
Väna, vackra Vittra
Vittra (SEUvCh Zelmaas Vittra) föddes den 6 december 2004 som den första 
av fem i Jessies femte och sista kull. Pappa var Ch Ellensborg’s Jolo. När jag 
nu äntligen fick en tikvalp att behålla efter Jessie visste direkt att det var hon 
– lik sin mamma, mörk som hon, och en mycket vacker valp. Och vacker fort-
satte Vittra att vara under sitt nästan 15 år långa liv. Hon dog den 17 sep-
tember 2019. 
Här kommer en liten bildkavalkad över hennes liv. 

Vittra (tvåa fr.v.) och hennes syskon vid 7½ veckas ålder. 

Freja (Mikkels Märian) lekte gärna med valpar-
na, och hon kom att bli Vittras bästa kompis.

Vilar tillsammans med mamma Jessie.

Sju veckor efter V-kullens födelse kom sju valpar i W-
kullen till världen, och Vittra blev ung lektant för dem.

Skolan intill fick 
förstås sitt namn 
efter Vittra...
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Efter att ha haft tre hundar under många år blev det nu fyra. Sixten 
var ju 14 år, och jag trodde inte han skulle bli så gammal, men han 
blev nästan 17 år så det blev ju lite körigt med fyra. Från vänster 
Sixten, Freja, Vittra (3 månader) och Jessie.

Fem månader och med lite kaxig 
uppsyn tittar hon på fotografen. 
Hon skulle med tiden bli van vid att 
posera för kameran.

Vittra, fyra månader, med mamma Jessie. Mysigt i hundsängen med gammelfarbror Sixten. 

 Fyra månader gammal jagar Vittra gäss på golfbanan, senare avtog jaktintresset.
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Utställningsdebuten skedde i valpklass 4-6 mån på Älvsjömässan.  
Blott 4 månader gammal blev hon BIS-valp totalt. En stjärna var född, 
och det kom att bli 72 utställningar innan karriären avslutades vid 13 
års ålder på samma ställe som den började, på Älvsjömässan.

På Taxens dag i Lida,5 månader 
gammal, blev hon återigen BIS-
valp. Lite senare blev hon BIS3-
valp på en stor SKK-utställning.

Vittra älskade att visa upp sig på utställning, och 
det hjälpte ju till att hon visste att jag hade favo-
ritgodiset kokt grishjärta i fickan. Och jag älska-
de att visa upp henne, det saknar jag nu.

Utställningshunden Vittra

BIR och BIS-4 på taxspecialen i Visby 2007.

På utställningen på Ulriksdal i maj 2017 blev hon 
BIS-veteran, och i augusti som här BIS2-veteran.
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Fotomodellen Vittra – titt in i kameran

Vittra hade ingenting emot att bli fotograferad, tvärtom. Bad jag henne titta in i kameran gjorde hon det. 

Vittra var en utmärkt fotomodell. 2007 deltog hon till-
sammans med Frejas dotter Xilla vid en reklamfoto-
grafering för Avanza, vilket syns på nästa sida.
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Badbruden Vittra

Favoritbadplatsen var ute vid Hundudden på Djurgården. Plask ut i solglittrande vattnet.

En härlig baddag med Freja vid Steninge hundbad sommaren 2012. 
En vecka senare var bästa kompisen Freja sorgligt nog hastigt död.

Kamp med Gaia om en pinne ute 
vid Elfvik.

Gaia, 3 månader, undrar vad mamma Vittra är så intresserad av . Pinnen är erövrad.
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Lekar och pyssel i trädgården

Vittra vid tre års ålder i fyrsprång 
över gräsmattan.

Vittra var snabb, men Freja kunde vända tvärt som en hare. Trädgårdens krusbär gick inte att motstå.

Vittra var besatt av att utforska vad som dolde sig bland 
tujorna. Ibland kom hon nöjd ut med fågelvingar i käften.

Som den fotomodell hon var kunde hon fås 
att snällt posera vid de japanska lyktorna.

Att gräva hör till livets glädjeämnen för en tax. När ett av träden i träd-
gården fälldes fick Vittra och Gaia en jättebra plats att gräva på.
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Vittra som mamma och mormor

Fem kullar med totalt 31 valpar födde Vittra. Här syns 
hon med den tredje kullen, D2-kullen, som bestod av 
åtta valpar och hade Mikkels Midnight som pappa.

När valparna i den fjärde kullen, E2-kullen, var några 
veckor tillät hon dottern Deika att delta i valpskötseln.

Den förste av Vittras uppvaktande kavaljerer var Liza’s 
K-Pinocchio, som blev pappa till Å-kullen.

Med dottern Gaia och dotterdottern Märta i 
Gimo ett par veckor innan Vittras död. Nu får 
Gaia och Märta föra hennes gener vidare.

Här föds Åskar i den första kullen 2007. Vittra 
kollar in när han lätt glider ut i sina hinnor.

Vittra med Åskar (t.h.) och hans son Ville 2013.

Vittra fick framgångsrika avkommor, varav nio 
champions, och hon fick många avelspriser.


