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Gallowmill Brier, eller Prins som han  

kallades för, var den första s.k. field  

trial labbe jag använde i aveln.  

 

 

 

Han hade Sendhurst Sweep som pappa, en tuff och ganska skarp gul hanhund 

som ägdes av Eric Baldwins (kennel Palgrave) bror. Den skärpan nedärvde 

han tyvärr via Gallowmill Briar till några av hans avkommor vilket var mycket 

tragiskt då de var gudabenådade jakthundar. 

 

 

Vi parade S J CH Twigg’s Harlequin Duck  

med Prins och fick 7 valpar där vi behöll  

S J CH Twigg’s H Cartouche. Hon kom att  

bli Eriks, utan tvekan, bästa jakthund  

någonsin men hon hade inte labradorens  

godmodiga temperament. 

Erik och Cartouche 1977 

 

 

 

En avkomma som jag är mycket ledsen över att han 

aldrig gick i aveln var S J CH Twigg’s H Tayaut, 

Guinnes. Kim Lidholms gula hanhund med härlig 

exteriör och ett underbart temperament.  

 

Vissa saker borde man haft ogjort men det här borde 

ha blivit gjort! 

 

 



 

 

 

En annan fin avkomma i kombinationen var  

Göran Petterssons Twigg’s H Carabine,  

Frida som erövrade 1:a ökl på jaktprov och  

inte färre än 11 st 1:or i ekl på viltspårprov.  

 

 

 

 

Ytterligare en hanhhund erövrade 1:a ukl på jaktprov Twigg’s H Double, 

Bravo.  Ägare Eva Drake av Hagelsrum. 

Gallowmill Brier blev tyvärr överkörd redan 1976 och hans ägare valde därför 

att ta en avkomma ur hans sista kull som just var födda. Den visade sig inte 

alls leva upp till sin duktiga pappa. 

En icke Twigg’s-hund efter honom blev jaktprovsmeriterad S J CH Hampus. 

Statistiken är ganska ofullständig då SKK inte redovisar alla hans avkommor 

hade han 6 kullar med totalt 29 valpar. De två första kullarna redovisar bara 

en valp i varje men det var säkerligen fler. 

14 vad hd-röntgade 10 st u.a. Samtliga fel var efter en och samma tik. 

5 Twigg’s-avkommor röntgades och samtliga befanns u.a. 

 

 

 


