Dansk Pointer Klub har hundrede års
fødselsdag i år – det skal fejres året ud
1938
De brølende tyvere fik en brat ende med børskrakket i New York i 1929.
Det gav også i høj grad rystelser i DK med stærkt faldende landbrugspriser og som følge heraf
mange, mange tvangsauktioner. I byerne oplevede man stor arbejdsløshed.
Redaktør af årsskriftet er P.Brokholm, som også er
kasserer. – Han får meget stor betydning for
pointerklubben i en årrække, hvor han er formand.
Man fornemmer, at bølgerne nu og da har gået højt i
klubben, som på trods af krisetider både her og der
alligevel har i omegnen af 400 medlemmer.
Det kunne man passende glæde sig over og lægge den
misnøje, som måtte være på hylden, skriver formanden,
O.Pers. Han var en overgangsfigur, som trak sig, da han
havde reddet klubben fra at gå fallit.
Brokholm er en mand med meninger. Han skriver
engageret om avl og markprøver. Det var lykkedes ham, at
få Dr. W.Marr, Kennel Blackfield til DK og dømme en
udstilling. Her lærte Brokholm, hvordan en hund skulle
være bygget for at gå i et højt søg. Det var for begge mænd
et must for en pointer,
da den højtsøgende
hund altid ville være
en ’lavtsøgende’ hund
overlegen.
I hosstående bog af Marr fylder hans omtale af pointeren i
Skandinavien 3 sider. Han fortæller, at pointeren kom til
Sverige omkring 1890 og fremhæver og Åkerlund.
Interessant er det at studere de 15 gode billeder af datidens
pointere, som er her.
Jeg købte bogen under en ferie i London.
Til jubilæet havde man fået fremstillet en fortjenstmedalje, og
den fik æresmedlem N.C. Breit. Den var af guld.
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Det var ved jubilæumsprøven ved Roskilde, klubben blev behørigt fejret, dels i marken, dels ved en
festmiddag, hvor telegraftrådene glødede.
Igen er det lykkedes Brokholm at få Dr. Marr fra Berlin på banen som dommer – men, men – der
skal megen overtalelse til for at få Marr til at dømme efter danske regler. Han understreger over for
Brokholm, hvordan han er vant til at dømme – tre dommere, førerne skal gå sammen, hunden skal
vise ubetinget lydighed osv. Har man set VM i DK, vil man nikke genkendende til dette.
Settereren vandt det år derby, og i setterlejren frydede man sig over fremgang, men sådan ser
Brokholm det ikke, setterne er ingenlunde gået frem i marken. Det er pointerne, som er gået tilbage.
Marr er også ret nådesløs i sin kritik;
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Dagen efter dømmer Marr i vk sammen med svenskeren Otto Rammel
Her uddeles der heller ikke roser bortset fra til vinderen Oksby Treff, som derved hjemfører Lejla
statuetten til ejendom i Kennel Oksby, idet A.P.Andersen har vundet den tre gange med tre

forskellige hunde. Imponerende.
Om samme Treff skriver Finn Møller Jørgensen i sin bog om Pointeren, at den blev anset som sin
tids bedste prøvehund i Norden..
Nok var vi blevet
mulet af setterne på
derby, men året var
nu ganske godt for
pointerne.
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I Landsjagtforeningen af 1923 var det et krav, at ejeren selv skulle føre sin hund på prøver i LJF.
Det huede bestemt ikke mange i vor klub – og vel heller ikke i andre klubber. Det ville jo betyde, at
ukyndige kunne forkvakle dressuren på gode sportshunde. Og boede man fx i København, var
træningsmuligheder jo håbløse.
Jeg skal ikke her gå nærmere ind på den strid, som opstod omkring afholdelse af prøver mellem
DKK. DJF, LJF og specialklubbberne, som følte sig godt og grundigt døllede om retten til at
afholde prøver. Specialklubberne gik så sammen om fx afholdelse af vårprøver – faktisk en forløber
for FJD.
Ved Vårprøven omkring Herning 3.april var der et Herrens vejr. Stærk blæst, regn og haglbyger.
Ved den prøve har jeg bemærket, At en ung Laurids Nielsen førte tre hunde i uk og om
eftermiddagen yderligere en hund i ak. Den ene af hundene i uk ejede han sammen med
isenkræmmer Ullerichs i Herning, en kendt pointermand, som var prøveleder på dagen.
Laurids dresserede mange hunde. Hugo Nielsen, der nu har arvet Kennel Mørup, fortæller, at prisen
for 8 ugers dressur var kr. 200,- Fik hunden en førstepræmie kostede det yderligere kr. 100,Laurids havde en mindre gård, og fik dengang kr.15,- for et slagterisvin uden svinekort. England
indførte kvoter for indførsel af bacon og derfor blev der udstedt svinekort i 1933. De blev først
ophævert ved Kanslergadeforliget i 1940. Hvor mange kort, man kunne få, afhang bl.a. af tidligere
leverancer. Ordningen var sikkert nødvendig, men den kunne ingenlunde dæmme op for krisen i
landbruget, hvor der som nævnt var bølger af tvangsauktioner.
Laurids var helt op i en høj alder en eminent dressør, som ikke gik på akkord i sin dressur. Hundene
skulle pinedød tage marken med helt fra kanten af. Ellers blev de fløjtet dæk og trukket tilbage igen
og igen om nødvendigt.
Jens Have trænede en del sammen med
den gamle mester, og han lærte utroligt meget
af Laurids, siger han.
De ’gamle’ hundeførere ruttede ellers ikke med deres
Viden. De ville vinde, som Aage Jensen Kennel
Sejbækgård, sagde til et ungt menneske, som på et
Vintermøde dristede sig til at spørge om, hvad
markprøver egentlig gik ud på.
”De’ ka’ a’ sgu godt sæj’ dæ’ ung’ man’, ve’ll vin.”

Laurids med sit sidste kuld hvalpe.
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På samme prøve ved Herning førte Chr.Dichmann, der boede nær ved Laurids og også havde en
lille gård, 3 hunde i uk om formiddagen og om eftermiddagen hund i ak. Ja, faktisk måtte han gå
hertil før uk var færdigbedømt. Christian Dichmann og Laurids trænede ofte sammen fortæller
Hugo.
Dichmanns evner var kendte i det midt-vestjyske:
I sin lille bog: ”Liv Og Glade Dage” priser Kaj Munk sin hund Jylva i den herlige beretning: ”En
Kvinde af Folket” Jylva kan det hele, men,men-

Kaj Munk skriver også om Jylva: ” De kalder dig en bastard, Jylva, en cocktail, en køter, vistså, jeg
kender nok deres fine hunde, dette udvalgte selskab af fine distanceblændere og stamtavlekabalister.
Præmiejægere og sølvtøjsapporterere. De er opdrættet til at vimse rundt på en udstillingsmark og
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snobbe for dommere og stå i hundegård og parres og lave afkom til ågerpriser”. Jylva endte sine
dage på den første dag i andejagten 1.august, hvor hun løb ud foran en lastbil.

Om King af Skanderborgs afkom er solgt til ågerpriser ved jeg ikke, men han er uden tvivl den mest
benyttede hanhund i vor klubs historie. En sand avlsmatador.
Finn Møller fortæller, at King havde hele 130 parringer.
King var født i 1933.
Hans blodlinie prægede avlen i generationer, men det er en anden historie.
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