To irske terriere:

Nelli og Viggo
fra kibbo kift- familien

Nelli
Kibbo Kift Nell Gwynn
født i januar 1967

Viggo
- bare Viggo - Nellis hvalp
født i marts 1973

Nelli som lille nyankommet hvalp.
Vi hentede hende på Ringsted Station i en trækasse. Hun var blevet sendt med godstog fra Fyn.
Nelli kom fra Kennel Kibbo Kift, hos Tove
Lundby, hvor den kom til verden i januar 1967
og fik det irske stambogsnavn
Kibbo Kift Nell Gwynn - vist nok navnet på en irsk heltinde.
Nelli var ud af et N-kuld. Moren hed Peggy - og var stue-hund hos Tove
Lundby. Faren hed vist nok Kibbo Kifts Kim IV. Jeg synes, jeg kan
huske, Tove Lundby fortalte mig, at de hanner hun havde og havde haft,
hed skiftevis Kim og Mik og så med et romertal på...
Jeg havde første gang kontakt med Tove Lundby, da hun havde et Mkuld. Jeg kan bare huske, det var på tale, at jeg skulle have en hvalp, der
hed Mabel. Men det blev udskudt - jeg skulle have indhentet de nødvendige tilladelser fra mine forældre - og så blev det en lille N-hvalp, vi
hentede i marts på Ringsted Station.

Den glade hundeejer
sommeren 1970.

Min bror leger i haven med
højdespringeren Nelli. 1970.

Nelli 2½ år gammel på sin udkigspost på trappen med udsigt til alt,
hvad der foregik af spændende ting udenfor.
Nelli havde et blidt og venligt temperament og var en god børnehund.
Den løb af og til med mine yngre
søskende i skole, og det fik den lov til.
Engang mine bedsteforældre skulle
passe den i nogle dage, forsvandt den
fra dem en morgen. Fortvivlet ledte
de hele byen og omegnen igennem
uden resultat. Ud på eftermiddagen
vendte Nelli hjem af sig selv. Næste
dag mødte de nogle børn på gåturen.
“ Nej, se der er den hund, der var i
skole sammen med os hele dagen i
går!” udbrød børnene.

Nelli og min søster.

I april 1968 var Nelli på udstilling i Charlottenlund.
Hun må have set godt ud og
have opført sig pænt, for hun
fik 1. præmie - 2. vinder og vi
fik en lille sølvske med hjem.
Siden kom Nelli ikke mere
på udstilling - for jeg mistede
interessen for det.

Nelli’s farmor - på et postkort fra Tove Lundby fra 1968

Her er et “pasfoto” af Nelli som hvalp.
For nylig havde jeg faktisk Nellis gamle stambog fra Dansk Kennelklub i hænderne, da jeg
ryddede op i gamle skuffer og skabe. Jeg har prøvet at finde den igen, for jeg mener bestemt ikke, jeg smed den ud - men forgæves. Oplysningerne om Nellis far og mor og faren
til de ægte hvalpe er derfor noget usikre....

I påsken 1972 fik Nelli hvalpe efter en kortvarig affære med benzintankens sorte hund. Hun fik syv - men beholdt kun de tre af dem, to
tæver og en han: Petronella, Benzina og Gulf - der blev givet væk under
de mere mundrette navne, Nille og Zina og Ulf.
Året efter arrangerede vi et stævnemøde i Dreslette hos Tove Lundby,
som er foreviget herunder. Jeg kan ikke huske, hvad hannen hed...

Nelli fik fem irske
terrier-hvalpe i 1973.
Tre hanner og to
tæver:Viggo, Simon,
Silas, Vera og Sille.
Viggo beholdt vi, og
Sille kom tilbage til
Tove Lundby. Det var
aftalen, at hun kunne
vælge en tæve, der
skulle tilbage til Kennel Kibbo Kift.
Om Sille skiftede
navn - om hun blev
hos Tove Lundby, og
om hun i så fald nogensinde fik hvalpe i
kennelen, ved jeg ikke.
På det nederste
billede ser man de fire
af hvalpene. Sille må
have gemt sig - eller
er måske allerede flyttet til Fyn?
SILAS

VIGGO
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SIMON

Viggo ved havet - 5 måneder gammel

Min bror og Viggo holder
frokostpause.

Min søster med Nelli og
Viggo, der begge gerne vil
sikre sig æbleskroget.
Viggo blev en hel del
større end sin mor og blev
også efterhånden den,
der fik lov at bestemme,
selv om Nelli var den
kvikkeste!
Så vidt vi husker, vejede
Viggo 16 kg - mens Nelli
holdt sig omkring de 11.
Vi havde Nelli i familien
indtil 1978, hvor den fik
sin sidste sprøjte, 11 år
gammel. Hun havde fået
nyresvigt.
Viggo blev lidt over 13 år.

Viggo på sine gamle
dage i 1985.
Ude at gå tur med næste
generation - Julie på 2 år

en gang irsk terrier
- altid irsk terrier

Sommeren 2011
Mange år senere. Min nye, lille irske terrierhvalp - Frejdig - eller som
hun hedder på papiret: Kibbo Kift Saoirse Tara, netop ankommet til sit
nye hjem. Født den 12 .maj som en ud af et kuld på 7 med fællesnavnet
Saoirse - hos en ny generation af familien Lundby på Fyn.
med venlig hilsen Geske Lilsig

