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Dansk Pointer Klub har hundrede års 

fødselsdag i år – det skal fejres året ud 

  

For nogle år siden – op til 90års jubilæet nærlæste jeg alle klubbens årbøger fra 1918 og fremefter 

og skrev i perioder af tiår om, hvad der rørte sig i vor klub. Det har jeg nu ikke tænkt mig at gøre 

om, i stedet vil jeg i løbet af året dykke ned i jubilæumsårbogen for hvert tiår. 

 

I 1918 rasede 1.verdenskrig endnu, da 

klubben blev stiftet. Den krig, som blev 

ført med ufattelige lidelser og tab – over 

9 millioner døde, men det var vel først 

efter krigen var ophørt, at disse 

forfærdelige hændelser blev kendt i den 

brede offentlighed. Mange familier i 

Sønderjylland havde dog krigens gru 

tæt inde på livet. 

 Jeppe Aakjær skrev ganske vist i 1916 

”du puslingland, som hygger dig i 

smug, men hele verden brænder om din 

vugge” i digtet: ”Som dybest brønd 

giver altid klarest vand.” 

 I DK tjente vi på krigen – det var bl.a. i 

de år, begrebet gullaschbaroner blev 

kendt. Vi havde 148 af dem, da der var 

flest. 

 

Vor klub fik en flyvende start, allerede i 

det første år udsendte man et årsskrift 

DPK havde mange mæcener, som gav 

smukke sølvpræmier, sølvpiske etc, og 

som støttede udgivelsen af årsskrifter. 

Kassereren, direktør W.Mønsted, var en sand troldmand til at skaffe penge til klubben. 

Og dog var klubben ved at kuldsejle, da den første bestyrelse smed håndklædet i ringen efter en 

strid med Dansk Kennelklub. Heldigvis rebede L.P.Olesen sejlene og fik samlet en ny bestyrelse – 

nu med en bredere forankring uden for København/Sjælland. Han blev formand og var 

overordentlig flittig. Klubbens medlemmer fik et tidsskrift 7 gange årligt, som han redigerede. 
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I ovenstående årsskrift skriver redaktøren meget fyldigt om markprøver og referater. 

En af de personer, man 

omtaler med ærefrygt i 

klubben, er  

W.ARKWRIGHT . 

Han nedlagde sin kennel 

som følge af de 

restriktioner, som kom i 

England pga. 

fødevaremangel. En 

følge af krigen 

Billedet viser: 

CHAMPION 

SANDBANK. 

 

Erik Åkerlund fra Sverige er også meget i vælten i Danmark i 20’erne. Han ejer Kennel Lyngsåsa. 

 

Åkerlund var 

bogforlægger og en 

meget velhavende 

mand, som brændte for 

pointeren og havde en 

særdeles heldig hånd  

med sin avl. Han havde 

store jagtrevirer i 

Småland. 

A.P.Andersen, Kennel 

Oksby, kører i 

1920’erne to gange til 

Sverige og får parret  

hund i Kennel 

Lyngsåsa. 

Åkerlund skænker Lejla 

statuetten til DPK. 

Skogis Lejla var hans 

yndlingshund, som bl.a. i en ung alder imponerede alle ved en svensk-dansk match på Giesegård i 

1912.A.P. Andersen Kennel Oksby vinder statuetten første gang i 1927 med Rolla. Det var samme 

år, at A.P.Andersens utrættelige arbejde for at brede vårprøverne ud i landet bar frugt. Det år 

holdtes de på Fyn og i Jylland ve Herning med tilskuere fra Limfjorden til Sønderjylland. 
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Den opmærksomme læser vil huske, at Åkerlund kom så skammeligt af dage, da han skulle vise 

nogle gæster, at han kunne blæse:”Harens død.”  Hans hjerte bristede. – Det skrev jeg i en artikel 

om J.Frykberg. 

Redaktøren lader nogle ’gamle’ bestyrelsesmedlemmer komme til orde for at skrive om ”Vore 

Hunde”.  Skovrider P.Errboe,, som er en dygtig organisator for prøver, er vranten, så det gør noget. 

Klubben har forsømt eliten og givet plads til bønder og andet inkompetente personer, dommerne  - 

ja, der er vel et par stykker, som er kompetente, dressørerne er ikke dygtige nok, fuglesituationen er 

sørgelig, ja, man kan vel selvfølgelig gå ud at få nogle lærkestand, for de er jo talrige. 

Grosserer Holm anlægger en anderledes positiv og saglig tone. Han har hentet gode hunde i Sverige 

bl.a. hos J.Frykberg. Holm slår til lyd for, at man skal genoptage de dansk/svenske prøver, man må 

glemme de stridigheder, som måtte have været. 

Der er også en jagtskildring, som er Baron Münchausen værdig: 
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