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Dansk Pointer Klub har hundrede års 

fødselsdag i år – det skal fejres året ud 

1948 

Anden verdenskrig kommer naturligvis også til at gribe ind i D.P.K.s traditionelle aktiviteter. 

Vårprøven 9.april 1940 aflyses, men det råder man bod på i september. Jeg synes, at man 

imponerende dygtigt holder fast i årets rytme i vor klub. 

Vores formand, Svend Nørbæk, må i 1944 i huj og hast flygte til Sverige. 

Man mødes til prøver og udstillinger i stort tal; det er, som om man her får et frirum for de dystre 

tanker, krigen selvsagt førte med sig. 

Otto Pers er redaktør af årsskriftet og Aage 

Steenbjerge er kommet med i redaktionen. Han bliver 

senere redaktør i en årrække. 

Under krigen havde klubben omkring 600 medlemmer. 

I jubilæumsåret er medlemstallet på godt 400 

medlemmer. 

Økonomien halter lidt, men formand Brokholm vil 

under ingen omstændigheder være med til at hæve 

kontingentet. Bestyrelsen må hellere ty til lommerne – 

noget kasserer B.F.Carl vist allerede har gjort. Det 

synes medlemmerne nu ikke, bestyrelsen skal. 

Man har store udgifter til uerholdte sølvpræmier fra 

krigens dage, og man skal stadig bruge i omegnen af 

200 sølvpræmier pr. år til præmier. 

 

 

 

 

4 gange årligt har klubben udsendt dette tidsskrift, 

Som mestendels har indeholdt referater og 

dommerkritikker fra udstillinger samt små 

meddelelser. 

L.P.Olsen har redigeret 
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L.P.Olsen var en uhyre aktiv mand i hundesporten 

med vægt på DPK. Det var jo ham, der samlede 

stumperne, da klubbens første bestyrelse smed 

håndklædet i ringen. Det var ham, som ihærdigt 

skrev tidsskrifter til medlemmerne. Han var også 

dommer. Det var ham, som blev døllet som 

formand, da klubbens økonomi var kørt i sænk, 

men det var også ham, der som en anden tumling 

ufortrødent fortsatte arbejdet i klubben, når der var 

brug for det. Han var organisatoren og 

formidleren, hvilket helt klart kommer til udtryk i 

de visioner, han havde i 1926, hvor han blev 

formand. 
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I sit tilbageblik skriver L.P.Olsen bl.a.: 

 

Det var som før nævnt også 

A.P.Andersen, Kennel 

Oksbys tanke. 

Det var en lettelse, at krigen 

var forbi, nu kunne man 

tage fat på en ny epoke i 

samfundet. 

Vi fik Marshall hjælp, som 

i høj grad var med til at 

finansiere mekaniseringen 

af landbruget. 

Den grå Ferguson betød en 

revolution i landbruget. 
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Vi er mange, som har frosset gudsjammerligt mangen efterårsdag, når vi pløjede. Førerhuse var 

ikke noget, man kerede sig om i de første år. 

Jeg kan huske, at de voksne diskuterede meget for og imod Nato i 1948. Vi endte trods alt med 

at blive medlem i 1949. 

Hundemæssigt ligger DPK lunt i svinget. 

Det var endnu et af de derby’er, hvor der var udtalelsesprøver. Selve prøven blev afviklet på 

Egebjerggård og Hoffmandshave. Pointerne gjorde rent bord, og ved DM besatte pointerne 4 af 

6 pladser. Rex var med på afbud fra en setter. Startede i matchningen allernederst, men endte 

som vinder. Aage Sylvest Larsen havde altid tophunde. Var eminent dygtig til at udvælge alle 

slags dyr, fortalte Sigvald, Kennel Alsbjerg, mig engang. 

Men man diskuterer avl, så det brager. Et par år før havde Brokholm jo sørget for, at Fieldborn 

Giant Killer parrede 20 tæver og Fieldborn Golden Hope parrede 10. 

Resultaterne af disse parringer lod måske nok vente lidt på sig, men giv tid, giv tid, sagde 

Brokholm, det skulle nok vise sig i senere generationer, og heri fik han jo ret. 

Peter Gude havde i mange år i den grad styr på Giant Killer og King af Skanderborgs blodlinier. 

Jeg synes ikke, man snakker synderligt meget om dem i dag. 
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Brokholm er om ikke forarget så i hvert fald skeptisk over, at Brangstrupgaards Tom efter 

sigende har haft 20 parringer, inden den er 2 år. Tom har et fint hoved og en god hals, skriver 

Brokholm, men han savner masse. 

Men lad os nu alligevel dvæle lidt Tom (Fieldborn Giant Killer – Dorry). 

I 1949 blev Tom Danmarksmester på Kalø Gods, der var blevet konfiskeret efter krigen. 

Terrænet var kuperet og dermed lidt besværligt for hundeførere og dommere. I slutheatet mod 

engelsk setter Letti fandt Tom fugl tre gange, inden Letti nåede at finde noget, men det var jo 

også før, alfabetet kom på mode!  

Ikke alle var nu lige begejstret for denne satsning med de finske hunde. O.Pers minder’venligt’ 

om en gravsten på en fynsk kirkegård: 

”Den, som gaar over Aaen efter Vand, 

Han må være en daarlig mand, 

Det maa jeg og Mads Mule bekjende, 

Vi tog os begge en sjællandsk kvinde”. 

To af vor klubs koryfæer er med i årbogen i 1948: 
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Sammen med Jens Have tog vi i nogle år ud at interviewe hædersmænd i vor klub til 

’Pointernyt’. 

Vi havde en dejlig eftermiddag sammen med Sigvald i Kennel Alsbjerg. 

Året efter kørte vi ned Til Knud Fuglede Jørgensen på Agersbøl og hørte om avl i Kennel 

Fuglede og meget mere 

 

Begge havde de været aktive i mange år, og de vidste noget om avl og havde helt styr på 

blodlinjer. 

De havde begge vundet alle store prøver, men det var nu ikke det, de dvælede ved, selv om de 

huskede mange situationer og skrøner krystalklart. 

Jens og jeg var altid oplivede, når vi kørte hjem. 
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NMO, marts 2018 


