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Cavalier king charles spanielen hø-
rer til blandt de små dværgspaniels. 
Disse hundes oprindelse kan spores 
så langt som godt 1000 år tilbage. 
Som type er de formodentlig op-
stået i Østen eller Asien og har bredt 

sig til Middelhavsområdet og senere 
til England. 
På racestandarden angives Storbri-
tannien som cavalierens hjemland. 
Det er da også England – især adelen 
og det engelske kongehus – cavalier 
king charles spanielen forbindes med, 
og den er afbildet på mange malerier 

af den engelske kongefamilie fra det 
16. til det 18. århundrede.

Dusør udlovet
Racen er opkaldt efter King Charles 
den 2., der efter sigende var så begej-
stret for den lille spaniel, at han i slut-
ningen af 1600-tallet bogstavelig talt 
fyldte slottet med den. Dengang be-
tegnedes racen blot king charles spa-
niel. I 1800-tallet blev en kortnæset 
og lidt mindre variant af racen gan-
ske populær, mens den oprindelige 
type forsvandt fra scenen. Frem mod 
1920’erne var den stort set forsvun-
det, men den blev genskabt via ud-

RacepoRtRæt  -  Cavalier king Charles spaniel

En sporty 
 familiehund

I cavalier king charles spanielen bor en glad hund, der er aktiv ude og en ren kælegris indendørs.

Cavalier king charles spanielen er en meget 

tilpasningsdygtig og sporty hund, 

der knytter sig nært til mennesker



lovning af dusører til de, der kunne 
mønstre de bedste hunde af gammel 
type. I forbindelse med rekonstruk-
tionen tilføjede man den oprindelige 
type navnet ”cavalier”.

Skødehund med jagtinstinkt
Tidligere tiders cavalier king charles 
spaniels har været anvendt til jagt på 
kaniner og småfugle, og de beskrives 
som gode og udholdende jagthunde. 
Men det er bestemt ikke jagt, racen er 
kendt for – den har gennem masser af 
år været brugt som skødehund.
- I dag er racen udelukkende udbredt 
som familiehund, men man mær-
ker stadig jagtinstinktet hos mange af 
vore dages cavalierer, fortæller Mar-
gareta Granqvist, Kennel Longbody’s. 
- Nogle af dem tager f.eks. mus og er 
meget interesserede i fugle. Jagtin-
stinktet kommer dog ikke til udtryk 
ved, at hundene strejfer – det er ud-
prægede familiehunde, som holder 
sig nær deres mennesker og hjem.

Familiehund hele vejen igennem
- En cavalierejers fornemste opgave 
er at være der for hunden og give den 
masser af opmærksomhed og kærlig-
hed, fastslår Margareta Granqvist. 
- Behovet for at være sammen med 
mennesker er nemlig meget stort 
– både fysisk og psykisk. Cavalie-
ren er meget kælen og sidder gerne 
på skødet i timevis, når den får lov. 
Bare den er nær sin familie, som den 
knytter sig meget til, er den lykkelig. 
Den er ganske tilpasningsdygtig og 
indretter sig langt hen ad vejen efter 
familiens liv.
- Cavalieren er en meget tillidsfuld 
hund – også over for fremmede. Den 
er glad, venlig og nærmest over-til-

lidsfuld. Den tager åbent imod alle 
– også de, der kommer for at stjæle 
sølvtøjet. Man kan sige, at den mø-
der verden med et meget åbent sind 
– og den er overbevist om, at alle el-
sker den.
- På grund af racens tålmodighed og 
glæde ved at lege er den rigtig god til 
børn. Og hos ældre mennesker, der 
giver den masser af opmærksomhed, 
trives den også godt. Den hygger sig 

med selskabet og med at komme med 
ud på tur med rollatoren.

Nem at opdrage og træne
- Cavalieren er måske ikke kendt for 
at være den mest intelligente race, 
men den lærer gerne nyt og opfat-
ter faktisk hurtigt, hvad man gerne 
vil have den til, fortæller Margareta 
Granqvist. - Den lærer tingene hur-
tigt – men er ret blød rent mentalt og 

Cavalieren er en meget venlig og imøde-

kommende familiehund.

MENtALItEt: glad, venlig, kælen, kontaktsøgende og tilpasningsdygtig. livlig, sporty 
og frygtløs.

BEHoV: stort behov for menneskelig kontakt. Moderat motionsbehov – men behov 
for at være med ”hvor det sker”. arbejder gerne og elsker at være ude.

pELspLEJE: Børstes en gang ugentligt for at undgå sammenfiltring og for at opsamle de 
løse hår, som hele tiden fældes lidt. klippes jævnligt under poterne. Der er en egentlig 
fældningsperiode – typisk sidst på sommeren.

stØrrELsE: racestandarden angiver ikke størrelse, men vægt som skal ligge mellem 
5,4 og 8 kg. inden for disse vægtgrænser ønskes en lille og smukt harmonisk hund.
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tåler ikke at få skæld ud, for så bliver 
den meget ked af det. Den vil gerne 
være venner med sine mennesker og 
arbejder gerne, når den får opmærk-
somhed.
- Fordi den er så nem at have; nem at 
opdrage og træne uden ”slåskampe”, 
er cavalieren en god nybegynder-
hund. Det er en behagelig familie-
hund, der sjældent volder vanske-

ligheder, når blot man ”er der for 
den”.

Sporty type
- Cavalier king charles spanielen er 
en livlig og aktiv hund uden dog at 
have et overvældende motionsbehov, 
siger Margareta Granqvist. - Selvom 
den ganske vist holder meget af so-
faen, tilbringer den meget gerne mas-

ser af tid udendørs, hvor den er med 
på hvad som helst. Den kan godt 
lide at arbejde og er hurtig og adræt 
– kort sagt en sporty hund. På grund 
af disse egenskaber vælger mange at 
bruge deres cavalier til sportsgrene 
som f.eks. agility.
- Næsearbejde af forskellig slags er 
også noget, en cavalier king charles 
spaniel sætter pris på. Den kan nemt 
tilfredsstilles ved, at man for eksem-
pel kaster dens foder ud på græs-
plænen, hvor den selv skal finde det. 
Apporteringsopgaver er god beskæf-
tigelse for en cavalier.

Lige lovlig populær
- Desværre er cavalieren blevet lige 
lovlig populær inden for de seneste 
10 år, og det er jo ikke godt for no-
gen race, siger Margareta Granqvist. 
- På grund af populariteten er mange 
uden for DKK begyndt at opdrætte 
cavalieren. Eksempelvis har der væ-
ret nogle hjerteproblemer i racen, 
og derfor er der indført obligatorisk 
hjerteundersøgelse på avlsdyr i DKK-
regi. Sådan noget tages der ikke nød-
vendigvis hensyn til hos ikke-DKK-
opdrættere; de kan avle på hvad som 
helst. n

 Se mere på 
 www.cavalierklubben.dk

Pelsen hos cavalieren skal være lang og silkeagtig i farverne black and tan, ruby (ensfarvet 

varmt rød), blenheim (varmt kastaniebrune aftegninger på hvid bund) eller tricolour (sort 

og hvid med tan-farvede aftegninger).

Cavalier king charles spaniels fungerer helt fint i flok – også i en stor flok, som billedet viser.
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