
Den stående engelske hund. 

 
I min barndom omkring 1950 var det mere reglen, end det var undtagelsen, at der gik en pointer 

eller en setter på gården, hvis manden var jæger, ja det var ganske enkelt jægernes foretrukne 

jagthunde. Man gik på jagt typisk alene eller med en eller to kammerater, når man havde tid og lyst, 

mest selvfølgelig om søndagen, men også mange gange midt i ugen, hvis man fornemmede, i dag er 

det godt vejr til hønsejagt, eller der har været sneppefald. Det var naturligvis mest bønder og andre 

selvstændige, der havde de privilegier at kunne sætte timer, ja måske flere dage af til at gå på jagt. 

Det betød at hundene som oftest arbejdede under ideelle jagtlige forhold, og som følge deraf blev 

rigtig gode. 

Sådan spiller klaveret ikke i dag, i hvert fald ikke i ret mange husholdninger. Jagtdatoer er fastlagt 

for hele sæsonen, ja tit samme weekender år efter år      

 For at en stående hund kan løse 

opgaven, at finde fugl og nagle 

den, er den afhængig af gode 

færtforhold. Det er langt fra alle 

dage, der egner sig til jagt eller 

træning, eller for den sags skyld 

markprøver, det er noget, enhver 

fører af stående hund ved. Sådanne 

dage kan det være en plage for 

både jæger og hund og dommer. 

Fuglene bliver stødt, hvis de 

overhovedet bliver fundet, uden en 



jagtbar situation, og der kommer ingen fugle på paraden. Det kan den moderne ”såkaldte jæger” 

ikke leve med, han forbander den stående hund som værende ubrugelig og anskaffer sig en 

sporhund, som går på fodfært og jager under bøssen. 

 

 

Hvis den stående hund i almindelighed, og den engelske stående hund i særdeleshed, skal få lidt 

af sit fodfæste tilbage i jægerskaren, vil det kræve en målrettet indsats fra specialklubberne med at 

lære de unge jægere kunsten at jage med stående hund, og ad den vej gøre dem interesseret i 

markprøvesporten. For om vi synes om det eller ikke, så er det markprøve sporten, der har holdt liv 

i pointeren og setteren her i Danmark. Ude i det store udland, hvor jagtmulighederne i det åbne felt 

er langt bedre, er der masser at lave for de engelske hunde, det må vi erkende, sådan er det ikke i det 



nuværende Danmark. Vi kan drømme og håbe og også arbejde for, at det bliver bedre, men som det 

var i min barndom, sådan bliver det nok aldrig igen. Dertil er der forsvundet for mange grøfter, 

markveje og kanter mellem mange forskellige afgrøder og skel. 

 

 

Markprøvesporten: Hvor er vi på vej hen? 

 
Hvis jeg har ret i min påstand, at det er markprøvesporten der skal holde gang i avl og opdræt af 

de engelske stående hunde, og det tror jeg at jeg har (altså ret i), så mener jeg, vi skal tage vores 

bedømmelse af hundene op til revision. Her tænker jeg mest på vinderklasserne, men tit spørger jeg 

også mig selv, hvem pokker har givet denne hund 1. pr. i åben klasse med den stil, nå, det kan der 

selvfølgelig være en god forklaring på. Hvis så den samme hund er heldig, og finder en fugl med 

komplet fuglearbejde med rejsning, så er den pludselig meget tæt på en placering, måske endog en 

topplacering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske opdrættere inden for de engelske racer har altid haft ry for at holde fanen højt  med 

hensyn til søg, fart og stil og intensitet. Det skal være en æstetisk nydelse at jage eller konkurrere 

med en pointer eller en setter. Ja, vi er fra vore nordiske naboer, og nu desværre også fra mange af   

vore hjemlige hundefolk, blevet beskyldt for at være stilfanatikere på bekostning af effektiviteten. 

Det er naturligvis noget vås, det ene udelukker ikke det andet tvært imod, den hurtige højsøger er 

klart den mest effektive til at nagle hønsefugle, i hvert fald under danske forhold. Derfor bekymrer 

det mig grænseløst, at en tophund ,der viser os alle de høje engelske idealer, blive sat bag en 



ordinær andenpræmie hund, blot fordi tophunden ikke har haft lejlighed til at vise rejsning. Denne 

disciplin har den jo bevist, at den kan klare, da den fik sin 1. pr. i åben klasse. 

 

 

Avlsmæssigt set er det en katastrofe for de engelske hunde. Andenpræmie hunden, der måske 

hænger lidt med begge ender og har kort galop, kan selv den dygtigste handler ikke rette op på, og 

der er meget stor sandsynlighed for, at evt. hvalpe efter den ikke bliver bedre, da stilen er meget 

arveligt.  

Inden for de engelske racer har vi altid haft meget samarbejde med Norge og Sverige, til stor glæde 

for begge parter. Nu har vi brug for jævnligt at hente blodfornyelse, jeg mener bare ikke, at det, der 

kommer nordfra i disse år, er godt nok. De holder ikke mål, hverken hvad angår eksteriør, eller på 

stilen. 

 I Norge bruger man  et skema med nogle talværdier, hvor man giver karakterer i 8 forskellige 

egenskaber, her findes der slet ikke en kolonne for stil. 

De 8 egenskaber er: - Jagtlyst – Fart – Selvstændighed – Søgsbredde – Reviering – Samarbejde – 

Presisjon – Reisning. Jeg har en mistanke om, at det er de kontinentale i norsk hundesport, der er 

årsag til, at man ikke bedømmer stil. I Norge konkurrerer alle stående racer i én gruppe.  

 

Det er dybt bekymrende, at den kontinentale tankegang inden for de engelske racer i Danmark, 

har fået så stærkt et fodfæste, som det efter min opfattelse har fået. Hvis den udvikling fortsætter, er 

det et spørgsmål om kort tid, så har vi norske tilstande med én stor sammenkogt ret. Jeg spørger 

bare, er det det vi ønsker? : – ( . Det er bestemt ikke det, jeg ønsker, og løsningen ligger i 

bedømmelsen, hvor de høje engelske idealer og skarphed på fugl kommer i højsædet. Og med 

hensyn til avl, ja, da skal vi kikke mere sydpå og måske også vestpå 

 

 

Carlo Nørtoft Thomsen                 

 


