Omkring Peter Gude i Vendal
På en markprøve i foråret snakkede
Christian Johansen (CJ) og jeg om vor
fælles ven, Peter Gude (PG), som nok
”havde mistet fodfæstet for en stund”, men
med ukuelig vilje var på vej til at få
fodfæste igen.
Vi blev enige om, at vi gerne ville op at
besøge ham i Vendal, hvor Mona og Peter
bor i et dejligt træhus med en fantastisk
udsigt over Venø bugt.

Sommeren har ladet vente på sig i år,
men forleden var det solskin og 24
grader, så var det sommer, sagde vor
vært og varmen bekom ham vel, da han
også døjer med led,gigt.
Den 5.oktober 2011 fik Peter en
blodprop i lillehjernen. Den lammede
ham totalt i venstre side.
På sygehuset i Viborg fandt man ud af, at blodproppen er udløst af en
boreliainfektion. Peter fortæller, at han gennem årene har hevet utallige flåter
af her og der på kroppen.
I 2003 fik han en influenzainfektion, i 2004 lige efter pensionering fik han
konstateret ledegigt, der i øvrigt også kan udløses af borelia infektion.. Disse
infektioner kan optræde i flere stadier., og han har givet båret på infektionen i
flere år. Cirka hver tiende flåt er inficereret med de farlige boreliabakterier, så
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der er naturligvis al mulig grund til at holde øje med, at en flåt ikke har bidt sig
fast på ens krop.
Peter har, som den gamle dyrlæge han er, i den grad styr på ’boreliafarerne’.
Snart drejede vores samtale sig ind på hunde, jagt, m.m.
PG fortæller, at han har været med på jagt, så lang tid han kan huske. Hans
mejeribestyrerfar i det sønderjyske brød sig ikke om jagt, men 3 morbrødre
var jægere, og Peter travede af sted efter dem. Knægtene i byen var på
søndage i jagttiden oppe på tæerne, så snart, de hørte det første skud var de
af sted for at komme med på jagt..
I 1970 er Peter blevet dyrlæge i Skive og køber sin første hund, bretonen
Pigro, fra det en mand på Mors. Pigro er en eminent hund, der inden sit
første år har bragt utallige fugle for bøssen. Med Pigro vinder PG UKK i
bretonklubben.
CJ flytter omkring denne tid til Skive og bliver slagteridirektør. Han og Peter
går på jagt sammen, og en søndag skyder CJ 9 høns for Pigro, som finder 5
flokke. Det var tider! Nå, ja, et mesterskud - efter CJ’s udsagn – til en høj
fasan udløser ikke ros, men skældud, for Pigro havde ikke stand for den.
Men at det var slaraffenland med høns på de kanter i disse år understreges
kraftigt i deres snak, selv om glemselens slør jo nok også her spiller ind.
De er begge med i jagten på Søvang, hvor de i år sætter 8 familieflokke af
agerhøns ud. CJ funderer over, hvorfor det tilsyneladende ikke har den store
effekt af parhøns om foråret.
Nå, men CJ fik en hvalp efter Pigro. Han vinder også UKK i bretonklubben,
men hunden har ikke Pigros format og bliver solgt for en halv kvie. Den ny
ejer sætter omgående hunden i avlen, hvor den bliver matador, så den
næsten kan betale et sølvbryllup. Bretonklubben var ikke glad for dette.
Da Peter er blevet 37 år, er han omsider blevet voksen og bliver gift med
Mona.
Aage Jensen, Kennel Sejbækgaard, har spottet Peter, og forærer ham en
pointer i bryllupsgave.
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Det går fint med King, og Peter bliver pointermand. Pigro dør som 12- årig.
Den bedste jagthund, Peter har haft..
CJ. Har en pointer med underbid med fra Djursland, men han får også en ny
pointer, som der ikke skal berettes om her, da vi ønsker at høre om Peters
’hundeliv.’
Vi kommer frem til 1987, hvor der var hovedprøve på Fyn. Her stiller Peter op
med ”Min gode hund, Max” på knapt et år og vinder UK.
Max var en ganger af format på dagen.
6-årige Martin var med på prøven, men på et vist tidspunkt mente han, at nu
var det tid at kigge på andet end hunde, så han begav sig på vandring i det
fynske. Efter nogen tid kom en venlig dame kørende med knægten, der var
upåvirket af situationen.
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Max er en fantastisk
hund, der bl.a. bliver den
anden jagtchampion i
DPK. Den første var Erik
Skeels Katja.
I 1989 får Peter Gude og
Max sølvpisken.
Karakteristisk for Max var,
at han altid fik vist
rejsning, siger CJ.
PG siger, at Max havde
en evne til at nagle
fuglene under alle forhold.
Og vores snak drejer ind
på rejsning af fugl. Nogle
hunde får sjældent vist
rejsning, og de er selvsagt
hæmmet i forhold til
hunde, som får rejst fugl i
vores ABC-system.
.Begge mine ’tilhørere’ er
enige om, at det kunne
være interessant at få
kigget nærmere på
fænomenet: om der findes
stammer med specielle
egenskaber for rejsning.
Hunde som Max og fx
Niels Holger Lykkes
hedengangne Chjang, der under alle forhold magter at sætte fugl og rejse
den.
Begge er enige om, at sekundering er et must for en engelsk hund, og såvel
viljen til sekundering som stil er meget arvelig siger Peter. Erfaren mand er
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værd at gæste. Peter har i 24 år udført et meget fortjenstfuldt arbejde i
udarbejdelse af avlsstatistikken i vor Klubs årbøger.
Da vi på et vintermøde drøftede fordele og ulemper ved en sædbank i vor
klub, sagde Peter, at en hanhund skal bruges i dens levetid, og det må så
være det. Han uddyber og siger, at en hanhund ikke må blive dominerende i
avlen, fordi nærtbeslægtede hvalpe svækker racen. Vi har brug for variation i
avlen,
Begge mine hjemmelsmænd mener, at vi vel nok først og fremmest skal
kigge os om i Norden efter avlsemner, men vi skal samtidig også have en
videre horisont til Europa.
Når man sidder mellem to gamle dommere, står anekdoterne nærmest i kø.
De husker begge mange situationer knivskarpt, og de taler begge om
dommergerningen med glød i stemmen. Det har været berigende at se og
dømme mange hunde i marken.
Sjovest har det været at dømme unghunde og at have fået lov til at dømme
klubbernes UKK har været toppen på lige fod med DM
Jeg foreholder dem, at jeg synes kritikkerne er blevet mere og mere
standardiserede, hvad de ikke er uenige i. PG siger med smil om munden, at
”’nn’ går med hovedet på plads”, - ja, hvor ellers? Og ”halen føres i
forlængelse af ryglinien” – ja, hvor skulle den ellers være!
Såvel PG som CJ har været i Sverige at dømme. PG mindes med glæde det
SM i 1984, hvor han over 2 dage havde 16 hunde. CJ tænker tilbage på
dejlige dage på Gotland og Kongsvoll, om end det var strabadserende at
dømme i de norske fjelde.
Ud over at have dømt utallige prøver i vor klub har Peter været
bestyrelsesmedlem i en række år, Han er hædret med klubbens
fortjenstmedalje i sølv.
Jeg har haft den glæde at arbejde sammen med ham om udgivelsen af
Årbogen i nogle år.
Peter er særdeles kontant og arbejdsom, så det var en fornøjelse.
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Jeg mindes en tur til repræsentantskabsmøde i Rønde, hvor Peter og jeg
mødtes på Kjærgårdsholm sådan cirka midtvejs mellem Vendal og Mejrup.
Undervejs til Djursland blev jeg ’overhørt’ i diverse forfattere: såsom Blicher
og Jeppe Aakjær alt efter hvilken egn, vi kørte igennem. Jeg vil ikke sige, jeg
følte mig presset, men som gammel dansklærer huede det mig ikke, når jeg
måtte melde pas..
Vi var bl.a. omkring Blichers:” Præsten i Vejlby”, og hvor var det nu han sad til
fange???
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Peter kom naturligvis til genoptræning, og i starten gik det rask fremad. Han
går til træning 2 dage om ugen i Skive, og nu går det langsommere med
fremskridtet, men dog stadig fremad, så Peter er ved godt mod.
Hans kan selv slå græsset og samtidig nyde den fantastiske udsigt over mod
Venø og Oddesund.

Han er glad for Reintoft Tito, der er en dejlig rolig hund.
Jeg følte mig beriget over selskabet med de to sprudlende seniorer.
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