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Træk af Dansk Pointer Klubs historie 
1958 –1967 

 
Lad os for oversigtens skyld starte med udvalgte placeringer i perioden: 
 
År     UKK                Derby    DM  
1958 DamsgårdsTut/K.Dyhring  

3 deltagere 
Hylddalens Dorit/P.Rasm. 
Pointere 2.,3.,4.v. 

FugledesGorm/K.Fuglede 
Pointere 1.,3.,5.v. 

1959 Zitas Lolita/Peter Jensen 
4 deltagere 

Alsbj.Pejsa/Sigv.Pedersen 
Pointere 1.,4.,5.v. 

Vøggs Pan/H.Høj Hansen 
Pointere 1.,4.v 

1960 Bækkesk.Gitte/J.Kristens. 
5 deltagere 

Sønderj.Donna/Aa.Steenbj, 
Pointere 1.,2.,3.,4.,6.v. 

Gitte af Brejd./H.Hansen 
Pointere 2.,3.,4.,5.v 

1961 Risin..Gissa/BentHansen 
4 deltagere 

Rindums Rex/P.A.Jensen 
Pointere 3.,4.v. 

Zitas Tanja/Aks.Knudsen 
1.,2.,3. v. 

1962 Frydenl.Gut/Knud Hansen 
4 deltagere 

Lady af Ansa./H.Østerg. 
Pointere 2.,5.,6.v. 

Petersl.Pan/P.Andersen 
Pointere 2.,4.v. 

1963 Zitas Anita/P.Jensen 
5 deltagere 

Timsg.Paw/B.Hesseldahl 
Pointere 3.,5.v. 

Zitas Anita/Peter Jensen 
Pointere 1.,3.,4.v. 

1964 Hærv.Jane/Chr.Philipsen 
1 deltager 

Chok av Ekeb./J.Wolhardt 
Pointere 2.,4.,5.,6.v. 

Zitas Tanja/Aks.Knudsen 
Pointere 1.,2.,3.,4.v 

1965 Tell.Pax/Johs.Bække 
2 deltagere 

Black Luckys Pejsa/Wassb. 
Pointere 1.,2. v. 

Zitas Anita/Peter Jensen 
Pointere 1.,2.,3.,5.v. 

1966 Per/Henning Enevoldsen 
3 deltagere 

Cad.av Ekebäck/J.C.Gejl 
Pointere 2.v 

Mørups Conny/Erl.Jensen 
Pointere 1.,2.,3.,4.v 

1967 Fugledes.Waks/E.Skeel 
4 deltagere 

Boga Roya/T.Odd.Jensen 
Pointere 1.,4.,6.v 

Tiina/E.Theilgaard 
Pointere 2.,3.,4.v. 

 
I sine tilbageblik for perioden begynder man at ane lidt træthed hos Brokholm, det ene år 
følger med det andet, og nu er det atter tid til at skrive om et år, der går på hæld. Han 
ønsker, at derbyalderen skal sættes ned – hundene må ikke være to år. Et hundeliv er 
kort, så lad os få talenterne frem. Brokholm får efterhånden tilslutning hertil, men setterne 
slår syv kors for sig, bl.a. fordi de mener, at setteren er senere udviklet end pointeren. Det 
er også uheldigt, at hundene deles om til middag 1.heat, så mange får nye dommere, 
mener han.  
 
 I 1963 opsiger DPK, gordonsetterklubben og rødsetterklubben derbysamarbejdet med 
virkning fra 1.januar 1966. Det får de bestemt ikke ros for i ESK. En forhandling skal finde 
sted. Pointerklubben kan ikke komme igennem med alderskravet. En hund kan stille på 
derby i det kalenderår, den fylder 2 år, men får indført, at en hund med kryptorchisme og 
underbid ikke kan starte på derby. Der skal være konkurrencebedømmelse efter 
heatsystem, hvor der benyttes eendommersystem for nu at nævne ændringer. Klubberne 
tilslutter sig dette i 1965 og åbner en mulighed for andre racers evt. deltagelse. 
 
Det er jo ikke på derbyet, at pointerne høster de store triumfer i perioden. Brokholm er ved 
flere lejligheder ude med en løftet pegefinger over manglende dressur, søget er uskolet, 
pointerne stiksøger og støder uden at dække, de cirkler for meget, kan næppe holdes 
inden for marken, og hvad hjælper det så, at de er overlegne i stil og fuglebehandling. 
Hundeførere må se at oppe sig. 
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I 1965 får vi svensk hjælp. Den gode Anders 
Wassberg, Kennel Black Lucky, sejrer foran 
”ærkefjenden” Peter Jensen. 
 
Det går bedre for pointeren i de tre vinderklasser og 
DM, hvor der fældes fugl. 
Brokholm slår ved flere lejligheder fast, at vi har de 
bedste hunde. En optælling af placeringer her viser 
da også, at heri har han ret. Pointerne har taget sig 
af 60% af placeringerne i dette tiår, setterne de 
resterende 40%.  
Knud Fuglede starter med at vinde med Fugledes 
Gorm, hvorefter der er lidt stille om manden i en lang 
periode – sikkert pga. megen arbejde. H.Høj Hansen 
er atter på banen med en ny hund, Vøggs Pau. Og 
så dukker Aksel Knudsen op to gange med Zitas 
Tanja. Peter Jensen skal man altid regne med, han 
møder med en ny stjerne: Zitas Anita. 
I 1966 vinder Erling Petersen med Mørups Conni 
foran kuldbroderen Mørups King og Laurids Nielsen 
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Aksel Knudsen vandt som bekendt også DM i 1964. 
 
I DM sammenhæng går det ok, men derby er 
smertensbarnet, her må vi til at tage os sammen siger 
formanden . 
I 1964 dør hædersmanden Anders Andersen, 
Skyttegården. Det er et smerteligt tab for Brokholm. 
Anders A. var et samlingspunkt på Fyn, Brokholms 
bedste ven i bestyrelsen, hvor han havde siddet siden 
1933. Brokholm løfter lidt af sløret for sin 
tilbagetrækning, da han skriver, at han og vennen 
Anders havde besluttet at trække sig tilbage sammen. 
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Lidt lys er der dog i hans sorg, 
for arvtagerne er på plads i og 
omkring Skyttegården, hvor fru 
Sara fortsat er aktiv. 
De to herrer på billedet fulgtes 
gennem tykt og tyndt de næste 
40 år. 
 
Et tilbagevendende tema hos 
formanden er medlemstallet. 
Det koster at lave et flot 
årsskrift. Antal medlemmer 
bølger lidt frem og tilbage 
omkring 400 
 
 
 

Pointere på udstilling og avlsregisteret tager Steenbjerge sig af, men Brokholm erskriver 
dog, at det er vanskeligere at få en god udstillingshund end en god markprøvehund, hvor 
det er sjældent at få en nitter, for pointeren har en god næse. Han minder dog om, at vi 
skal passe på, at vore hunde ikke bliver for opknebne, benstammerne må heller ikke blive 
for svage. Bent Hansen kommer på banen og får gennemført, at der skal slås hårdt ned på 
forkert tandstilling, knæk på halen og løse bove. 
 
Steenbjerge er som vanligt grundig i sin 
beskrivelse af avlsmaterialet. Han finder, at 
vi efterhånden har et godt tævemateriale, 
med det kniber på hanhundesiden. 
Tæverne er efterhånden ret så 
dominerende i marken, og det må betyde, 
at der aflives for mange hanhunde ud fra 
den devise, at det er lettere at afsætte en 
tævehvalp. 
I 1961 skriver han, at pointere er begyndt at 
halse, det er arveligt,  og det er, som om de 
er mindre robuste, er blevet lidt mere 
nervøse, og tandstillinger er er også grund 
til at kigge på. Hunde med underbid burde 
ikke kunne placeres på prøver, og da slet 
ikke på derby. Vi kunne godt trænge til 
blodfornyelse, uden at han dog øjner den. 
 
Han mener, at vi i for høj grad har solgt ud 
af ”arvesølvet.” 
I Norge fejrer hunde af dansk afstamning 
store triumfer i disse år. Og de har fået dem 
til en billig penge. 
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Odense udstillingen er flagskibet. Her møder 60 – 70 hunde op hvert år. 
 

Samme år fik Kennel 
Zita/Peter Jensen også 
1.præmie for en 
opdrætsklasse. 
 
Steenbjerge lægger ikke 
skjul på, at han har fået 
uvenner for sine årlige 
avlskommentarer. –Et år er 
han ude med riven, hvor 
han skriver, at hvalpe vest 
for Lillebælt sælges alt for 
billigt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historien melder ikke noget om, hvad Steenbjerge har givet for Donna, men jeg er ikke i 
tvivl om, at den ikke har været billig. Donna var blevet 2.vinder i UKK om foråret 
Gerhard Wolff var foruden at være en fremragende opdrætter en dygtig hundemand, og 
han var så absolut også handelsmand. 
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Det skinner igennem, at dommerne 
følte sig kigget efter i sømmene, dels 
af dommerkolleger, dels af 
hundeførere, men også af gamle 
koryfæer, som mødte trofast op i 
Odense.. 
 
A.P.Nørlund har en herlig artikel om 
markprøver i gamle dage -  dvs. i 
starten af det 20.århundrede. Man 
kom med tog til prøver- ofte aftenen 
før, da ganske få havde biler, ”så 
armen blev bøjet flittigt” – et 
formandsudtryk i hans omtale af 
Aage Jensens 60 års fødselsdag. 
- og der opstod masser af barokke 
situationer. På en prøve lød der 
nogle skud i frokostpausen, og en 
glad hundefører dukkede op med 3 
fasaner. Jo, for når man nu selv 
skulle skyde, så måtte den, der 
havde mest på tasken, da vinde. Den 
kradsbørstige herregårdsskytte  - det 
var alle skytter dengang for at holde 
krybskytter og andet pak fra godsets 
vildt – blev ganske paf.  
Nogle skød forbi for at undgå en 
vanskelig apport. Andre havde 
medbragt en agerhøne, som diskret 
blev kastet, hvis apporten var ved at 
gå i fisk, og så kunne en formastelig 
dommer finde på at mærke efter, om 
fuglen var varm. På en prøve gik en 
mand med et stort blåt og et ligeså 
stort rødt horn, og med de forskellige trut søgte han så at dirigere sin hund. Jo, man forstår 
godt, at Nørlund fandt prøverne morsommere dengang. 
 
Spritkørsel for de få udvalgte var et ukendt begreb, for kørekort fandtes ikke 
 
Italienerne har også været på indkøb i DK. Efter krigen havde de et stort arbejde med at få 
reetableret deres pointerstammer. Det skete ved køb af svejtsiske og franske pointere 
med et stænk nordisk blod – bl.a. fra Kennel Mørup, Kennel Zita og kennel Alsbjerg og ved 
køb af Fieldborn Gladiator fra Brokholm. Gladiator klarede sig flot såvel i mark som på 
bænk. 
 De nordiske hunde er smukke, stilfulde, mere kloge og besindige end de små franske 
hurtigløbere. Der ligger en mulighed for at krydse disse med lidt nordisk koldblodighed og 
så gå efter den type hund, som falder i italienernes smag, skriver Carlo Capua. 
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I 1959 er der fornemt besøg i DK. 
 
Shaen skal bl.a. ud at se på dansk 
landbrug og ved sådanne lejligheder 
benyttede det officielle Danmark ofte at 
besøge Sylvest Larsens mønsterbrug. 
Steenbjerge må have vidst, at shahen 
var meget interesseret i pointere, for 
han var også på besøg hin dag. 
 
Shahen var mere end interesseret, han 
ønskede at købe Sylvests smukke 
gul/hvide hanhunde, men de var 
absolut ikke til salg. 
Klubben leder med lys og lygte efter en 
gul/hvid pointer, og det lykkes da også 
at finde en tæve på Fyn. Et stykke tid 
efter kommer der besked fra Teheran, 
at man også gerne vil købe en gul/hvid 
hanhund, som klubben – læs 
Steenbjerge – også finder. Det sorte 
blod havde ingen interesse. 
 
 
 
 
 
 

Der er gevaldig gang i Nordisk Match i 
perioden. 
I 1959 fik den en fin optakt, da Erik 
Skeel vandt guldpokalen med den 
flotte og maskuline Brokholms Klaus, 
som åbenbart også faldt i 
svenskernes smag, for den blev 
efterfølgende solgt til Sverige. 
 
Om Nordisk Match skriver Brokholm: 
”Som så ofte før var det Peter Jensen, 
der trak det store læs. Han mødte 
med to hunde og fik sammenlagt det 
største pointtal. Tæt op hertil kom 
arvefjenden A.Wassberg med sine to, 
og havde Miska ikke gået over en stor 
stubmark  og der forbi to store flokke høns, var de to markprøvegeneraler vel kommet til at 
stå lige” 
I1962 blæses der igen til match. Denne gang på Rosenfeldt. 
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Vi stiller denne gang med et lidt 
uerfarent hold, skrives det i 
Årsskriftet. 
Resultatet bliver derefter. 
Sverige vinder med  64 points 
foran Norge med 58 points og 
med Danmark på 
jumbopladsen med 56 points. 
Finland deltager ikke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er lidt inflation i disse 
matcher på daværende 
tidspunkt, så allerede året efter 
inviterer Sverige. Det sker i 
forbindelse med Svensk Pointer 
Klubs 60 års jubilæum.. 
 
Vi er rustet til tænderne og 
stiller, som Brokholm siger,  med 
den gamle garde, og resultatet 
blev derefter. Danmark fik 68 
points, Sverige 57 points og 
Finland 35 points. 
 
Selv Gut var blevet grebet af 
matchens storhed, og da den 
ikke forstod svensk, holdt den mund. 
De gæve fynboer nød naturen og matchen, men ”uden mad og drikke, duer helten ikke”, 
og her hørte beundringen op, der ”var ikke ma’ nok” på det fine hotel, selv om det var dyrt 
som bare pokker. Nå, de blev mætte på anden vis. 
 
Brokholm mener, at der helst skal gå 2-3 år mellem matcherne, så man hver gang kan se 
nyt avlsmateriale. Danmark foreslår derfor en tilføjelse til regelsættet, der siger, at 5-6 års 
hunde ikke kan deltage. 
 
I 1966 indbyder Finland til Nordisk Match. Vi har givet tilsagn, har også udtaget et hold, 
som springer fra, hvilket giver finnerne problemer med bestilte hotelværelser m.m. Pinligt 
for DK.  
Hvad grunden har været, får vi ikke noget at vide om, men formodentlig transport. 
Vi er imidlertid klar til at stille op på Kongsvold i 1967. 
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Vi gik sejrrigt ud af matchen, 
Norge blev nr. 2, Finland nr. 3, 
og Sverige nr.4. 
 
Det er altså ikke uden grund, at 
Brokholm konstaterer, at vi har 
de bedste pointere i Norden. 
 
Vi får i hele perioden et 
velskrevet og læseværdigt 
Årsskrift, som nok er dyr, men 
som også er et flagskib. 
Fotografierne har fået et 
gevaldigt løft teknisk set. 
Aage Steenbjerge er manden, 
vi for eftertiden ikke kan takke 
nok for dette. I 20 år har han 
været med , de sidste 10 år har 
han alene mand stået for redigeringen og stort set også fotograferingen. Han har læst 
kolossalt mange kritikker inden udfærdigelse af avlsregisteret. Det har været et enormt 
arbejde, som man må nære dyb beundring for. 
 Det har ikke været omkostningsfrit, siger han i 1964, hvor han takker af som redaktør. 
Steenbjerge var givet hurtig på aftrækkeren og kaldte en spade for en spade. Han har haft 
nogle meget kontante udmeldinger avlsmæssigt set og her bevæget sig i et minefelt, hvor 
han  tit og ofte har mærket på egen krop, at sandheden har været ilde hørt. 
 

I 1962 skænkede Karl Brandt 
klubben 2 aktieposter 
Københavns Handelsbank og 
Svendborg Bank. Gaven blevr 
givet til klubben uden 
betingelser af nogen art. 
 
Karl Brandt var med til at stifte 
DPK. Han var i allerhøjeste 
grad medvirkende til 
pointerens udvikling. En 
fremragende dommer på 
mark og bænk, en flittig og 
dygtig skribent, et meget 
tiltalende og venligt 
menneske, som i 1965 fyldte 
80 år. 
 Karl Brandts Fond er i 2005 
vokset til 155.528,- kr. takket 
være dygtige folk i skiftende 
bestyrelser. 
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Bent Hansen tager over som redaktør i 1965, han er også velskrivende. Steenbjerge er 
dog fortsat med i redaktionen. En god nyskabelse er, at der nu kommer referater med fra 
Derby og 2.heat i vinderklasser. Bent Hansen tager sig af avlsregisteret. Steenbjerge 
skriver tilbageblik for året, der bliver mere fyldigt end vanligt. Man kan bl.a. læse, at en lille 
mand hidser sig gevaldigt op på generalforsamlingen over, hvad han mener er slendrian i 
bestyrelsen. Næste år undskylder han lidt de skrappe udfald, der skyldes, at han er gået 
efter sagen – som om det skulle hjælpe noget at råbe for at fremme den. Det er snarere 
total mangel på debatkultur. 
 
Peter Jensen siger om hundeavl og hundepsyke, at man kun skal avle på hunde med 
sunde nerver , forældrene skal være rolige, intelligente og lærenemme, så går det 
sjældent helt galt. I dressur hylder han det princip, at unghunden skal have lov til at have 
sin ungdom, det fremmer gålyst. Glemt alt om at fløjte, at hunden preller betyder ikke så 
meget –selvfølgelig med måde. Gradvist lærer den at blive fast i standen og en fin rejser. 
Fløjter og dirigerer man for meget, får man en småtgående hund. Appel lærer den hjemme 
ved daglig omgang. 
Året efter skriver han også om avl, og er her inde på, at man skal være på vagt over for 
nervøsitet og blyhed, som vi har en del af i vore hunde. ”Jeg ville ønske, vi igen kunne 
købe en ”Giant Killer”, hvor går han? Måske kan vi selv avle ham.” Vore hundestammer- 
gul/hvid – sort/hvid er efterhånden krydset så meget sammen, at de ligner hinanden, men 
hvis der kommer en lysende stjerne inden så længe, så gætter han på, at det bliver en 
sort/hvid.  

 Sluttelig i denne periode er ovenstående statistik tankevækkende. 
 
 
 
 
 
 
 Vi har tabt terræn til engelske settere, selv om vi har têten på prøver. Bestyrelsen råber 
flere gange vagt i gevær. Medlemmerne må op af stolene og være med til at få fat i nye 
medlemmer. 
 
Bemærkelsesværdigt er den markante fremgang for irske settere, som ikke opnår noget i 
marken på de store prøver. Det gør gordonsettere forøvrigt heller ikke. 
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Retriverne starter på deres eksplosive vækst. Vel er mange familiehunde og bruges ikke til 
jagt, men rigtig mange er ved at blive populære hos jægere. Det er et udslag af, at vores 
jagtkultur er ved at ændre sig i retning af, at man står på jagt frem for at gå på jagt. 
 
     Fortsættelse følger 
      NMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


