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Faglitteratur om OES 

 
 
 
 
 
Ann Arch: 
Old English Sheep-
dog 
 
(Interpet Publishing, 

2000) 

157 sider; engelsk. 
 

Ann Arch (tidligere Davis) er erfaren engelsk 
opdrætter under kennelnavnet Loakespark.  
   Bogen giver en grundig information om 
næsten alt omkring Old English Sheepdog: 
racens historiske udvikling, racens karakter-
egenskaber, gennemgang af racestandarden, 
alt om hvalpen, den daglige pasning, lydig-
hedstræning, klargøring af udstillingshunden, 
den gamle hund, forebyggelse af sygdomme. 
   Bogen fremstår i et meget indbydende 
layout med over 135 farveillustrationer. 

 
 
Mona Berkowitz: 
How to raise and train an 
Old English Sheepdog 
 

(T.F.H. Publications, Inc. Ltd., 1967) 

64 sider; amerikansk.  

 

Mona Berkowitz er amerikansk opdrætter og 
ejer af Momarvs Kennels.  
   Bogen indeholder afsnit om racens ameri-
kanske historie, pelspleje, indkøb af hvalpe, 
træning, avl, hundens almindelige pasning og 
pleje samt udstilling. En god lille og let til-
gængelig bog for nybegyndere. 

 
 
 
 

Alice J. Boyer: 
Your Old English Sheep-
dog 
 

(Denlinger’s Publisher, Ltd., 

1978) 

160 sider; amerikansk.  

 

Alice Boyer har været inden for amerikansk 
OES i mere end 20 år.  
   Bogen indeholder afsnit om udvælgelse af 
hvalp, den gamle hund, standard (ame-
rikansk), pelspleje hos udstillings- og fami-
liehunden, fodring, sygdomme, historie, 
tophunde gennem tiderne, almindelig opdra-
gelse, udstilling, lydighedskonkurrencer, avl 
og opdræt. 

 
 
 
 
 
Joan MacDonald 
Brearley: 
The Old English 
Sheepdog 
 
(TFH Publications, 1989) 

320 sider; amerikansk 

 

Joan Mac Brearley, 
har siden barnsben været omgivet af alver-
dens dyr og har skrevet over 30 bøger om 
hunde og katte. Gennem tiden har hun ejet 
over 30 såvel rene som blandede racer. 
   Bogen indeholder et kort historisk afsnit 
om hundens historie. Derudover er der fyldi-
ge kapitler om racen i England og USA, 
førende amerikanske kenneler, Old English 
Sheepdogs i Canada, Australien og resten af 
verden, racestandarden, udstillingsverdenen, 
opdragelse og lydighedstræning, køb af OES, 
pelspleje, avl, fodring og næringsstoffer, 
hanhunden, sygdomme. 
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Joan McDonald 
Brearley & Marlene 
Anderson: 
This is the Old Eng-
lish Sheepdog 
 

(T.F.H. Publications, 1974) 

320 sider; amerikansk. 

 

 Bogen indeholder et historisk rids af racens 
udbredelse i USA samt en gennemgang af 
den amerikanske standard. Herudover er der 
bl.a. afsnit om overvejelser i forbindelse med 
hvalpekøb, pelspleje, genetik og opdræt, 
træning, udstilling samt almindelig omsorg 
og pleje, herunder den aldrende hund. 

 
 
 
 
 
Ann Davis: 
The Old English 
Sheepdog 
 
(Popular Dogs, London, 

1973) 

174 sider; engelsk.  

 
Ann Davis er engelsk opdrætter og ejer Loa-
kespark Kennels.  
   Bogen indeholder et grundigt gennemar-
bejdet afsnit om racens engelske historie med 
en gennemgang af de senere års tophunde. 
Omhyggelig redegørelse for standarden illu-
streret med lærerige tegninger. Afsnit om 
indkøb og udvælgelse af hvalp, pasning og 
pleje, avl og opdræt samt udstilling. Bogen 
slutter med en spændende gennemgang af 
OES i andre lande. 

 

 

 

Rita G. Fischer: 
Der Bobtail.  
Old English Sheep-
dog.  
Aufzucht, Haltung 
und Pflege 

 
(R.G.Fischer Verlag, 
1982) 

284 sider; tysk.  

 

Rita G. Fischer er tysk OES-ejer og opdræt-
ter.  
   Bogen indeholder afsnit om køb af OES, 
standard, pasning og pleje, fodring og opdra-
gelse. OES’en som udstillingshund og som 
familiehund, avlshund. Derudover er der 
bl.a. afsnit om fødsel, hvalpepasning og hyp-
pigste sygdomme. 

 
 
 
 
 
 
 
Jean Gould: 
All about the Old 
English Sheepdog 
 
(Pelham Books Ltd., 1973) 

135 sider; engelsk.  

 
Jean Gould var en-

gelsk opdrætter og ejer af Rollingsea Ken-
nels.  
   En glimrende bog, der stort set indeholder 
de samme afsnit som de foranstående bøger. 
Denne bog er skrevet ud fra personlige erfa-
ringer, og man kan gennem den få mange 
småtips til den almindelige pasning og pleje 
af sin hund. 

 
 
 
 

 
 
 
Colette 
M. 
Hornig: 
Champions in Europe.  
Old English Sheepdogs 1980 - 1994 & 1995 
- 1997 
 
(eget forlag, 1995) 

320 sider; engelsk og tysk tekst  

 

Colette Hornig er tysk opdrætter under ken-
nelnavnet Aylabears. 
   En yderst flot bog med pragtfulde fotos af 
de senere års champions fra det kontinentale 
Europa. Hver champion kan følges seks ge-
nerationer tilbage. De enkelte afsnit indledes 
med en kort oversigt over udviklingen i det 
pågældende land. Omtalen af de danske 
champions findes desuden i en dansk version 
skrevet af Birgitte Schjøth.  

 
 
 
 
 
Jill A. Keeling: 
The Old English Sheepdog 
 
(A Foyles Handbook, 1961) 

93 sider; engelsk. 

 
Jill A. Keeling er engelsk opdrætter og ejer 
af Amberford Kennels.  
   En glimrende håndbog, som enhver bør 
læse. Bare en skam, at man ikke har revideret 
den, det fortjener den. 

 
 
 
 
 
John Mandeville: 
The Complete Old 
English Sheepdog 
 
(Howell Book HouseInc., 

1976) 

288 sider, 174 fotos, 

tegninger; amerikansk.  

 
John Mandeville har brugt flere år til at sam-
le stof til denne meget omfattende bog, som 
gennemgår racens historie, grundlæggelsen 
af en række kendte kenneler, standarden, avl, 
opdræt, hvalpepasning, pleje af hunden og 
dens pels samt udstillings- og lydighedstræ-
ning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gwen Mogford: 
My Inheritance 
 
(Bernhard Kaymar Ltd., 

1985) 

322 sider; engelsk.  

 
Gwen Mogford er dommer og opdrætter 
under kennelnavnet Beaucot.  
   Forsidebilledet viser hendes berømte avls-
hund Beaucott Blue Boy, som indgår i man-
ge tophundes stamtavler i dag. Bogen indle-
des med et historisk afsnit om racen og dens 
ejere fra tiden før verdenskrigen. Herefter 
følger et sandt billedgalleri af tidligere tiders 
Bobtails. Bogen slutter af med udstillingsre-
portager fra perioden 1925 - 1939. Som titlen 
antyder er der her tale om en bog, der udviser 
dyb respekt for tidligere tiders OES-
opdrættere. 
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Ivan Olesen: 
Old English Sheepdog 
 
(Clausen Bøger, 1976) 

52 sider; dansk. 

 
Ivan Olesen er dansk OES-ejer og har gen-
nem flere år været med i ledelsen af Special-
klubben for OES.  
   En lille, let tilgængelig håndbog om racen, 
omfattende de sædvanlige afsnit om historie, 
standard, opdragelse, fodring og pleje. 

 
Serena Van  
Rensselaer: 
Breed Manual Of The 
Old English Sheepdog 
Club Of America 
 
(Old English Sheepdog Club of 

America, 1973) 

61 sider; amerikansk.  

 
En gave til den danske OES-klub fra den 
amerikanske søster-klub. En bog, der inde-
holder de velkendte afsnit om OES fra a til z. 

 
 
 
 

Earl Schneider (ed.): 
Know Your Old English 
Sheepdog 
 
(The Pet Library Ltd., 1974) 

64 sider; amerikansk.  

 
En lille bog, der indeholder de velkendte 
afsnit. Mest gør den ud af pasning, pleje og 
træning. 

 
 
 
 
Christina Smith: 
The Complete Old 
English Sheepdog 
 
(Ringpress Books Ltd., 

1993) 

176 sider; engelsk.  

 
Christina Smith er kendt engelsk opdrætter 
med kennelnavnet Lamedazottel.  
   Bogen er en af de senest udgivne om racen 
og indeholder ud over de sædvanlige afsnit 
om historie, standard, pasning og pleje samt 
udstilling også spændende kapitler om racen 
i England, Nord-amerika, Skandinavien (det 
danske afsnit skyldes Birgitte Schjøth), øvri-
ge Europa samt Australien. Bogens sidste del 
omhandler avl og helbred. 

 
 
 
 

 
H.A. Tilley: 
The Old English Sheep 
Dog 
 
(genoptrykt 1972 efter 

originaludgaven fra 1937) 
100 sider; engelsk. 

 
Den nu afdøde H.A. Tilley var engelsk op-
drætter og ejede den historiske kennel Shep-
ton.  
   Skrevet i 1937 er bogen nu næsten gået 
over i historien og er blevet en bog, enhver 
samler må have i sin reol. De mange vel-
kendte fotos af OES’ere er af stor værdi for 
stamtavleforskere. Tilley var en kapacitet 
inden for racen, og i sin bog giver han sine 
erfaringer videre. 

 
 
 
 
 
Ruth Wilkinson: 
Old English Sheepdog 
 
(Ringpress Books Ltd, 2002) 

80 sider; engelsk. 

 

Ruth Wilkinson er engelsk opdrætter under 
kennelnavnet Pockethall. 
   Bogen er udgivet i serien Pet Owner's 
Guide og kommer trods sit beskedne sidetal 
rundt i de fleste hjørner omkring racen. Et 
vigtigt afsnit omtaler de overvejelser, man 
bør gøre sig, når man står over for at skulle 
købe en Old English Sheepdog. Herudover 
findes der illustrative kapitler om bl.a. pels-
pleje, træning, opdræt og sygdomme. 
   Bogen har et meget indbydende layout med 
en masse dejlige farvebilleder. 

 
 
 
 
John Winter & Da-
vid Miller (red.): 
The Bobtail  
Directory 
 
(1973) 

205 sider; engelsk.  

 
Denne vejviser er samlet i løbet af et par år 
af de to redaktører. Drivkraften var deres 
store kærlighed til racen. Bogen er opdelt i 
flg. afsnit: seks små artikler af engelske op-
drættere; berømtheder og deres OES’ere; en 
genoptrykt artikel fra 1905 af Aubrey 
Hopwood: “The OES from Puppy to Cham-
pion”; scrapbog fra før krigen; en genoptrykt 
artikel fra 1836 af dame Ethel Smyth: 
“Inordinate? Affection”; litteraturliste; over-
sigt over opdrættere fra hele verden; artikel 
om udstilling; førende udstillingskenneler 
samt kennelliste. 

 
 
 
 
 
Sylvia Woods & Ray 
Owen: 
Old English  
Sheepdogs 
 
(Faber and Faber, 1981) 

240 sider; engelsk. 

 
Ray Owen er opdrætter under kennelnavnet 
Amblegait.  
   Bogen er forsøgt skrevet, så såvel nybe-
gyndere som mere rutinerede OES-ejere kan 
få udbytte af bogens indhold. Bogen indehol-
der de kendte kapitler med bl.a. racens histo-
rie og karakteristika, udvælgelse og køb af 
hund, træning og pleje, familiehunden, avl, 
udstilling. Sidst i bogen er der en oversigt 
over engelske champions fra 1887 til 1979. 

 
 
 
 
 
Ray Owen (ed.): 
The very Old  
English Sheepdog 
 
(1999) 

330 sider; engelsk. 

 
Ray Owen  opdrætter OES under kennelnav-
net Amblegait, og han har siden 1973 været  
international dommer.  
   Bogen er en omfattende artikelsamling 
med hovedvægten lagt på de bedste histori-
ske artikler, der gennem tiden er skrevet om 
racen. Bogen er et must for enhver, der inte-
resserer sig for OES’ens historie. 
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OES-skønlitteratur,  
essays m.m. 

Grete Bjerg: 
Min ven  
Børge 
 

(Berlingske Forlag, 1976) 

64 sider; dansk.  

 

En samling af småhistorier om Børge, en 
OES, som Grete Bjerg har skrevet om i et 
tidligere kendt ugeblad. Meget underholden-
de læsning spækket med et væld af dejlige 
fotos. 

 
 
 
 
 
Hanne Lundberg: 
7 kærlighedshistorier 
 
(Holkenfeldt, 1993) 

90 sider; dansk.  

 
 

I syv essays fortæller Hanne Lundberg på en 
varm og personlig måde om de glæder og 
sorger, der følger med det at have hund. Han-
ne Lundberg har haft forskellige racer, her-
iblandt OES’erne Fedtemule (champion og 
far til 62 børn), Dundermann og Trampe. 

 
 
Patricia Scarry: 
Tot 
 
(Carlsens’s Ælle Bælle Bog, 1983) 

21 sider; dansk.  

 
En sød lille billedbog om 

OES’eren Tot’s meriter som vagthund hos 
Købmand Sørensen. 

 
 
 
Nils Thorén & Staffan 
Wahlgren: 
Angus 
- The Thief In The Dark 
 
Munksgaard 

13 sider 

 

Lille engelsk tegneserie 
for børn om den skotske fårehyrde Angus og 
hans sheepdog Sir Prise. 

 
 
 
 
 
Jenny Wagner: 
Buster, fru Blom 
og katten 
 
(Gyldendal, 1977) 

30 sider; dansk.  

 
En rigtig hyggelig børnebog med nogle herli-
ge, klassiske tegninger. 

 
Betty Weeks: 
A Tale of Three 
“Bobtails” 
 
(1979) 

24 sider; engelsk.  

 
Lille sød fortælling om de 3 OES’ere Joy, 
Ann og Kirsty og deres oplevelser i hverda-
gen. Bogen er skrevet med henblik på at 
skaffe penge til The Old English Sheepdog 
Rescue Fund, som forsøger at skaffe nye 
hjem til forladte hunde. Som en naturlig 
afslutning advares derfor mod impulskøb af 
små bedårende hundehvalpe. 

Faglitteratur om hunde 
i almindelighed 

 
 
 
 

Dorrit Feddersen-
Petersen: 
Hundens psyke - na-
turlige egenskaber og 
social adfærd 
 
(Komma & Clausen, 1991) 

111 sider; dansk.  

 

Dorrit Feddersen-Petersen er tysk dr. med. 
vet. og specialist i adfærdsvidenskab med 
udgangspunkt i Konrad Lorenz’s idéer. Hen-
des budskab er, at vi ikke skal “menneske-
liggøre” vores hunde, men have respekt for 
dem for det, de er. Kun ved at give vores 
hunde mulighed for at leve et naturligt liv, 
kan vi undgå at tilføje dem stress, depressio-
ner og andre psykiske lidelser. 

 
 
 
Jan Fennel: 
The Dog Listener 
- Learning the 
Language of 
Your best friend 
 
(Harper Collins Publi-

shers, 2000) 

187 sider; engelsk. 

 

Jan Fennel er et 
kendt ansigt på britisk fjernsyn, hvor hun 
ligesom i bogen her prøver at få hundeejere 
til at forstå  deres hund ud fra hundens præ-
misser. Bogen er spækket med eksempler på, 
hvordan forskellige hundeproblemer kan 
løses ved at aflæse og forstå hundens signa-
ler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bruce Fogle: 
Forstå din hund.  
- En håndbog om hundes adfærd, kropssprog 
og udvikling 
 
(Aschehoug Fakta, 1993) 

128 sider; dansk.  

 
Bruce Fogle er praktiserende dyrlæge i Lon-
don og har beskæftiget sig med dyreadfærds-
forskning. - Bogen forsøger på en illustrativ 
og populær måde at give et indtryk af hun-
dens forskellige sindsstemninger. Meget 
lækker lay-out. 
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Jean Gould: 
All about Dog 
Breeding for 
Quality and 
Soundness 
 
(Pelham Books Ltd., 

1978) 

115 sider; engelsk.  

 
 
Jean Gould var engelsk opdrætter og ejer af 
Rollingsea Kennels.  
   I bogen fortæller Jean Gould om sine egne 
erfaringer inden for avl og opdræt. Der er 
afsnit om HD, sygdomme, hvalpens op-
vækst, hvalpens nye hjem samt om indret-
ning af en kennel. En virkelig spændende 
bog for opdrættere. 

 
 
 
 
 
Mickie Gustafson: 
Bare en hund.  
- Overvind sorgen ved 
at miste en ven 
 
(Klitrose, 1990) 

120 sider; dansk.  

 

 
Mickie Gustafson er svensk hundepsykolog, 
som med denne bog tager sorgen over tabet 
af et dyr alvorligt. “Der findes ingen genveje 
til at undgå den smerte, som uundgåeligt 
følger, når man mister nogen, man elsker. 
Hvis sorgen ikke får et naturligt afløb, men 
fortrænges, begraves den uforarbejdet i det 
ubevidste. Dette påvirker os negativt. Er 
sorgen godt bearbejdet, opstår der en livgi-
vende følelse, som gør, at den sørgende går 
styrket ud af savnet og smerten og modnes 
som menneske” (citat fra bogen). 

 
 
 
 
 
Anders Hallgren: 
Problemhunde - 
Hundeproblemer 
 
(Høst & Søns Forlag, 

1972) 

140 sider; dansk.  

 
Anders Hallgren er svensk hundespecialist, 
der lige siden sin ungdom har beskæftiget sig 
med at gøre vanskelige hunde afbalancerede 
og harmoniske. Bogen er skrevet for alle 
hundeejere, der både for hundens og deres 
egen skyld vil undgå opdragelsesproblemer. 

 
 
 
 
 
Frederick B. Hutt: 
Genetics for Dog 
Breeders 
 
(W.H. Freeman and Com-

pany, 1979) 

245 sider; engelsk.  

 

 
En spændende bog for opdrætsinteresserede. 
Bogen fortæller en masse om arvemæssige 
anliggender og om, hvordan man får arve-
mæssige egenskaber frem i sit opdræt. 

 
 
Sven Järverud & Gunvor 
af Klinteberg-Järverud: 
Din hund - som hvalp og 
unghund 
 
(Studenterlitteratur, 1991) 

231 sider; dansk. 

 

 Bogen følger og beskriver hvalpens udvik-
ling fra fødsel til voksen hund, og hvorledes 
man erkender og udnytter alle de gode egen-
skaber. Her opfyldes et længe erkendt behov 
for en praktisk bog om hundens udvikling og 
adfærd, og hvorledes man får en glad, samar-
bejdsvillig og lydig hund. Sven Järverud er 
tilknyttet Statens Hundeskola i Sverige og 
har teoretiske og praktiske kundskaber på et 
meget højt niveau med hensyn til uddannelse 
af samfundsnyttige hunde. Bogen indgår som 
grundbog på mange lydighedskurser.  

 
 
Esther Kofod: 
Min hund skal have hvalpe 
 
(Clausen Bøger, 1984) 
144 sider; dansk.  

 

En bog, som begynder helt ved parringen og 
fortæller om alle de problemer, man kan 
opleve, til hvalpene kommer til deres nye 
hjem. En bog, som alle, der tænker på at få 
hvalpe, bør læse, inden hvalpene kommer. 

 
 
 
Konrad Lorenz: 
Hundeliv 
 
(Schultz, 1974) 

130 sider; dansk. 

 

 Konrad Lorenz er verdensberømt dyrepsy-
kolog og en strå-lende fortæller. Bogen kan 
med rette betegnes som alle hundevenners 
bibel. Forfatteren øser af sin rige erfaring. 

 
 
 
 
 
Birgitte Schjøth: 
Hvalpe på vej 
 
(Aschehoug Fakta & 

Dansk Kennel Klub, 

1994) 

93 sider; dansk. 

 

 
 Birgitte Schjøth er praktiserende dyrlæge, 
OES-opdrætter og international eksteriør-
dommer 
   Bogen giver på et højt teoretisk niveau en 
gennemarbejdet og detaljeret beskrivelse af 
hundenes kønsliv og af de eventuelle resulta-
ter heraf. Men også af de praktiske, juridiske 
og økonomiske problemer, der kan følge 
efter en parring.  
   De nyeste veterinære resultater på området 
kombineres elegant med gode gamle råd og 
egne erfaringer.  
   Via indholdsfortegnelsen eller det omfat-
tende register kan læseren hurtigt finde frem 
til det rigtige opslag eller til en egnet rådgiv-
ningsinstans.  
   Bogen igennem understreges den seriøse 
hundeopdrætters store ansvar: at avle fysisk 
og mentalt sunde hunde, der lever op til race-
standarden. Og der lægges ikke skjul på pro-
blemerne (og glæderne) ved at få en flok 
krævende og spillevende hvalpe i huset.  
   Uerfarne hundeforældre vil efter læsning af 
denne solide vejledning være godt gennem 
fødselsforberedelsen, og selv garvede op-
drættere vil kunne hente ny viden i den store 
stofmængde eller i de udenlandske special-
værker i bogens litteraturliste.  
   Bogen er karakteriseret ved et ligefremt 
sprog kombineret med en meget høj etik. 
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Hans Stöhr: 
Hvordan hjælper 
man sin syge hund? 
 
(Medical Book Company, 

1976) 

262 sider; dansk. 

 

Bogen omhandler nøje beskrivelser af hun-
desygdomme, deres ytringsformer, årsager 
og behandlingsmuligheder efter de nyeste 
videnskabelige metoder. Bogen kunne også 
med rette kaldes: “Førstehjælp for den syge 
hund” eller “Hjemmets opslagsbog i hunde-
medicin”.  
   Hans Stöhr er en erfaren praktiker, som 
man kan mærke på hver af bogens sider. 

 
 
 
 
 
 
Arne Sørensen: 
Hundeopdragelse 
 
(Borgen, 1974) 

120 sider; dansk.  

 
Hundekonsulent Arne Sørensen øser i denne 
mere end 20 år gamle bog af sine mange års 
erfaring med hunde. 

 
 
 
 
 
Eberhard 
Trumler: 
Dus med din 
hund I og II 
 
(Rhodos; 1975-77).  

 
Begge bøger er på 

hver ca. 285 sider; 

dansk. 

 
 Trumler er forsker og elev af Konrad Lo-
renz. Han har i årevis levet sammen med en 
større hundeflok, har iagttaget dem, lavet 
forsøg m.m.  
   Bøgerne er skrevet for alle, der gerne vil 
gøre samlivet med deres hund så tilfredsstil-
lende som muligt for begge parter - for dem, 
der ønsker sig en kammerat, hvis væsen de 
forstår, og hvis behov de er i stand til at imø-
dekomme. 

Diverse 

Herdis Thuesen (red.): 
Udklip fra “Hunden”, “Dansk Hundestam-
bog” og “Hundevennernes Jul” fra 1912 til 
1979 
 
En samling om alt, hvad der har stået om 
OES’ere, lige fra de første gang blev nævnt i 
1912 til og med december 1979. 

 
 
 
 
Håndbog for Old 
English Sheepdog 
 

(Old English Sheepdog 

Klubben i Danmark; 

dansk) 

 

 

Håndbogen er udgivet af vor egen special-
klub. Den er skrevet af medlemmer af besty-
relsen og klubben.  
   Håndbogen indeholder en kort omtale af 
racens historie i såvel England som Danmark 
samt klubbens historie frem til 1975. Der er 
en liste over champions fra 1939 og frem til 
1979. Foto med 3-leddet stamtavle fra 1974 
og frem til 1984. Kort afsnit om fodring, 
pelspleje, motion og sygdomstegn. Desuden 
et afsnit om spinding af uld, hvalpeopdragel-
se og videre træning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemsblade 
 

Klubbladet har altid været OES Klubben’s 
ansigt udadtil. OES- Biblioteket er i besid-
delse af et samlet sæt af klubben’s medlems-
blade lige fra den allerførste spæde start i 
1967 og frem til det sidst udkomne. Er man 
interesseret i klubbens historie, er der her tale 
om en ren guldgrube. 

Scrapbogen 
 
To tykke ringbind sprængfyldt med udklip, 
billeder, vits, annoncer etc., som alle på en 
eller anden måde omhandler OES’ere. Sam-
let af klubbens bibliotekarer igennem flere 
år. En virkelig sjov og underholdende lekture 
for hele familien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shepherd’ og 
Djengo’s Video 
 

 
Videoen er professionelt produceret af Erik 
Overbye i 1991 og viser udover en hvalpe-
fødsel de forskellige lydighedsprøver samt 
agility. En meget lærerig video. 
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Rawdon Lee: 
A History and description of the Collie  
or Sheep Dog in his British Varieties 
 
(London, 1890) 

22 sider, fotokopi; engelsk.  

 
Kapitlet, der omhandler racen i denne bog er 
historie i dag, men alligevel meget spænden-
de. 

 
Special Show 1977 i Vej-
lebrohallen i Ishøj med 
Jean Gould som dom-
mer 
 
Super-8 smalfilm 

 

Denne gamle amatøroptagelse viser på glim-
rende vis, hvordan stemningen er på en ud-
stilling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video om Unghun-
de-mentaltesten 
 
 
Videoen er optaget 

under OES Klubben’s første unghundemen-
taltest, der blev afholdt i Hammersholt ved 
Hillerød 1999. Der bliver på glimrende måde 
vist, hvordan en unghundementaltest finder 
sted. 

Unghunde-
mentaltest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diasserie om Old English Sheepdog 
 
Serien, der består af 139 lyddias, er lavet af 
den amerikanske kennelklub i samarbejde 
med Old English Sheepdog Klubben i Ame-
rika.  
   Hver enkelt billede er godkendt af en ræk-
ke OES eksperter. Intet af billederne viser 
den perfekte Old English Sheepdog, men ved 
at studere de enkelte billeder kan serien som 
helhed hjælpe med til at forstå, hvordan den 
perfekte Sheepdog ser ud.  
   Der følger et dansk teksthæfte med  til den 
meget lærerige diasserie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video om skue i Nordsjælland 
 

Denne amatørvideo viser på en stemnings-
fuld måde, hvordan et uforpligtende skue 
finder sted. 

 
 

OES Biblioteket blev stiftet på klubbens generalforsamling den 27. oktober 1973 med 
flg. vedtagelse: 
 
“Oprettelse af et bibliotek for medlemmer. Biblioteket skal omfatte, hvad der i øjeblikket 
findes af litteratur om Old English Sheepdog, klubblade samt eventuelle kopier af andet 
materiale, der vedrører racen.” 
 
OES Biblioteket er et servicetilbud til OES Klubben’s medlemmer. 
 
OES Biblioteket kan tilbyde udlån af en større samling litteratur med hovedvægten 
lagt på fagbøger om Old English Sheepdogs.  
 
Der findes dog også enkelte fagbøger om hunde i al almindelighed.  
 
Herudover råder OES Biblioteket over et mindre udvalg af såvel skønlitterære bøger 
som børnebøger med Old English Sheepdogs som gennemgående tema.  
 
OES Biblioteket er i besiddelse af samtlige udkomne OES Blade. 
 
Desuden indeholder OES Biblioteket enkelte videoer, smalfilm og en diasserie. 
 
Alt dette stilles næsten vederlagsfrit til medlemmernes disposition.   
 
OES Biblioteket indeholder også et større arkivmateriale helt tilbage fra klubbens spæ-
de start i 1965. Dette materiale kan dog kun lånes efter særlig aftale. 
 
Reglerne for udlån er enkle og ligetil: 
• låntageren betaler for forsendelsen frem og tilbage. 
• lånetiden er 1 måned med mindre andet er aftalt. 
• forsendelsesemballagen bedes anvendt ved returnering. 
 
 
 
Udlån fra OES Biblioteket sker ved henvendelse til klubbens bibliotekar: 

 
 

Birte Fromberg 
 

Østerbo 6 
Herringløse 

4000 Roskilde 
 

46769306 
22674161 

 
birte.fromberg@icloud.com 
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