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Redaktör: Bylecbef svetr-Dggolt B€rgelin

bildaites A6B 18 fåbrua!i 1961 ocb

år sssocierai Beil Sp€cielklubb6D för Sällskops- och DyårShuBila.t

soo i sin tur ö! ossocierail oeal SveEska Kennqlklubb€tr,

ll€ill€Dsontsl dors 1968t 126.

oralföroDAe ByrÄchef syeD-EggeltB6rgeli!
v. Ordföroad€ r\vdelningsd.irektör Björn Kling€
sÄk!etercre Ftu Oret4 Bergelin
v. Sehretroldr€ Folh6kollöro!€ Run€ B€lgluEd
Skattnesioro Fru GuDvo. KliDg€
Suppleaoter Polkskollårcro Per Erik V6I1in

Fru GuDtrcl Dilloabeck

Pru Creto Be!gelia, Kcpellbocken 8, Brovik, 181 62 Lidiagö,
te|. oa/766 2r Lr.

MEIILEMSAVGIFTEN är Kr. 15.:- per år (Kr. 5r- för fooiljeuedlen).
Detr kon gBttos iD på SvoÄska ltelsb Corgi Säll6kopots po6tgiro Dr

7O OO 27, oilress, Sv6Esho VcIstr Corgi Sillskapctt Tittstochsgotatr
J t, c/o Kliago, 1L5 24 Stockhold.

A!!.9IS!E$. i Volsb corSi Prat ar Kr. 3t- pe! roil.

öv€r noillo[oerÅag

lfelsb Corgis. MedledBartra onbeiles att säDdlo iu uppgiltor botritf-
foEdle sina huoitcr till sekret€rcroa onligt sårskili foroulär' vil-
kat tillhandohå,1lcs cv s€kreteroren.

svE}lSKj yELSA coRGI siil,lSK,\PET hdr 6tt POIOBEGISIEB 6vor 6sallonodr-
nas llolab corSis. FoToREGISTRET tir on ilokueeDt&tion övcr volBh

Co.gis, soD tiflhör(t) netLlcmnår iDor SvtDaks UeIsb CorSi S6Ilsho-
p€t. MedfoDnarno onbedes siitrala in 6tt foio i lerg eller svort-vitt,
Storlek 9 x 12 eIIet liklrDac. Euddl€b öBskos hclst 3iå€nde i heI-
figui, profil aant 6nso[. !otoregisttot vi.sos På SiilI!kopsoftDd.!o.

,TVELSRÅD FöR I'ELSH CORGI: Pru cr€do B€rgolio, tcr. 08/766 2I r1.
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i.RsMöTET r968

SäIlskapet hiill sitt oralibctio årsnöte för 1968 dco lI ncrs

i Joralbrukeis försakringsbolags Iokcler vid ÅPoLborgsgoirB'

Siockboln.

Deu gedla styralsen omvaliles. Ded frr!8år ov försättsiledet'
som ny rsvisor ofto! f!ökea M. Luldqvist, sod av€dgt sig' vtlilos
ryttnåstaro !. BoDgenhiclm. Fru E, Golilriag omvclalca soD lc-
ei s or s sulp1 ooDt .

tlågoD änalring i årsaygifton för 1959 gjordos inte ut&! ilo! är

ofö.änillot Kr. l5:- por pcrson och Kr, 5:- för faniljeoedlon.

På årsndtot 1ästes upp siylolseaE förvaltniEgsboråttelsct ur

vilksD vi kaE hänto följenile.

UDder 1967 hcr alot ve!it tva SällsksPsaftnor. Ded försto var i
oDslutning öi11 årsniitet töE 1967, Aå docent Gbsta BergEon fiåD
Eelsing?ors hö11 förodrag över ännet'!,[tt ldro käbrc aiE huDa{

och il€n raAr. hö1ls i oktoboir aLå alrcasöroB och hultlpsykologon
Börje 0lsson idlode 6ve! Annet rrÄtt 1äro kenna si! huatlil. Deasa

Säl1skå!softBar bevistail€s av 42 resp6ktivo 45 !eraoner.

UBder 1967 har Is06 vdnligtl koBn]t ut fyro DuBno! sv Yolsb CorSi

Prot. SidÄntolet hsde för 1967 siigit till semmauldgt 81,

Även 1967 har sents ut son biloga ti11 soatleonalao en öye!-
sät-tnitrg ov 'rWelsh Co!gisr' &v Cherles Lj.stor-Kåys.

Uaaer 1967 har Sä1Iskåpot inköpt och skäakt ti1l Svenska KeDnel-

kfubbeD eit vanalringspris, beståenilc av ett par siLverljussta-
ka!. 0e p!j.s€t sk&11 tAvles !å SKK:s interEotioEella utståIlning
i Stockholm. Priset tillfåller dan bösta svsnshföaalo Welsh Corgi
P€Dbroke, son erhå11i1 betocknitrgon 'rbäst i !dsoDrr ollor "b6st
i Dotsott köDr'. P!isot tillfallcr för alltia Aotr hutrAiigare'

soD oovsett orilDingsföljaon 6rövret aloisodna ire gåDgor n€il sem-

tso eIle! oliho hulila!. (Tid biisteDs StockholtssuiställDiDg er-
övroatos priset ov ?rökeE G, Nyberg dodl SY o Dsk ch nyitaroas
iesoine ) ,



-3-

jivon uadlor 1967 trar aolais ut boal€rs?risor till hutrclarr soB

tillhör noallesner i Söl1Bka!st och soe vuDDit SKK:a healgrsPti-
s€r vial iutertrctionella utställuilgar.

Årots beleDsråkDiDg utvisaile cD förlust på Elz 964:- och.i.k46-
scB åtolstoal endcBi Kr. 297:-. Förlusictr ir faamst ati hön-

före ti11 itrköp ev prisorr såeåI Aot stora vaatlrinssPris€t sod

ott leger av p!iser till SKKrs inioraotionolls utstäl1tringar.

Årsmöiot uttaladte si8 fdr att a[noDsoriDgeD i lfelsh Corgi Pret

into BkuIlo yara i foln av staBtloldBotiser utaE d€Agc &ÄDoDaö-

reD en viss valfaibet ifTåge ob annoDaeEs utföron49. liksså
uiiolaale Ärsn6tet sig för ott EeB on nöjIi8i borAe bålla eD

iLiskussioDsafion övor ämÄet "llur f!dEie Corgiovelnrr.

omodslbart efter &rsdötct il€lodlos ui ire av SätlskopotB heilors-
priser, ndoligen till rtni, ägoro he.l G. Siber traIE&rr Rytto-
rotrs Xoano, 69&ro her! P.E. VaIIin, Stockholo, ocb Byttar€!s
Yohoo, 6on66 ä8cro.

Efier årsnöioi följile Eå Sällskspsofioo n€A ott inloaLanale förc-
ilrog ay ilirektör MaSEusso! fråE Jorilbrukoi6 försökrin83bo1og

on huldlförsäkritrg. Eii 9t,ord &ntcl Lvi.iiiSo hudalförsäkrinSs-
frågor behonAlades också.

Iill slut bjöd. sA Jorilbruketc ?örsäkriDgsbolcg !e gott kaffe
Boa ilopp.

888888888888888

BåaI ocb &nvisaiEgor ob vrlp€ns skötsel, utgiveE av Joralbrukets
försakringsbolag bitogos aletta Dunncr av Prctot. 0bscrvora
siste sitlus !trs6kcn on huDaltötsäLriagl
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VÅRUTSTÄLLNING I968
gpecirlklubbeB för Siillsko!s- och DviirghuEdLar hor sitr tårut-

stirll.DiDg söntlager A3n I9 baj på JohaDDcsbovs Isst,oalioa i

Stockholn.

Svcnsko IIolsh Colgi. SäLlshopet vill konea ded. don 81ädjclde
oybeton ott det bl.ir en speciolalodare för \{olsh Corgis !e den-

nc utstiJlIning. Donore blir Ur. Ä. EriAgo från E!91&!d. !t!.
griaga ä! nycket vdlkäual som alodars. lloa iir 6åludalc chadpioE-

shipdloDaro semt dösAo Wolsh Corgis !i Crufts 1966. fill hans

bariior får också rAhnas, ott b&n ör orAfördodle i ltclsh Corgi

Leeguo I s verkstdllsEale utskoii.

?å utEtölloi.aged alen l9 oaj dönor Mr. B!idge enbart Wolsh Colgis,

Eftorson Mr. Bridgo ho! hole ilaSon pÅ sig, så tror vi, &tt det

kon yara döjligt att få hooon ati skrivå utrför1igr protokotl,

vilkat, oljcst koD vers svårt oti få engelska dlonor€ ott göra,

caoalon As inte är sÅ veae vidt Aet i sitt henlcaal.

Sällskatot hå! iklöti sig ekononisk grrdnti för kostnadLerDa för

ilonareB. Detto iaf,ebar ott nidst 35 l. 40 Uclsh Corgis nåste

enoälas. Moil leilEiDg ay !rforonhetoroo 3råE utsiElfaidgea pt

K I 1965, då vi också hailo on spocidlalomero, bör vi kutruo konDa

upp iill co 50 anoälningrr, on alfd hjdlps åt.

Siir aii kunna d.€lia i utstälIningcn 6åste Dan yolr BodLIed i Spe-

cialklubbcn för Sälfskaps- och Dv?J.ghunalrr, non n&n bcböv€r inte

voro meillom i SVCS, öve! oe SVqg d! okotomisk gdront. Mealensks-

pei i SpecialklubboD kostcr Kr. I5:- och katr lddpligoB inb6tra1o6

i scnbonal meal aEnä1didgetr, I ncalleEshapet ingår, föruion riitt

ottr iloltc i Specittklubbotrs clla uts+dllningor, iivon ett m€dLlens-

duDDo!, som avses hodnD ut fyra gån8or oD året.

PH rör&Dile utstälIniEgen och onDdlDingsblonkotter ned.fiiljer ilet-

tc Duboer ov Pradei. Itt€rligaro sedoao kod rekyireros fr&n

Sdllskapets sek.oiorarc elIe! fru E. trorlsson, PaBsvriSoD 2, Ekerö,

+,oI. o7r6/)L) El (helst nellna 19-21). PoFtgiro )9 92 1). L^-

Filningsavgifter\ai 352- utrgilo8sklass, 45r- öppou kloss, 45.-

chenpioaklass, 45:- veterelkloBs.

ocb anmitlaingarna

söods tilI flu E. Korlsson n€A ovsB angiyen eil!ess.



Fr6.n och oeil I968 ioföros på förBök två nya konkurreusklessert

chempioukloss och _ojjjlgg!1glg, båaLo soD o?ficie11a och obli-

Soto ! ilka.

ChrmpioEklass6a (chk1) iir öppe! för bundar, vilka föro ut-

sidllnif,goa uppnåit för svensht utstillDiagschtopio[ct erfor-

alorl"ige nerlter. Sådon huDd får icke tövLa i öppen oller

aeSrorklass.

V€t€rctrkLossen (yeik1) ör ötr)pen för hunil, som pö scnna efler

iidigarc utstöl.LDirg erhålIlt lia priB i ö!pen klcss och so6

vid uisiöLlningod uppnåit en ålAer av 7 år.

Hunal son elhAllit Ira ?ris i uDgdonsklass (uk]) skoll obli-

gato!iskt itelte i ungaonskotrkurrenskloss (ukk1) och hunal s06

arhåIIer 1:a pris i öp!er klrss skdll obligotoriskt aelta i

segrorklass (skt) trnAer förutsiittEiag adt den i övrigt iir bo-

riitiigod dii,rtill. Tidi,go!e ii11ämpad rött för utstolloron ott

sjä1v ovgörd huruvialo bunil soo orhåller L:o pris i öp!e! hloss

skaLl tlelta i segrarkloss ellor ej gruDal$tlo sig pÅ det 3örbål-

lrndei, ott banbunds- ocb tikägare srht, utrrptöaloIe ofta oDE!,1dLe

chanpions i öppon klcss onbart fd. att aess& skull€ idgå i avsls-

rcsp. utr,pfödlorekl6ss och utan evsikt r"ttr dolt& notl dem i segror-

klosa. SealaD cham?ionklåss nu inrti.ttats sokDos bölelile skåI stt

!rå.n tleltagandle i seB!a!kIoss "drarrhuia, oI aen är beliittigod.

ott d.elta i AeDna hless. DirbedL skaI)os ochså övereasstöndol.se

BeaL voaL soo aornelt iilliinpas i lAdalor utonför Skonalin&vieD.

Föruion ati aIla eitor i ukl obl.ige-loriski sk&l1 dolio i ukLl

får soDtligo bunalar, son erhåller hp i ukkl gå vldare tiIl ökl

utetr förhondlsotrnä1an och utan avgift. Dennc röti tillkoh ju

son bok&ni iidlgare eaildsi vinaaren i ukk1. leu lyo besiömnel-

3on notiveras ned att också de Därndst vintrdrs! i ukkl ?lacer&-
ao busala.nc Dod hp bör få sln cbans ait tdvlo bod Ae dldlre hutr-

alorno.

Vid bed.ömning ov chao?io!- och veteidnkloss sk4lL dlotsaron före

konkurroDab€dl6nningoas bö!jon cnSo tlet pris i öPp€n kLesa (oarke-
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ret neal noisvaratrde prisbdnil i fArg) som aoncren onser bot-
svoro huDdeas kvalitet. Såiloo prissSiiDiDg är !tjd.vänd.i8 ood

hilDsy! till i chanpiotr- och veterankloss aleliagaEdo huDalor,

yilko också ingår i avels- res!, qpgföalaregrupper. För ile

hunalar, soE ilelto! i cboopior- och v€toronkloss skriver dLo&e-

!aa into a&gon Et,förlig doEo!ebe!öttelso utaa dotivelar i doDd-

rebokeD horifattot hunalornas plocsriag och orsaksÄ till oti de

irte pl.ocerois.

Bogreppet "c€rtifikcikvalitoi" (cK) irförs i sk1' chkl och

votLI. CK skelI tilldelos huDal' sod ör av sådan kvolitet' ott
a[€a, on aloD vuDnit segrarklosson' skulls ho erh[lIit corti{ikrt.
CK sksll auionatiski åtföljos av hp. Idförandot av begroppet

CK ovs6r bl,&. att för utlätrilskå dooore unilerldtta BoDinoring
av ile hunaar, son sko1l ti1lao1ss h!. Foltfarcnalo hooeor öoch

ttt gä1ta att hp i ungAoes- och urgalonskotrkur!otr3k1oss tilldelos
risä!skilt franståaaAe unghuaaloti' utan ktov tr)å cortif ikotkYoliiet.

Töv1oa on BIP och BIM skall ägå lue oellan viDn&roo i sklr chkl

ocb vetkl unalgr ?öautsdttning att dlessa hutrdlar iilldolots CKt

soot viEna!ea i ukkl uniler förutsötining et,t ilonde tilld.elets
hp i ukkl och icke deltogit i shI. yia irterlatioDcl16 tävliog-
rr skalI tru angiyna huDdrr ocksö tEvlo ob C/'CI8 rasPoktivg r€-

selv-CÄCIB och ilärj'ridte cle CK-huadlor, sofr l)loccrats son n! 2

i sklr chhl och votkf scnt nr 2 i ukkl ned hP. Dosso iitvåorrr

kaa ndoligcn kono& i?rågo lör reseiY-C.\CIB.

,lntalet rasgruppsr hor ökrt6 ned två fr&n sex iill Atta. Detta

bsrör dlock itrtetrG!uPP j.t spctshuDalcr" dit Wolsh Corgin hör'

choopion&tb€stönoelsorBa hir ätrilrsts så till vido, ott krtvåt
på scx dånailcrs tiAsintervoll neIlaD första och sisto cortili-

katot hor utgått.

Iiterligoro ea ilcl utstölf,nitrgsDyhetor för 1968 fitras ongivna

i Hutrdtspori ar l-2 I968r sidl 22r varur itettd ä! hamtct' !es54

dyheter har alock itrto b€ilömts vala ov större ellndnt värdle fbr

Iäsdro av l{CPr varför de ei tdgits eed.
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av Äne Eklud

vl fdlt för boa@ direktt diir he t@lad€ oElqlra pÄ den 8!ö@ 8räe@tt$
red s1E sJst@ och bröder. Ett b@vart-?ttt lltot byte @d vlta tat@'
Epetslgs ö!@ ocb atora b@ ög@. V1 kåi&de ftr!@lde fu,fd! köpot, ralpea

va lu soa tlll en chådpio!"......

Så fdljde ett undolbart år. Iel1m - ett eycket p8e@Åe 
'1@ - utEckl&

ales belt afte! vå@ fölhoppdn€e och he blev eti @d fellien. Ee litde
oss Einst liks oycket son \rl låirde hoB@. Ded llUe glådJesplidare! 16F

€ijorde boo oss kä@lor och res.kti@€r, 6@ ead@t våra bM lyck4ts [ga 36
suå. EeLa tid€a vätLe ett ö@esldig't fdrtroeide och k@tskap fre rella
oss ocb hudleE ocb be visade s16 ha @rkllgt fis kårektäsegerckape!.

!!en dett4 skaLl ilte bll en lowådg tlll 6n Edertc hund. E! da€ 3l'o8

b@be! aea[. Det var en vbterdag, dg lellry foEåde fru 8Bn@ drlvo@t
6d vi t111 vår förskräckolse upltäckte, att bd lnte liingre fiirgsdo den

\rite saön gul ute röd. l{u följde e! lyckei svå! tid fd! !åde trbllos och

oas. Besök h@ veterlnärelr rö4tgetr @dlcln och så s!Äd!€w otEFtion.
lGn vI fiqk siort fdrtrceEile tiu diEl:ikaFÄ, soD utövot si! yt*€a8ldck-

Ugb€t även v1€ade stor föståel.se fdr vår situtlon och tÄla kgosLo!. ge

,1ocl<ade bori oåu6e snå EteIE fråu ullblåse. !b11@ kls!åde dock krdsen

ooh efter nå€pa edad Br he I feten tgelr iegalde solkatt och 6ko!@ av

hjart@ 16t.

Så k@ böstea edra åFi, Du @al orc@de rykte!. Det oedaleladoar att
FeII@ fd hsde svlidit, fyra å! g@1' L uriEten Ded utltft,rglftd!8.
Vi fi-cl< ockBå veta, att I'eLLffi halEJEter leal 4v s6l@ siukd@ E@ ha!.

OsLlgt !örjåde v1 studora vår lllle kaoet' vaie teckea på t!ötth€t'
n16kåd 6!tlt, hårfiilhiog etc. tolkaales son a11vu1i8s vaEit€Fslg!åle!.
Vl. beslöt gl.vetris, ett I1s aldria skuLle fÄ bti fd. liea setj.dl€t böriåde

vL ttndeF, VetskelFa @ fades 6våra siukdoB och död hade tÄtt @ av

en ehd?, Vi kurde late dTij@ @ att @ trots retskåIreD @ fallea och

risketu fö! nediimlag fortsiitter att p@ faderu avk@. lorde 1Dt€

ke@Il@€ha!@ geDst utrderätta sim kuftlex oE 6n såde 56k?

ElLer @r det Eå stt @ fdrteg fölhåILsdet av ekonoblskarskiil? I'l& vårt
förh!@ade för eli@isko@ rubbsdes ellvuliat, då vt erfo!, att aå

tJdLlge! är feUet.

F9IL@ vE gtad ocå tap!€" ?iada t1ll elutet. Nii! h@ Etod dä! fläEtande

och en EuIa daralde IÅ det vddukskudda bodet' dödsdöod av osF och

dolctoe, såt be 1nteEl"t på oss ned €LE stoE' b@ ö8!tr. Det va s@

oB ha vlLle sfigarrusS kiiee!, att nl gtt! oei llla, o€! JrA har fttltsldo
f,il! e! och @t, å*t n.l vtLI tltt bibtail.

Dea bllcLen g1ö@! jag aldf,ig.
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YÄRPöR VÄLIE NI EN $DLSS CORGI?

Frå.gcn hor stälIts tiIl folkskollörore Per-Erih Holliu, son

Det vor iEte !ågre måfmealYetDc siuaLier cY huttlböckeraas rrsbe-

skrieDingcrr 3on blev orsoked till nitt iairesse för velsh

corgi-rosed, Pör sig likson fö! så nåtrga tnaLra hutrtlägrrer ver

tlat ilen persoaliga kodtokten heal eti excnplar cv rcsoBr vilkot

halt slunpoltet kon i nitr Ydg' son aYgjorAo cti så nÄlga corgis

nedL prefixei Ryitaretrs sett alnSons tius. Dei vor aoturligtvis

ej hellor fieBi.ng€!, ot{ d€i }re10 skulle !esultero i aågon koE-

tilusrlig uppfödding, utatr iolken vir heLi edkelt ilenr att ilet

skullo vore roligt ott föila uPI) e! kull Yalparr son jog 3eAotr

shulle löIja utråer dle!as ovdntuell& fö.sök i utstäIloitrgsriEgon'

I'F!ippo'r, den strävhå,riga foxtorriertikon blov Ei! fö!cie hunA.

Jcg vtr viil uEgoför 15 &r gonnol, då YÅr& nyioflyttetl€ granaer

visoale si8 voro bulAö8are. I'UuDalsug€nrr 6on jog ver' dröiile dgt

inte oångo do8år' fiirräd joe stod utaDfö! dlsros ilör! och båd

eit fö Aå ut neil huEden. Jeg koE syDDerIigen lii8ligt, för På,

grula! av Atrilrailo orbotstider ltck Frippd liggo elsen heoDo d1It

för Iä!ge föt oit eD ulg Ieenadlsglodl foxte?riorfrbkea shulIe

varo till?rcil6 med tillvaron. Frippo vot en hätlig poikhudd,

klck, oön och tuff ooal en stor passiotr: råttiokd' Undlor k!i8s-

åren boale råtiorna rena parailisei i ståalens olla vsilupplag i

porhor och e116er. Frippas IyckliSaste stutrdlo. vo!, Ddr vi p!

kvällsrla gick pö röttjakt. IIon utvecklaae sie till oa rikiiS

råttspociclistr och itet bende nästod ald!ig, att hon btcv biton.

ED gåDg koB hotr anollertidl titL nig oftor €n dlust nail etr sa!-

dleles stor och striilbar råtta Doa hatve tryffeln bödg3ndlo lös.

En pLåsterle?p hjälpte tilI att hålIe bitotr tr,ö PIats och sfter

ett p&r ilagor hede ilen växi f&st igen.

Så småningon flytisilo lrippa h€ld och hålIei iB tiLl oss och

blev "bin ogoD hunilrt. Så koD ödili8etr ale! alag' ilI isg eft€!

mycket tjat och övertaleing fåit lov stt ta cn kull volper

pl henne. Dot bela hö1I På att sLuta ned tragik, heisotsaltt'l
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Dot foans bara två valpar, vslav iikvalpen ver död.- IIoaLg ilende

fått t€va hddlo alct dedl sll sakothet v&rit foxiorriors isiSllet

Jö! co.gis, soo jsg sysslet noal. Fripp& blev baro trio år gsd-

na1. EoD drobbaales av ljusluxation, soh gjolale heEDe h€lt

bliud på en tlag, o! åhoEns son vor vonlig på dåtideas fox-

torrior,

DeDoa artikel shulle ju hatala om corgis, och så borättrar jag

bär od eo fortolriorl Ja, atet ene her foktiskt ned alei &Ealre

ott gölc. Fripl)a och jag gjorde dagliEen lårga proBeaaa€r j.

LiIfJo!sskogen. Eo dag fick jag se 6D lustig litoa hunclr soo

jog nåsta ti.tte båd€ en och tvö g&ager på, för etr såaotr buDa

hade j68 oldrig sett förut. Att ilet intc vor någoo korsning

hod.o jag ilock k.l.art för nig, ostr vail r&seD hotte, b&d6 jog

ingcn oni.ng on.

Några il&ger senarg blcv jog upprirgil av en bekoDt, Eon i siE

tul kälile eD aldr, soo sökie !ågon sod kusile gå ut noa he[Bes

hu!a[ varjo dlag. nfte!soe jag i eIlr fa11 Sick niDå prodenealer

kunit€ jåg ju liko gårna gö ut nod två htrdilar son boa oD. Så

gjordo jog BirreB bokentehap. Birre var juat al€n huntl, aoo

jag uDdrat så öv6r !ågro d.o8dr tiiligalo, och Du fj.ck jlg yoto,

dtt hoa vor €n velsh co!gi. Ilunorisiisk, gIoal och väEIig som

Dirro v4r, vonn hcD sBart Ditt hjärto. ll.n vor födlil hos godl8-

egaro C.G. IEaLebeiou, Uunkebo KoEnel, och dgd€s ay fiökon

Anao ElgluDil, son fortforandl€ ör t&sen trog6d. lloB Birte haale

eti ur utatällliagssytrpunkt dliskvolificeronalc fol r hon vo!

nonoobial (eE testikel) iill sin ä9.!inDes stora sorg, son eo-

nars vclot stä1La ut hooon. Ndr jog hofi hrnil on Birrc I ett

&rs tid., skdffcde sig ?röken DDglund ädnu an corgi: lluDkobo

IiuliDg, "Uickc", son hon kallados, växto upp tiIl cD nycket
yocker corgi, och e?ierson hod uppfylld.o iivoD ollo !trdlrd ui-

stäLlnirgskrov, dröjde ilet int€ ldn8er förrän heD och jag tör

förEtd gårgen stoiL i otr uiställnirgsring. Mickc Iick cettifi-

koi och jag fick bloilod tanil på. utstä1lrilgaf. tr€ utstall-

nitrgor ocb llick€ va! chan!ioD.
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Nu vs! jog si intressereal tv corgis' att ieg 8ärra shulle vi1-

je hd en eged huna ott iavle ned., Mina föliildrer gav Eoal sig

ocb lluakobo Post Fixen onlönAc tiIl. vålt bsn. Nå8oi satl,ole

än ilvickion son volp har sldrig shåd&ts! lrilpa tog si8 on

hsluo och fostraale heine 1i11 etr riktig ntorriorn. Efior nå-

got lL! stod jeg inför problenelr nad viLkeo huDdl Vichio shul1e

ldros. Eon vd! ju för näaa slökt oed il€ iå henhunaor, son

fdnns hör i Sverige d.å. Der irissnenale taDhoB på oti imloltera

e! boBhuail från EDglolal börjaae växD flen, På soEnelen 1953

fich jog tillfäI1€ att tillsadnåtrs sed folkskoLlärore Rune

BorBlund göro oa reso tilt nagloud. P6' bå.ten stualeroac vi

fjolörois julDuome! ay Our togs. I&nds alot böjligc! nö8ra

co!gi-henotar' scn inte IåA alltlör lån8i fråtr Londlon? Oh

tlet faEns: storn€rborksr Leesr of vcy, of DIsdyle, Iookayt

och Cravloycrov, ollo d€sso kennla!, som senarc skullo kobDo

oit botyd.e sö myckst för svedsh corgiavol, bo5ökte vi. Med

s.k. nybörjartu! åte!vAnae vi E€a ded årsgaola honhutrileE Crae-

Ieycrov Praak. Fögs onacle vi väl ilår hur myckst alolDa huDal

skulle betyd& fö! RytteroEs (onD€l och fö! hola cotgiovoln hiir

i Sverige.

När jog skliver deiic ligger han ännu vi.a oiD4 föttor och

sDus&!; sexton å,r gammolr niitt På tj.'blar och be!öenelse tr€D

6u!u rrst,iII &oing strougrr.

Ryitareas Xosn&, kentrofns senosl,e chenpioD, Plotrks och Fdst

Vixen6 alottor-iLoi'!er-Aoiter-dlottcr- d.oi+,or-aLotte! koaoer nu

ocb puit&r pÅ, miB. Dei öt atags för or proEenaal iillsodDons

Eoal gonmelgubben PraBk [yckor hon, så nu f8.r iog vAl slut&

doal eB önskdn on en rikiigt Gl.ad Påsk till slle corgiväEDcr.

I Dr J.-2 i K6nn€lklubboBs tidsklift EuadsPort hor på toilvaa-

ligt sött förts in up?gifter oD ale s€trsste åreos registre-
riDgor,

Dotr totolo antolei registr€ringar i lonil€t her fr&n 196o' dö
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det Yår 24.8oo' stodigt ökat för åti unao! 1966 oå det höa8to

aEialet, ndmligea 36.384. 1957 visa! oa tiltbakoSång iill

t6.5Ja. !örmoillig€n kon Don sötte dlenao aeASöng i atrtolet
!ogistroringsr i d,irokt saEbsDd d€al det Dågot fö.sän!aale kon-
juaLtrurlägot. Dei är ju iDto tal on abEot äD.att dot till en

viss groal d,r en eko4obigk fråga oti nha buEil{.

Fdr V€l.sh Corgi utvis&r ståtisirik€o föLjand.€ otrtoI regisir€-
ritrgor.
1960 196r t962 L963 \961 1965 1966 L967

106 L67 124 r52 t 46 r42 97 188

^it 
f966 var ett ilåligi registrerisgsår visste vi rsalon förut,

Då Disslyckadles DdnIigetr ctt aatal volpfödslar och potaingor.
Det är idto odöjIigt ot,d 1967 hea tyalas son €tt år d& sDtal€t
re8isirerådle börjar ott öke. terilensen ör ju klor neal o!
uppgÄtrg frÄD i nod€ltol I4O I f'O ps. å.r till !ä6ton I90'
trots &ii al€d elltsoDad tetrdlenson ha! vorit ott niaskot atrdal

registroringor,

Vi få,! hoppos, ett öve! 1968 blir ett gott registrerirgsår
sont frdnför &111, eit non lyckas få rötta poloilSshombiB&-
tioner noil gotto valpsr soB fö1jd.

ov Tholoo croy (fråD the 1161sh colgi Loague gandbook), över-
3ättBidg av G, Dillenbock.

I vår Uanilbook 196l åtcrgav vi i kortrhat historik över PeB-

b!olesbire Co!gi cbempions frötr as! tiapu[kt, i[å r&sen försi
tillaelades chaopion&t frd6 till tloss nörhret ?ö11 å.1939-4O.

Nu skall vi toge en titt pÅ åe Corgis, 6on koo traD, Dör ut-
8tälltrilgoraa åiorupptogs. Cb Forbakin Olelgonon vor on ov&tr-

Iigt eörk sobe1, född å! 1944 s Teekay Burnot u Forbokin Brigbt
Plceo, ä8d av Mr. Job! HoInes och uppfödd oy Mr. C.S. lloore,
soE va! foile.yäral ti11 noAetD. }fr. HoIo€s h&ate tur, nii! ben
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volalo Orolgenao - haD vann åit,a cortifikat och sålaes till I'SÄ

för yaal goe på ilen tiden vat dlei bö8sto Pris soa DågoDsi! bo-

tolots för eD Corgi. Bstrs ägo!o bIeY llrs. Irode Grsenr GroeD-

corg KelEe1s, ocb baD blov chonpio! båito j' USI och Cttr]dla-

Trots &ii vi tlå och då ser "Paddyrsi'tronn i sl,entovloraor är

ilct ksBske riktigt att säga' etrt hon iBto 6iorila n&8oE större

korriiir söson aYelshuntl trots sid uinrirkto struktur ocb tyP.

Fan bley Eost iD Shov vid €n stor utsiöllDinB PA Irlanil.

cU nED PENNoN oF ELSDrLE, uppfödere och ågdre Mrs. B. MorSon'

var on sDitsig röil ocb vit hundl, soB, 1iksots gott vinr nognatle

långsaot ocb blov cb&npiotr efter krigot, ttots att bad föadea

"edan 
1941. Hdn åt3!finBs i nå!84 ståDtavIor och br fölooali-

geD od sr alessd siora hudal&r, Y&!s barEbara och berdbor4sbarD

ttr biittre äE alen dLirekto avkobnani och söal8no hund4. är värile-

fullo - dtt oavöDale i oyeln ?å. Iång sikt.

CF DRoOl.t OF BILLYBENIRT! vor otviv€lokiigi eE ov ale stots svola-

hutrdlerDe uDdlor iie!tr8 etr)ok. Ean stalldes ut Sanska mycket,

iDDdtr bon bloy chadpioa, och tlet nöste sä8esr ett haa fich

resa odkritrg od hel del för oii konoa sö lå.trgtr nen ea neta

völilig cbonpion ?&! dotr l€ta efto!. go! Yialorobafor(lratl€ 3in

kroftigo kompdkte byggDail och oE dan betöEko!, att dle 6tölsia

fole! hos bundarda före krigei ver, ett dlo va! för soE och healo

dtåIig botrstoon6, förstör nDn viLk€n uio6otalsDiligt !tor till-

göDg ?ör att råtia till dess! fe1 Btoon vor noal siD utoärkia

bensioDEe och kolsisiotrs.

INT CA RoZ^VEI] LUCKI STRIKE kom f!ån Ch Rozavel Real DlaBoE's

näst siato kul.l.. Ean föalales unater kriget och fick sitt DaD!'

d.årför att en Iökere i. anerikansk& &!B6nr soD var på oialatog hos

ossr bjälpte till vid förlossaitrged oob vi satt och !öhte
rLuckiesn Deala! vi förIöste ivå volper, vat&v e! öyo!leyale.

EaD vsr oB sl$eadlc hunal oea otrolig per6oaliShoi och gkoffedle

rese! nånga eänner gonon sitt förtjusanil€ temperoDctt. Eo[ var

alen vänligasto hulal nen kuBile tänk&.sig' börioile aldtig ott

slogsEå1 och Slskedlo ollo mduiskor. nca anYäEales dv Bob
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Mdrtirs Ltd. i o&ngo av dleras aanon6er och vockra !eproilukiio-

trer av ea oljenålning ov horom syntes på affiscber överålIt.

Vi återfiDn€r horod i ea stor diiDBaL stanidvlor.

Cb Mostorpiec€ of Dya[c€ var cD av de försto cboBliols uddler

Ae senare &ren, eoa födiles upp och agiles i !orr& Eaglaltl. En

utniirktr buna ev brukstyp oeh ut&n någrs vauligo lelt bÅao

förölilte.ro kob fri.a Teekoyrs ketrDeI.

CH I(trO$LnND CIIPPEn - vdil krn non sä8o on alenDo boröbalo hunal?

Eon v&DD f8 certifikat, ett rekola inos rosen, och vor f&r

till lika oångo cbcnpioas. LiksoD olla avelshulilarr aoB oB-

vanis i bycket sto! utsträckningr prisos ban för si! &vLonn&a

goAo eganskaper ocb hLonalras för Aoras fel. EBrs svkonBa kaa

liitt igooköaae9 niistsn varsoEbelst i vä!lilen och t.o.m. baDg

bdrlborn.och balaborasborn har dottc onisskbuligo trcliPperi-

uiseeaal€. Hoo rar icke endlast en sto! utstÄllniEBs- och &vels-

huaal uton också €n förijusånile hunA bednt och gn stlidiliS följe-

slogoro till Mts; Fort€rr soE föaltlo upp och äBAe honoB.

Il{T CE CRÅuLBYCRor!S E,lNNOlt MÄSTEB BROoM, etr onn&D buDd' son

haae just dlcn sio!1ok, berstonEe och.kvolitotr aod bohövales

för &it korrigera alosss brister, somr ehuru i Diudlro uistrack-

!itrg, aock forif&tanalo vor on tenaleas unalo! Aetrtre iid. HaD

yar far iill oåDga kvclitetivt höBtstAend€ huDtlor och återtinDs

i nårga ?örsihl&ssiga stontevlor. llar vor också. oD sallska?6-

hu!a[ netl eii Eychet trevligt ienperaheDt.

Ch Woggerlanil Clean Sveep vor en chaopion frå.4 väsi,ro EnSleDdl

och trots att heB votrtr riDo fem ceriitikat i oliLo dsl6r eY

EEglaad gjorae b&u sig eit ÄaEn i söalra Edglonal sÄsoD e!

f örstkldssig bruksbural.

Ch Block Pribce - aI6! andlra trefälgaalo chqDplo!, vs" ed sIå-

eBale huDA av 6n underbor typ och kvdlit€t. FörnoAlige! på

SruEaL ev siD fälg, son 6lalrig har blivii Iika PoPUIår hos all-

oänheiar son Aon rödt&, oDv'dndes haB into därskili dychet isoo

ovo lD.
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CH TEEK^I'S FELCoURT SUPREI'IÄCI töildes 1945 och är ätrnu ett
sto"i laDD inoo aveL! av vår EuvaraDde Poobrok€ Corgi. BeilaD

tidigt i h&Ds k&rriär var aot tyd.ligt, att ho! i sla aykonea

aoa[älvals €tr utonoraleatligt god typ och on roal chonpious ger
glotrs åt bans Råst. Vid eD tiilpunhi doni4oroite h&Es ovkooEe

belt och bållei utstöltniDBarDa och vi åt€rlinn€r hof,oD fort-
foronale och kaB i.o.n. s€ hoDon i nåDga vinDenile huodLet lalog.

Ch Corsgor Maaloo Bocksoa vor en sDitsig flonBenals !öil buail sv
dotr typ soD nyckei tilltelar sonli.ga odBniskor neå aon ldBBar
anAra nero oberördle. HeD var eB god. utstöllDingsbutril och voaD

siaa tre certrifikat, deo yi. återfinner iDte ofto bsas nofib i
stenteylolna, eDnat ön geaob &ykonBs fråD beDg enilo cbonpion-
dottor.

Ch KeDtrooil Copper ver ed dycket tilltålsDde bunil, nycLst 6v

aa6ha tryp soD DragoB ocb Dioilre äa flela ov hens s&otiala. IIon

hoale €tr ulalerbsr rrqu6lj.ty'r och en uDalerbar !e!soElighet, Eens

jiioförelsevis tidi8e aöil vsr sE trsgj.sk fö.lu3t. gon6 upp-
stoppaa€ kropp skölktes ti11 l{aturhistoriska Muse€1, neD eftor-
aon uppsto?loilgsdrbetet inte gjorile honoh rätivisa, siår hoa

utoo a&oD.

Ch ltilos of Glft,irion ver on sula röal ocb vit huDal av bruk6-
typ, ea polular avelshu4il i norra EnBIaaal, och dlet br följaht-
llgoa i stantavlor på hunalsr f!åtr keln€ls i dl€ssd trskter son

vi återfiDÄsr hans Btnn.

Ch Leog Joker vs! iletr försis trofärgatlo hsnbuDa sv verhligi
goil typ, so6 btov cbanploa. Maa hBdlo es hABaI& ov, stt ha!
vor en hunil, soD kuDile det jobb soB hatr var avseclA för. gsrr
uDalerbara krolp ey god läÄgd och Esd god bröstkorg, h&na goila

bousioede och froDt väckte elltiil bouDaroa, äve! oe DsD log
tyckte, ett eitr Eögot kortare huvual skulle he båtire futlAE-
dat bilileE. .toker love! fortfof,eDil6 och är i perfekt korili.-
tion vid fjorton &rs ålaL€!, eb leveEale byllÄing till CorgiDs
v&rahtige egenskape! och till dlen vårdl ban åtljutit sod on

högt älskod sEllskepshundl i Leos kennel. Vi återfinrer ilte
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Jok€r i nån8o staeiovlol. Vår Aet P6 SruEaL &v si! f6!8 sod

ho! iBte blev så potr,ulör Boo av€IEhuDdl son dlo röila o1ler ver dl€i

d.iirför stt be4s lor vor.holt utovloal och bloABIiniorn4 kdBrLo

darfbr skull€ ha niEdro ch&rr stt "rlå".

Cb R€A Uorquessr 6tr tilltdloador nitral!o tyP 4v buDalr rod all-
tiil vorkaAe lil,et för hodpekt för nig. ED snitiiS bund I ut-
siilllinBsiingen och en stäDalig Yiabar€'

INT cH LEES SIIIPAoNY' åtorigon en stoi hulal' od vi.lkeD au?el-
lotiy ii! oaöaiga. En ov dlo siola ovelsLundlarlo unil€r ells
tidor baite i US/r och i Storbriiåaoioa och liksså o! utstitll-
ningshuDdl nedl €d ksttiö! son knopp&si bsr siu like.

Uea efie.läbnoale cboopions bär irots stt heD exporieroiles (för

vsil soo ver rekotal i fyrcaiffri8t ptls /&/ för sn Corgi-hs!-
bund.) vid €r oyckot tid.ig lLder. I Statelne bleY haa ilt€
bara fa! iill eii stori antel cbaDpioBa Den Yer 3iö1v niistaB

osl.sgbo? iroD ro6eE och placoraale si8 i nötrga fall i stork
konhurrens son grupp- eller Besi la Shoe-viuare. Eft€r aet
bon drogiis tillboka 3rå! utstalLninssriDgen sAudg hoaoe hens

ögaror Mr. J. Donald DuDcanr tillbakd diIl upPfaAaron och bsD

fick sluta sj.ba ilegor lyckliBt tillsondals Bea Miss Cuttioa.
Mellstr iialou för hens utslöppdlda frå! karsbtetr och hals Aöil

bloy h&D for titl ytierligsre chsnpiols, soe k&! 8o hole d.rd

&t bans tronn, PelsoDIiged beutralroale jog synpboay ctordt ocb

vor en av alo aonsre, som haale gIåAjen att ge honoD ptiserr iD-
ron hou 6kickoales bori. Bortsctt ftån ilci f&ktuD eti ho! haAe

Bansko sol, ögo!, onsåg jeg aLltid ett Aot var nbstan odöjli8t
ott fiÄno nåaot fol på ttoDon och bleY iaio alls öeerreskoal' oär

alet bLov uppoabåti, &tt bon visailo sig v&ro on ov ile bEdto 8Y€ls-

b,ulalar i försto och eDdra lotl ei aågoDsi! hoft.

Of, SONBC Of BoDEr €D danaÄ av dlBa favoliiet, 9a unalelbar hudat

våI sonLoil, moa rquslity" och ea utnarkt avelrhuad' 84tr vand

sox cortitikat och hons vsckro ProPoitiolor dotl eD kropP &v

titlröcklig IdBgil löt boas korto' krofiigo boE aotlårvalos olta
ti11 baas avkoEda.
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Ch teekåy's Lucifer of Mllliogton vor oD sBiteig oyckei liust
gul buDil nett alet vackre huvual soD iletr.Daaligo lilieE i hang

anillo renr råstan alltiat ledarYa€. gons for och oor a&r belt
obosl4ktaal€ och dlst äD 3örnodliScn aörfdr' soD hoa inio 8ött
vialere son on godl av€lshund. gan bytto ö8oro fleto gånger och

il€i ver sorgIi8t, oti en sv haas ö8s!6 strnobsetoile ho[oo till
salu vj.al. oD frooskridleD åfd[er, Förtvivl.ad över t8.ketrr oti
detio skulle böadla en s6 välköltl huntl och oeal tleB Soalhetr aoa

är horoktåristiEk för beDnsr köpte Mr6. ButLer hoDoDr så att
hens 6ista iid skulLo bli Iycklig.

Ch Pdroel Jesper' föd.d. 195o, ea kompaki röa ELlilikaroktbristisL
iör aleD sunile, btukshuDdl.slika typ, .oo Mr. ocb llrs' ParkiD!otr
Etrdvst fö! stt få fraD i aiB keDD61.

itterliBare etr blsck aDal to[ cbonpioBr LelEan R€ai!toacor vat
ov nyckot goil typ och b€uDarsiles för sitt iilltol&Dtle huvutt

och uttryck. iteligen oD hutral soo i[ie alv8ailgs särskilt oyc_

koi och kaEske ilet yiil detts l&get Al intressont att LAgge oErhs

titl' ott alei fiias to4ir!r åininttole bleDil uppföil4!!o' Pa ett

bLack aail taas och trefargaile blir Der ocb net Populara och

Boa hopps3, ott de i frontialsn koEo€l att få sitr boskBrao d€l
oy uppdetka8Dhetgn.

Ch tlagtrrLaaite Dust U!, eD h6lbror till Ch faggerl4nals cl6tD

Sv6sI), ocb llk hoaon, en 6to!, klsfii8 huEil ded alea stytka
yi hst liirt oss at'i, väate oss fria benhulAea, soD stedaa! t!å!

Iai Ch Broom of Datlybontro. BAda il€334 bröaer her ovlat tiD-
trare, oe! hiitills velk.r iÄ8oD ov ilon YEta riktiSt i iopPe!t

uör d.et gtllo! dedlervDj.Bg.

Ch ClyEoych Fu[dtl€toÄ Rockot. Det va! 8o!5ks länge seilaD €tr

cbsEpion hade kooEit ftåD Solth l{r19s och Rocketts fradSåB8el

blev uppboe ii11 tsycket iubel i ileuro lsBilsalol. Jog var on

sto! beuDihare ov hotrs forr Crsrloycror PoPcorlr men hode j.Dto

hoft Dögon tul soa kulloir son iag heft eftot boaon och falD
A€t iDiressoai, att Mts. Eertios vsr oor ?rotrg[ngsrik vid u!P-

föitdiDged av Rochet. lIoD agiies ev ltlr. BeDiotr och vi Atertln_
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!€r ofto h&ns Donn i stsntdvlor på Corgis uppföddo i tlaleat

dinArs ofio tros söilsoe son lötts i oDara atelor ov loo'let'

Ch Lynepolk Rhivctli lthitesox' Ea anndr '"!eYLiB, löd och vit

hurA dv god kvali'!otr nycket av sonno ty! sod DroSo! Detr Iiiet

nero h68belt. DenD& hutrdl Yisaa€ sig vorÄ o! alvöDilb3' avolr-

buaa och ya" tydligt åtoriSoD on som 'rvalatlo" 1öDgot Yilkct

publikoD hunalo se vid. ett pa! tillf6llen, då hotr visoass i

veterdDklo6ler och YduE övor Ae yDgr6. gons fdr vaa Liouio!4trt

Vhltesoxr ott trL,W.tr EedBr vilket utnllrkt ae hulilart son 6gd[6r

av Ur. treo WiIsoE. En alol &v aykonliuSårns kaiske ilto käa-

Eer tillr ait;14tr ei: g&r:g ägao och ;täI1Ao ut etr CotSi'

CU LIsAiE DISTuiiBlllii,i, ,:tr bJrlaa sor! ti:'i int cir Broon of

Bsllybeaira och gD!5ho oyckei i57drJ si':on arelshutrdl' Svår

ett firao fe1 på' iDlr!Ilei huEd" : o-!i li-tct fornrt, notl nycket

kroft och styrira j. fo-r::ålLardc +"i11 sif, rråtiliga siorlek och

ett tillielorde huvu4, Disturborce visaa€ iilo tockoa pö att

bli €n eianes:l-:r'd avolsi.Iir:, Ecu t:t'ld!r bi€v bao siuk ocb hotr

lovale iris si Lea8o, CitviY"lalrtiAi aed;rvae Lao Dåag& dv a€

bEsts sgenskot!ra. f!å., faliljoa Rroor' noi Ddr& liuieeYol På

horoh dnsos ne.ifai!i risL ?ör U{c.clrlist strrka vito t€ckoD och

tsjuko öroD"

Cb Lisaye Covertco.-t. !:ita "&r ?: Telkligt sditsiS bunil,

Llert gy1]€nröd. aa<i rl.iear'e riia iccken. I!'"o on stor huailt

Der tilii.gonoe vij,1 trvaga. IIs! fi(::iurs iato ofio i sien_

tstlort keDshe öyorshr:Scoales irr,n ov i6.5ra sv d€ enAto hutriDrt

sod stoil tiIl. ovclstjärsl, Yidl sarEr tidi hoD 3öddes år 1948.

Cb Vooav&le Voralp!8€oa. Deone hunds belockoro huado 3ägar.att

hon kstrgko itrte iade tillrä3k-lig ngueli-:7r' eLler i8lsnoulir Eq!

rgnl, strukturel.lt va! dci sYÅr'i ott finne dåBot fc1 !å holon'

ED sund huaa ocal bra kro?? ocir alen sie:ke löugo rygg som 6A

ofts sskdas idoSr ett trevliS+" htvuö och r6h froDt. ED ve!L_

Iig yollhund friB bötiaa till slui - iri€ iågoD iYeken aIIa

oE alot.

Så t&ngt huadlartra. llu ti1l tiLlar[s - vilka sa8as v&!o roaels

ryg8rad. (Folt3. fölier i ltcf !! 2 1968)



IT IBUORT$T

LE SCIIERZO 2&L9/65 a Int C'5 Lce! St'ph@y u Int Or !a€! råfuygotit.
röiiit 2t d@ 1960 - Döil 29 Ju t95O I Alrlbdorrf,drlutug.
iigaer lhu Cuiq Eutt€o ooh Doit Led, ågDee Eult{q, glD.ala.

nCBRVI S PEIIOf, 9N64 q Sv o r* Ch Stohsplab Rallor u laorie
bek! CrlEtoI. F6dil gJ @r 1964 - Ibd 21 teb! 1968 I
ula!t@. iigarer BJEAohef Aao Bklud, Joh@osbov.

IA!l-O'-tÄR 5728/67 e Ilt o [ori. Ch (Irtt6!6s Elppy-cFluoky u Xlt .
USA Ch Veiqr FsLr of CsooaiJr. Sdd 24 do 1966 -
!öil 28 @E 1968. Ieaer rn cwGI Dtll@bsk, IJtdtlaö.

uPom

LBES IAmr[ c dh L..s ll@a EagI! u L.6 Br@.ttc hu & Itcr p.L.

Cu!tte8, Elglsd, iED sv fe c. }lllabeok, l,idt!gö.

vÄIPta !&[ stlu

ht o f,old CL &rti@6 J@ föildo deb 5 aprll 1968 3 ti}- ooh 2 h&
nlpu 6at!r $r o !* CU &rttNns t@ ltit./R.!€rgledr tot 85 59 62.

urs!f,Lwnl0sms0LlAr
Lo@r I nåBta Dll@! ff lblBh cogt Pråt.


