-talet var 
det de flerfärgade som blev mycket populära, 
och när Ch Luckystar of Ware vann BIS på 
Crufts 1930 och 1931 gav all publicitet ytterli-
gare uppmärksamhet åt rasen. Mr H S Lloyd 
lyckades sedan vinna BIS på Crufts med ytter-
ligare två hundar, Ch Exquisite Model of 
Ware 1938 och 1939, och Ch Tracey Witch 
of Ware 1948 och 1950. 
   Cockern har alltsedan dess fortsatt behålla 
sin starka populäritet, och 1996 upprepade 
den svarte hanen Sh Ch Canigou Cambrai, 
ägd av P Bentley, bedriften att bli BIS på 
Crufts. BIS-R år 2000 på Crufts blev blue roan 
tiken Sh Ch Wiljana Waterfall, ägd av P Hal-
kett. 
   Rasens rekordhållare med antal vunna CC 
var länge tiken Sh Ch Bournehouse 
Starshine med 66 CC. Hon är numera om-
sprungen av hanen Sh Ch Veratey Vincenzo 
at Cassom.  
   1946 delades raserna upp i USA, Ameri-
kansk cocker spaniel och Engelsk cocker spa-
niel.

 

Svindlande perspektiv 
ör oss som är intresserade av rasen 
cocker spaniel idag, är det en svind-
lande tanke, att det glada, öppna tem-

peramentet och arbetsviljan, som vi räknar 
som så typiskt för cocker spanieln, är det-
samma som man på 1800-talet satte så högt 
värde på. Även om vi på våra svenskfödda 
hundar idag inte kan se den mycket speciella 
synen av en viftande kuperad svans, som var 
så förknippad med rasen och betecknande för 
en ”merry cocker”, så har cockern fortfarande 
en glatt viftande svans, men svansrörelserna 
blir något annorlunda med en okuperad svans. 

De exteriöra detaljerna i rasstandarden funde-
rades ut av jaktfolk för mer än 100 år sedan, 
och får betecknas som förutseende. Det är i 
stora drag fortfarande samma norm vi bedri-
ver vårt avelsarbete efter. Då vår svenska stam 
från början helt bygger på importerade hun-
dar, kan man konstatera att av ovanstående 
uppräknade hundar kan vi finna någon eller 
flera långt bak i stamtavlorna på alla dagens 
cocker spaniel. Hur många gener i nutida 
cocker spaniels kommer från Ch Obo eller Ch 
Jetsam Bowdler? En sådan tanke ger perspek-
tiv på rasens utveckling – även in i framtiden. 

 

Utvecklingen i Sverige 
 beskrivningen av utvecklingen i Sverige 
har urvalet av uppfödare gjorts utifrån kri-
teriet att deras linjer eller avelshundar i 

stor utsträckning använts av flera andra upp-
födare, och därmed har de påverkat populat-
ionen i rasen sådan den är idag. Många av 
dessa andra uppfödare är idag etablerade, och 

har byggt sin uppfödning på detta avels-
material. Andra har varit redan etablerade 
uppfödare, som nyttjat dessa avelshundar i sitt 
avelsarbete. Inga värderingar har gjorts av 
eventuell påverkan beträffande PRA, HD eller 
temperament. Utställningsframgångar har inte 
varit ett kriterium i sig.  
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   Om några år kommer naturligtvis den mo-
derna historiken att utökas ytterligare med da-
gens väl etablerade uppfödare. 
   Tidiga kennlar i Sverige var Nadja Sjöströms 
Slottsparken, som tog in flera importer och 
födde upp flertalet champions. En annan var 
fröken Mary Stephens på Huseby, kennel af 
Tornö, som förutom flera andra raser även 
födde upp cocker spaniel. Hon var en excent-
risk dam som kunde ses på utställning ända in 
på 1960-talet. Hon ledsagades alltid av sin 
chaufför som iklädd uniform var den som vi-
sade hundarna. Kennel af Tornö hade också 
en del importerade avelshundar, liksom Anna 
Bergman, Burrens kennel. Den välkända do-
maren och uppfödaren av enfärgade, Agnes 
Evenröd, kennel Sandöns, födde upp ett fler-
tal championhundar: Sandöns Sorceress, San-
döns Troll, Sandöns Legend m fl. Gunnar 
Nordquist, kynolog, jägare och även han do-
mare, med kennel Stenänga hade en liten 
men kvalitativ uppfödning med flera cham-
pions. De mest kända var Ch Stenänga O Su-
sanne och Ch Stenänga U Teal. Hans hundar 
fick även visa sin jaktduglighet, och kom att få 
betydelse i aveln. 
   Den uppfödare som alltsedan mitten av 
1940-talet under många år kom att dominera 
den svenska Cockeraveln, både avelsmässigt 
och i utställningsringarna, var Fru Lilian Öhr-
ströms kennel Örlidens. Snart sagt alla som 
ägde en cocker spaniel hade hört talas om Ör-
lidens kennel. Kennelns stamtik hette Erne-
mar Ramona, svart med blue roan far, Dee-
bank Decorum. Hon parades med Duckarps 
Pong (orange roan) och fick Örlidens Blue 
Babs, som blev mor till fem champions. Lilian 
Öhrströms stora lyckokast blev importen från 
England 1947, den blå hanen Ch Valstar 
Craftsman. Han var e. Ch Colinwood Cow-
boy u. Cobnar Mist, och skulle visa sig vara en 
mycket stark nedärvare som fick en enastå-
ende stor betydelse. Han hade ett mycket 
vackert huvud och uttryck, en typ som då inte 
existerade i Sverige, mycket goda rörelser och 
var dessutom en riktig ”showman” som äls-
kade att visa upp sig, och vann många stora 
segrar. Men framförallt skulle det visa sig att 
han var en ovärderlig avelshund, som lämnade 
championavkommor även efter tikar av 

mycket varierande kvalitet. Många av hans av-
kommor blev betydelsefulla, såsom Ch Örli-
dens Inspiration, Ch Örlidens Ironi II, och Ch 
Örlidens Golden Glitter. Genom de inavels-
kombinationer som gjordes med hans barn 
och barnbarn, kom han och hans avkommor 
att få betydelse i flera generationer framöver 
och han är den avelshund, som utan tvekan 
påverkat den svenska cocker spaniel aveln 
mest genom tiderna. Några klassiska namn, 
alla champions, med Craftsman i stamtavlan 
en eller flera gånger är: Örlidens Ursus, Örli-
dens Cossack II, Örlidens Count On Me, Ör-
lidens Can-Can, Örlidens Chit-Chat, Örlidens 
Art Model, Örlidens Aniara, Örlidens Silver 
Toes, Örlidens Charlie och Örlidens Kungs-
ljus.  
   En avelstik som måste nämnas är Lady Bird, 
mor till många champions och BIS-vinnare. 
Många av Craftsmans barn och barnbarn vi-
sade sig också besitta goda jaktegenskaper, 
och genom Lilian Öhrströms stora intresse 
under många år för att ta vara på alla Cockerns 
användbara sidor, har hon genom att entusias-
mera sina valpköpare inte bara lyckats med 
stora framgångar i utställningsringen, utan 
även inom viltspår, jaktprov, lydnad och agi-
lity. Kennel Örliden har fött upp såväl enfär-
gade som flerfärgade, med en dominans för de 
senare. Många av kennelns importer har även 
de fått stor inverkan på svensk cockeravel. Ha-
nar såsom den ljust blå Ch Courtdale Sealord, 
en elegant hane med mycket vackra rörelser, 
som även han kom att bli mycket flitigt an-
vänd, den röde Ch All Gold of Misbourne, Ch 
Merryworth Meditator, blue roan; Ch Merry-
worth Milord, blue roan; Brocken Magic, blue 
roan och Coltrim of Örlidens, blue roan för 
att nämna några. 
   I stort sett inriktad på enfärgade var Gerd 
Flyckt Pedersens kennel Hubbestad, vars 
stamtikar blev röda Ch Örlidens Dancing Doll 
och Morwens Nigger Girl of Ware, som kom 
hit dräktig med Sandpiper of Ware och där ha-
nen ur denna kombination, Hubbestads Iller 
parades med Dancing Doll och lämnade Hub-
bestads Lemon Drop. Kennel Hubbestad im-
porterade många hundar av mycket hög kvali-
tet, främst enfärgade men även en del flerfär-
gade. Dessa hanar har haft stor betydelse för 
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både den svenska och skandinaviska stam-
men. Röde Ch Lochdene Bilbo tävlade fram-
gångsrikt långt upp i åren, Ch Winslow Boy of 
Weirdene, röd; blue roanhanen Ch Whatmore 
of Weirdene och hans son Weirdene Winning 
Move; men framförallt Ch Lochranza Farmers 
Boy, röd; Ch Kenavon Envoy, svart, och Ch 
Lochranza Man of Fashion, en mycket vacker 
svart hane som innan han kom hit var vinstrik-
aste fågelhund och BIS-vinnare i England, och 
hade många stora framgångar även i Norden. 
Genom kombinationer med egna och impor-
terade hundar kunde Hubbestad presentera 
sådana hundar som Ch Hubbestad Priscilla, 
Ch Hubbestad Private Fashion, Ch Hub-
bestad Kareena, Ch Hubbestad Jonathan och 
Ch Hubbestad Jenny Jenny. 
   Till grund för Inger Ivarssons kennel Wes-
terner ligger bl. a. Weirdene-linjer. Kenneln 
har fött upp både enfärgade och flerfärgade, 
men är mest inriktade på flerfärgade linjer. 
Avelshundar som bl. a. Westerner Bless the 
Light, Ch Westerner Forest Blaze, Ch West-
erner Blowin’ Free, Ch Westerner Hi Flyer 
och Ch Westerner Still of the Night är välan-
vända hanar såväl i Sverige som i andra länder. 
Den importerade avelstiken Lynwater Forest 
Flower fick stor betydelse för kenneln, och 
förde in nya blodslinjer, vilka nu är flitigt an-
vända av andra uppfödare. 
   Andra kennlar som var verksamma under 
många år var Gunilla Lindquists Sofus, Maud 
Olssons Tomboys och Inger Ekwalls 
Liecocks kennlar, vars uppfödningar till en 
början byggde på Örlidenlinjer. Deras avels-
hundar användes även av andra uppfödare, 
såsom kennel Sofus moderlivsimporter e Sh 
Ch Chrisolin Cambiare of Styvechale u 
Weirdene Fellgate Fhearna: Sofus Spader 
Kung (avelshund på Örliden), Sofus Blue 
Sombrero och Sofus Small Apollo. Även 
finska Pounikon Asterix och skotska impor-
ten Weirdene Witchum hade många avkom-
mor. Tomboys uppfödning byggde på en 
kombination av Liecocks-, Örliden- och Weir-
dene-blod, liksom den finska importen Ch 
Parisade Chocolatesonnet, vit och leverfär-
gad, och även blå Ch Branflic Serenade. 
Andra Tomboys-hundar som använts av 
andra uppfödare är Ch Tomboys James 
(avelshund hos Liecocks), Ch Tomboys Try 

to Night och Ch Tomboys Kick Over the 
Traces. Den senare var efter kennel Liecocks 
import Keegans Glory of Coltrim som pro-
ducerade många avelsdjur, liksom Liecocks 
Meek Minstrel och Ch Liecocks Double 
Pleasure, som var resultatet av en halvsyskon-
parning med tiken Ch Celeste of Helenwood 
som både mormor och farmor. 
   Från Norge kom uppfödaren Kari Haave, 
kennel Travis, som genom sina importer Ch 
Deewell Senator och ovan nämnda Ch Celeste 
of Helenwood, båda blue roan, producerade 
den ena storvinnaren efter den andra.  
   Tiken Travis Mary’s Pledge, (genom sin dot-
ter Travis Four Wheel Drive, mormor till Ch 
Travis Overdrive), Travis Spot On, Ch Travis 
Tribute to Helenwood, Travis Jive Talkin och 
Ch Travis Fools Game. Många av avkom-
morna kom att användas även av andra upp-
födare. Med importen av den finska röda ha-
nen Ch Leavenworth It’s a Pleasure, och se-
nare den röde Ch Lochdene Copper Kettle 
samt svarta Beligar Midas Touch, gjorde ken-
nel Travis det som då ansågs mycket kontro-
versiellt, nämligen s.k. färgkorsningar, dvs. 
parningar mellan en- och flerfärgade hundar i 
både ett och flera led. Där fick man fram helt 
nya kombinationer och linjer med bl a en en-
färgad typ på flerfärgade cockrar. Dessa ligger 
till grund för dagens Travis-hundar. Det får 
anses som ett nytt grepp, även om det som vi 
sett, var en av ursprungsmetoderna för att för-
stärka typen hos rasen på 1800-talet. 
   Lillemor Böös, kennel Greentree, födde 
upp såväl en- som flerfärgade, med en domi-
nans av enfärgat. Till grund för hennes upp-
födning låg hundar från Kavora, Travis, 
Liecocks och Westerner. De mest välkända är 
de tre blå syskonen Greentree Appeljack, Ch 
Greentree In The Mood, Greentree Fame, Ch 
Greentree Distant Drum, röd, Ch Greentree 
Another Delight, röd, Greentree Purple Rain, 
röd, fullcertade Greentree Dont Think Twice 
(röd avelshund hos kennel Line Sam) och de 
svarta tikarna Ch Greentree Isadora, Gre-
entree Noccalula och Greentree Luckyday 
(stamtik hos kennel Apelhöjden). De båda 
sista s.k. fullcertade, dvs. de hade utställnings-
meriten för championat men saknade jakt-
meriten. 
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   I norra Sverige har Ulla-Stina Erikssons ken-
nel Usemade byggt upp en enfärgad stam, 
och grundat sitt avelsarbete mycket på finska 
Leavenworth-linjer, genom hanarna Ch Lea-
venworth Leading Issue, hans son Ch Pou-
nikon Samurai, Ch Leavenworth In Every 
Inch och tikarna Ch Leavenworth Kisses For 
Sale, (helsyster med lika vinstrika hanen Leav-
enworth Kiss’n Success och Leavenworth Se-
cret Kisses, mor till Ch Leavenworth It’s a 
Pleasure), och hennes dotter Ch Usemade Re-
peat Kissing. 
   Ann Swärd, kennel A One’s, var mycket 
vinstrik med sin svarte importhane Ch Char-
bonnel A One’s Macho, som vann stort både 
i Norden och utomlands, och var en använd 
avelshund. Från Tyskland importerades två 
blue roan valpar, tiken Ch Moonlight Mattie 
vom Rauhen Holz och hanen Ch Midnight 
Train vom Rauhen Holz, som båda blev 
mycket vinstrika. Midnight Train har använts 
flitigt av många uppfödare, både i Norden och 
utomlands, och han har haft stor inverkan i 
den nutida, och framtida populationen. Under 
sin levnad var han under sex år Årets Cocker, 
och vann även CC på Crufts och blev BIM. 
Andra välkända vinnare från kenneln är: Ch A 
One’s Borkum Riff, Ch A One’s Eleonora och 
Ch A One’s Fingers Crossed, Årets Cocker 
fyra år i rad. 
   Tord Lundborg kennel Line Sam, har un-
der många år haft uppfödning av både enfär-
gat och flerfärgat, och liksom Kari Haave inte 
tvekat att blanda färgerna i kombinationerna. 
Uppfödningen startade med Hubbestad-, 
Liecocks-, och Greentree-linjer, och välkända 
vinnare som Line Sam Vikings Thinks Twice, 
blue roan, Line Sam Kalle, röd, Line Sam 
Gleam N’ Glory, svart/vit, Ch Line Sam Knot 
of Gold, röd minns vi alla då flera av dem varit 
Årets cocker. Ch Line Sam Hot Dog, svart, Ch 
Line Sam Hot Black Pepper, svart och Ch 
Line Sam Someone To Hug, svart, är alla väl-
kända avelshundar, som använts flitigt i avel 
av många uppfödare och bevisat sitt goda 
avelsvärde. 
   Börje och Theres Johansson, kennel Al-
lert’s, började sin uppfödning med Ch Örli-
dens Living Doll, som finns kvar i linjerna än 
idag. Kenneln föder enbart upp flerfärgat, och 
har under åren producerat många vinstrika 

hundar med namn som Ch Allert’s Cornelia, 
Ch Allert’s Amarulla, Ch Allert’s Corona och 
Ch Allert’s Emabla Evert, samtliga blue roan.  
Kenneln har importerat flera avelshundar ge-
nom åren, men den hane som fått störst bety-
delse är den blå Ch Charbonnel Blue ’N Yel-
low, som visat sig vara en god investering, då 
han har varit en god nedärvare, och använts 
flitigt i hela Norden av många uppfödare.  
   Karin och Britt-Marie Staaf kennel Back-
hills, har baserat sin uppfödning på Travis-lin-
jer, och föder numera enbart upp flerfärgat. 
Med sin starka vinstrika tiklinje med Ch Back-
hills Doris Day, Ch Backhills Marilyn Monroe, 
Ch Backhills Farah Diba, och inköpta tikar 
från andra kennlar, har de lyckats få fram 
många toppvinnare i rasen: Ch Backhills Gari-
baldi, Ch Backhills New Design och Ch Back-
hills Xpect A New Day. Kenneln har även im-
porterat ett par hanhundar, Ch Powerscourt 
Pied Piper, blue roan, Ch Woodman Black 
Petrs, svart, och Bobby Brown Black Petrs, li-
ver roan, som blivit väl använda av andra upp-
födare tillsammans med kennelns egna hanar, 
och visat sig vara bra nedärvare. 
   En annan kennel som också föder upp både 
enfärgat och flerfärgat är Monica Forsander, 
kennel Manaca’s. Hon startade sin uppföd-
ning med en finsk tik från Northworth, och 
den enfärgade linjen följer fortfarande tillbaka 
till henne. Vinstrika hundar från kenneln har 
varit: Ch Manaca’s Yours Sincerely, röd, Ch 
Manaca’s Main Attraction, svart, Ch Manaca’s 
Beat About The Bush, blue roan, Ch Manaca’s 
Bag of Beans, orange roan, Ch Manaca’s Un-
designed Dream, svart och Årets avelstik i 
England 2009, Ch Manaca’s Gets Ideas Going 
m fl. Kenneln har även fått sin första GB Sh 
Ch Manaca’s Here Comes The Sun for Wil-
merella. Även ett par importerade hanhundar 
har hjälp till i avelsarbetet, den svarte Ch 
Quettadene Lancelot och black/tan Ch Char-
bonnel Warpaint. De har också använts flitigt 
i avel av andra uppfödare, och visat sitt goda 
avelsvärde.    
   På senare år har Frida Ankerson, kennel 
Perchwater, skördat stora framgångar med 
sina flerfärgade hundar. Stamtiken Ch Mari-
mia’s Rain-Drop förde Lynwater, Westerner 
och Line Sam-linjer. Uppfödningen har base-
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rats vidare på Stocdale-blod samt de egna ha-
narna, och Frida har nu byggt upp en stark tik-
linje med välkända namn som Ch Perchwater 
Queen ’N’Magic, Ch Perchwater Precious Di-
amond, Ch Perchwater Blue Queen of Magic 
och Ch Perchwater Queen of Hearts, Årets 
cocker 2015. Hanarna, Ch Perchwater Mr 
Rainbow, den storvinnande Ch Perchwater 
Like A Perfect Dream, Årets cocker 2013-
2014, har visat sitt avelsvärde både i Sverige 

och utomlands, och den f~ 11 ~rån Portu-
gal importerade Ch Haradwater Dare To 
Dream har redan vinstrik avkomma efter sig 
hos flera uppfödare.  

   Det finns många fler duktiga uppfödare av 
rasen, som varit aktiva under kortare eller 
längre tid. De flesta av dessa har grundlagt sin 
uppfödning på någon/några av ovanstående 
linjer, och har också både fött upp och impor-
terat viktiga avelsdjur, som finns i populat-
ionen idag.   
   Utbyte av avelsmaterial har ökat med de 
europeiska länderna, och med öppna gränser 
globalt kommer utbytet förmodligen bli än 
större i framtiden.  
   Vi har också många nytillkomna uppfödare, 
vilket är mycket glädjande för framtiden, och 
rasen! 
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