
 

 

Till minne av en portalgestalt inom svensk yorkshireterrieruppfödning – 

min högt skattade vän  

Irma Rydén, Mendes yorkshireterrier 

Irma Rydén började sin framgångsrika bana som yorkuppfödare 1957 med tiken Klarissa Musette av 

Sano, som var uppfödd av Connie Runefels, kennel av Sano.  Denna tik var efter den avelsmässigt 

betydelsefulla importen Nord Ch Parkview Princeling och byggde huvudsakligen på det i UK 

betydelsefulla Johnstounburnblodet         

 

1959 föddes Irmas första 

yorkshireterrierkull. Redan tidigt 

insåg Irma värdet och 

nödvändigheten av engelska 

importer. 1960 förvärvade Irma 

den utställnings- och 

avelsmässigt viktiga engelska 

importen Int o Nord Ch 

Shamrockstar av Progreso, som 

satte rasen på kartan med både 

BIS och gruppvinster samt inte 

mindre än 7 mycket 

uppmärksammade  

 

avelsgrupper. Tyvärr kom det inga fler importer från Progreso-

uppfödaren till Sverige eftersom uppfödaren flyttade till USA  

Irma fortsatte sin uppfödning på kända engelska blodslinjer 

genom fem importer från Kirkrevelkenneln, UK, varav de 

främsta utställnings- och avelsmässigt kom att bli Ch Kirkrevels 

Gold Rufflette och Int o Nord Ch Kirkrevels Kezire. 

Irmas egen uppfödning kännetecknades i hög grad av många 

högklassiga tikar såsom Int o Nord Ch Mendes Beauty, Int o 

Nord Ch Mendes Rose, Int Ch Mendes Milissa samt Ch 

Mendes Perfidia. 

Int o Nord Ch Mendes Beauty 

Vackra Irma som vi minns henne 

 



 

 

                                                                    .                                                     

Irmas uppfödning kom att präglas av gott samarbete med 

uppfödare i de nordiska grannländerna samt i USA och 

Italien. Irma fortsatte som aktiv utställare och uppfödare 

till mitten av 90-talet. Hennes sista champion var Ch 

Mendes Naughty But Nice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irma och hennes man Nils-Erik Rydén kom att spela 

en betydelsefull roll för bildandet av rasklubben 

SYTS. Det var i Nils-Eriks och Irmas hem som de 

första planerna på bildandet av en rasklubb drogs 

upp! Nils-Erik var dessutom klubbens förste 

ordförande under ett antal mandatperioder! Irma var 

under många år klubbens avelsråd samt under sekler 

klubbens valpförmedlare. Båda var 

hedersmedlemmar i SYTS! 

   Irma med sin BIS-vinnare på SYTS 1989 

 

Ch Mendes Perfidia Int o NordCh Mendes Milissa 

Ch Mendes Turbo 



 

 

För egen del kom jag att påbörja en livslång vänskap med Nisse och Irma från 1970 då jag fick 

möjligheten att köpa min första york. Irma kom att bli min mentor när det gällde kunskap om rasen. Irma 

var under mina första år instrumentell när det gällde att ställa ut och planera min egen uppfödning. Inga 

ord kan överskatta värdet av vår långa vänskap. 

 

De sista åren sågs vi kanske inte så ofta då Irma flyttade närmare sin dotter i Väröbacka. Sista gången vi 

sågs var på Irmas 90-årsdag 2019 då  

Irma flyttat till sitt äldreboende. Vi hade en riktig minnenas eftermiddag tillsammans; Irma, Sten, Bernice 

och jag. Det är konstigt hur minnen kan flätas samman och bilda en meningsfull väv av många färger och 

nyanser! 

Sedan kom pandemin och kontakten fick reduceras till telefonsamtal – det sista för min del när Irma 

fyllde 93 år 2022.  

Irma sade ibland, i allvarligare stunder de sista åren, att hon ”längtade dit Nisse är” och så är det nu! 

Säg den som inte beundrat Irma för hennes stil och elegans både i stort och smått. Om någon försökte 

provocera Irma var hennes standardfras ”min uppfostran förbjuder mig att ….!”. Irma tappade aldrig 

stilen, fattningen eller för den delen självdistansen! 

 Irma - du saknas oss! 

Henrik 

 

Irma med BIR och BIM på SYTS 1989 


