
S J CH Twigg’s H Cartouche       född 1976 

 

S J CH Twigg’s Harlequin Duck med sin 

första kull valpar efter FTW Gallowmill 

Briar. 

Cartouche och hennes syskon. 

 

 

 

 

 

Cartouche visade mycket tidigt sina fantastiska  

medfödda egenskaper. 

 

 

 

 

 

 

 

Erik och Cartouche då hon är ca 

tre/fyra månader gammal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cartouche kom att bli 100% Eriks hund och han tränade henne på precis det 

sätt han försökt lära ut under så många år.  

Man blir dock, som bekant, aldrig  

profet i eget land och många kallade  

hans dressyr för cirkuskonster och  

liknande uttryck.  

Skam den som ger sig! Sakta anammar  

jaktprovskommittéer och domarkåren  

Eriks metoder och markering, dirigering  

och lydnad gör sitt inträde i jaktprovs- 

reglerna. Nya jaktprovsregler införs 1979. 

Cartouche kom att bli en fulländning av  

Eriks dressyr. De var dock låååångt före  

sin tid och blev ibland förbigångna av  

betydligt sämre hundar p.g.a. att  

domarna inte förstod eller ens kunde  

se hennes briljans.    Erik & Cartouche 1978 

Vid ett tillfälle, det måste ha varit 

i Falun 1980, startade de i 

elitklass och jag minns 

vattenarbetet som om det var i 

går. Man startade på en liten 

udde som stack ut utanför 

vassen och truten låg i vassen 

vid nästa udde ca 100 m bort. 

Erik skickar Cartouche på 

dirigering och hon är fullständigt 

radarstyrd. Går alldeles spikrakt 

på linje, får en signal och hittar 

truten. På tillbakavägen simmar 

hon spikrakt tillbaka till husse 

och har inte en tanke på att gå 

upp på land och springa tillbaka 

som var så vanligt på den tiden. 

Man tyckte t.o.m. att hon var 

dum som simmade tillbaka!! 

Vid ett prov i Älgå 1979 står vi, tillsammans med en del elever och 

tillskyndare, och tittar på markerings och dirigeringsmomentet. Domaren 

agerande hade mycket att önska. Erik är som vanligt frispråkig mot dumhet, 

partiskhet och direkt fusk. Botten är nådd när en hund dirigeras på ett helt 

perfekt sätt, tre gånger till samma fläck, utan att hitta viltet. Då kommer  



domaren på att man glömt lägga ut 

apporten och kräver att hunden ska göra 

om en fjärde gång. Detta misslyckas dock. 

Då frågar en av tillskyndarna Erik om det får 

gå till på det här viset. Högt och tydligt och 

med domaren bara ett par meter bort svarar 

Erik ”nej, domaren ska skilja sig från aporna 

genom att kunna tänka i flera led”. Behöver 

jag säga att Cartouche fick en slät etta och 

blev slagen av en av dåtidens berömda 

hundar som inte tog in en av vatten- 

apporterna. Domarens motivering ”han 

hade ju klarat det om han hade fått hålla 

på”!   

Jag säger bara – allt var inte bättre förr! 

 

Cartouche 1980 

 

Mätt efter rasstandarden  

kunde ingen beskylla henne för 

att vara en skönhet. Hon besatt  

dock en otrolig karaktär med  

mycket utstrålning. 

(Erik blev mycket upprörd 

då han läste detta uttalande. 

Hon var den vackraste hunden 

på jorden säger han) 

I Uppsala 1978 fick hon dock  

sin 2:a i ökl av Inge E-son  

Thoor – kennel Kamrats 

 

 

Cartouche efter att ha blivit 

näst bästa hund på Gusum 

1981 

1:a ekl HP och S J CH 

 

Domare var Gunnar Petersson 

Falun 1980  Erik & Cartouche vid 
spårmomentet med Stig Törnqvist i 
bakgrunden 



 

Cartouche mentalitet var inte direkt rastypisk för en riktig labrador. Hon var 

skarp och vaktade. Hon valde noga ut vilka personer hon accepterade och 

det hjälpte varken med lock och pock eller oxfilet om hon hade bestämt sig för 

att de var opålitliga. Den målande sysslingen klängde under den här tiden 

omkring på utanpå huset och målade detsamma vilket hon aldrig kunde 

acceptera. Han fick på nåder komma in och äta! Hon nedärvde också detta 

skarpa temperament till några av sina avkommor dock inte till en enda efter S 

J CH Twigg’s Gadwall Duck. 

Att inte berätta om Erik och Cartouche på bockjakt vore som att glömma 

efterrätten efter en fin middag.   På den tiden var Erik en fanatisk bockjägare 

och ingenting var viktigare än den 16 augusti. Självklart var Cartouche med 

och hon lärde sig pürscha till fulländning. Erik och hon var ett! Vid ett tillfälle 

fick en god vän följa med. Han var en van hundman om än på stående 

fågelhundar. De smög sakta genom skogen, först Erik, sedan Cartoche och 

sist de goda vännen. Cartouche satte aldrig ner en fot förrän Erik satte ner 

sin, hon ”frös” i sin rörelse när Erik ”frös”. Den gode vännens stövlar var dock 

inte lämpade för denna sorts verksamhet – de gnisslade – knirr knorr knirr 

knorr. Cartouche vänder oupphörligen på huvudet och stirrar ilsket och 

förebrående på honom. Efteråt berättar han ”att en hund kunde få mig att 

känna mig så skyldig och så liten kunde jag aldrig tro”. 

 

 

Hélène med Cartouches valpar efter Toby of 

Osprey 1980 Twigg’s Tweedledum & Twigg’s 

Tweedledee 

 

 

 

 

 

Twigg’s Best Intentions född 1982 efter IE F T CH o 

S J CH Broadbank Mint 

Hon parades med Twigg’s Dopey och fick 4 valpar,  

däribland Twigg’s Ål-Of- Me som vi sparade och tog en 

kull valpar på efter Twigg´s Opus Number One. Där blev  

bara 3 gula hanar men jag använde Twigg’s Aramis på  

Twigg’s High Fi. Varför i Herrans namn jag inte sparade en  

tik i denna kombination kommer jag aldrig att förstå. Det  

blev en helt fantastisk kull vilket vem som helst hade  

kunnat räkna ut. Troligen den bästa vi gjort! 

 



 

4 Cartouche-avkommor och en 

kullsyster  1983 

 

Twigg’s Take Me Home 

äg: Tordh Ellman 

Twigg’s Nincompoop 

äg: Titti Ahlström 

Twigg’s Tweedledum 

äg: Peter Ahlström 

Twigg’s Thingumabob 

Äg: Bertil Köhler 

Twigg’s H Carabine 

äg: Göran Pettersson 

 

16 st 1:a pris på jaktprov erövrades av dessa fem duktiga hundar 

 

IE F T CH o S J CH Broadban Mint (Jet) och S J 

CH Twigg’s H Cartouche med sina valpar födda 

1981 

 

 

 

 

 

Så här tecknad blev en av valparna 

efter Jet o Cartouche 1982 

Svansen var ju inte heller den  

vackraste vi sett vilket Jet  

nedärvde trots att han  

själv hade finaste korta  

svansen…hmmm. 

 

1978 föddes Cartouche första kull efter S J CH 

Twigg’s Gadwall Duck. Här tre veckor gamla. 

Under perioden 1978 – 1980 föddes några kullar i 

min ägo där någon eller några av valparna föddes 

silvergrå! 

Det växte bort och när de var 3 månader var de 

helt svarta för resten av sina liv. 

Självklart var mina kullar släkt men så enkel var 

inte förklaringen. Flera andra svarta raser råkade 

ut för samma sak. Vi skrev flera brev till SVA och 

man tillsatte en utredning som inte ledde till 

någonting och vi fick aldrig reda på anledningen. 

Efter 1980 har jag aldrig sett något liknande. 



Så till sist, det tragiska slutet.  Erik och jag var mycket goda vänner med Bia 

och Sperling Staël von Holstein och just den här höstdagen var Erik hemma 

hos Bia och Sperling på Vapnö utanför Halmstad. Självklart var Cartouche 

med och jakt stod naturligtvis på programmet. Säden stod hög och Cartouche 

sökte efter en fågel. Vägen var ingen väg utan mera en bra traktorväg. En ung 

pojkspoling med nytaget körkort provar sina färdigheter och hans bil träffar 

Cartouche med stor kraft. När Erik kommer fram finns bara en sak att göra 

och med ett skott hjälper han henne ur sitt lidande. Hon blev sex år gammal 

och ingen hund har lyckats ta hennes plats i Eriks hjärta. 

 

 

Hon fick 4 kullar / 17 valpar 12 hd-röntgade 8 u.a. 67% u.a. 

 

Då ska man komma ihåg att hon hade 2 kullar med EI F T CH o S J CH 

Broadbank Mint(Jet) som nedärvde nästan 70% hd. 

Om man delar upp avkommorna i 2 grupper, valpar efter Jet och valpar inte 

efter Jet får man följande 

 

2 kullar / 9 valpar  7 hd-röntgade 7 u:a 100% u.a. 

2 kullar 8 valpar  5 hd-röntgade 1 u.a. 20% u.a. 

 

7 avkommor var jaktmeriterade alla med 1:a pris 41% 

 

 


