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Der var engang for 100 år siden 

Jeg har atter engang været ved at kigge i den kasse papirer, som Erik Danielsen gav mig 

kort før han døde – han håbede, jeg kunne få nytte af materialet. 

Kassen huser mestendels papirer, som Købmand Sv.Teilmann har samlet. Hans enke, 

Aase Teilmann, skriver, at hun håber, man kan få gavn af materialet og siger i samme 

åndedrag, at pointeren er den dejligste hund, hun kender. 

Erik er her flankeret af Jens Rasmussen 

på vores 90 års jubilæumsprøve ved 

Ringe. Begge var pointerentusiaster med 

stort P. 

Eriks force var nok avl og udstilling. Han 

havde altid meget smukke hunde, var 

særdeles kyndig.  

Jens havde den store triumf kort før sin 

død at vinde derbyet. Han var da mærket 

af sygdom, men når han kom i små sko, 

gik det derudad -  pløre eller ej. 

Efter finaleslippet  modtog  Jens folkets 

hyldest fra guldstol. Poul Vestervang og  

Ole Schmidt var hurtigt ude i marken  at 

hente ham. Hvor var det et smukt  og 

uforglemmelig t  øjeblik. 

Købmand Teilmann var medlem af 

bestyrelsen i mange år og en meget aktiv 

dommer i marken. I kassen er der talrige 

makprøvereferater. 

Jeg er i denne omgang undret mig over 

nogle sammenhængende sider med 

billeder/tegninger af diverse hunde, og 

kunne i første omgang ikke greje i hvilken sammenhæng, de var trykt .- og selvfølgelig 

også, hvor hundene stammede fra. 

Først, da jeg fik læst i nedenstående tidsskrift, gik der en prås op for mig.. 

Dansk Pointer-og  Setterklub blev dannet i 1904 efter en strid med  Dansk Jagtforening og 

Kennelklubben. Jagtforeningen arrangerede markprøver og Kennelklubben tog sig af 
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stambogsføring og udstilling. En række mennesker af det store hartkorn ønskede flere 

markprøver, men mødte ikke forståelse herfor, hvorfor de sluttede sig sammen  i 

ovennævnte klub. De havde vind i sejlene, allerede året efter havde de 300 medlemmer. I 

1905 afholdt de den første markprøve på Lerchenborg.  

Erik Danielsen var drivkraften bag den 100 årige jubilæumsprøve i 2005, en brugsprøve, 

som jeg for øvrigt  efter opfordring af Erik skrev om baggrunden for på vor klubs 

hjemmeside 

Klubben geråder i strid med 

Kennelklubben  i spørgsmålet om 

fælles regler for markprøver og 

udstillinger i Norden. Man opsiger 

overenskomsten af stambogsføring 

med Kennelklubben og ekskluderer i 

samme ombæring dennes formand, 

Carl Lund.  

På en stormfuld generalforsamling i 

1918 går bølgerne højt, flere udvandrer 

i vrede. 

Besindige folk reber sejlene, og Dansk 

Pointer Klub og Engelsk Setter Klub  i 

Danmark  bliver stiftet. 

I 1905 var pointerklubbens første 

formand,  N.C.Breit og Karl Brandt  på 

hundeudstilling i London. Her mødte 

de navnkundige William Arkwright, 

forfatteren til’ pointerbiblen’: ”The 

Pointer and his Predescessors.”  

Det var ved samme lejlighed, Mr. 

Sawtell, Melsham  Kennel  bortsolgte 

200 pointere! 

I de første åringe  i klubben  tyede man 

til Sverige  efter hunde og blodfornyelse. De var en tak foran DK. – Senere gik strømmen 

den anden vej, men det er en anden historie. 

I Finland var der også grøde i pointeravlen, men man mødte ikke finner på prøver, som vi 

mødte vore svenske naboer.I ovennævnte  tidsskrift skriver  Friherre  Bertel Gripenberg en 

fyldig  artikel: ”Snabba hönshundar.” – Sidenhen kommer også det sorte finske blod ind  i 

vore pointere.  
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I Teilmanns kasse er der en række hunde trykt på glittet papir. Nogle af hundene har jeg 

stødt på, da jeg sammenskrev pointerhistorie, men alligevel var billederne nu gådefulde, 

ind til jeg bladede i tidsskriftet. 
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Det vil føre for vidt her, at bringe alle referater af nedenstående hunde, hvoraf flere heller 

ikke er omtalt fra prøver eller udstillinger. 

Jeg synes, det er spændende at se på de meget forskellige typer, der enten er fotograferet 

eller tegnet, så her bringes de alle. 

Teilmann ’arbejdede’ meget i stamtavler og skrev nogle alenlange anetavler. Det må have 

taget oceaner af tid. 
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Det er fortrinsvis hunde af svensk afstamning , som man her har medtaget. 

Man har i høj grad deltaget i markprøver og udstillinger  på kryds og tværs i Danmark og 

Sverige. 

Markprøvesporten i hine tid var præget af det store hartkorn, overklassen. I DPK. var der 

også  rigtig mange grosserere, hvoraf mange havde hyret professionelle dressører til at 

føre deres hunde frem. Der lød da også et ramaskrig, da Landsjagtforeningen af 1923 blev 

stiftet. – Tænk, de var så 

formastelige, at de 

krævede, at ejerne selv 

skulle føre deres hunde i 

marken. 

Der er dog ingen tvivl om, 

at vor klub i høj grad nød 

gavn af, at der var en 

gruppe velhavere som 

brændte for pointeren, som 

var villige til at bruge 

mange penge på denne 

lidenskab. 

Omdrejnigspunktet i disse 

år var København og 

omegn. 

Som man kan læse 

kostede en parring med 

klubbens stamhund 80,-kr. 

Der var kvalitetskrav  til 

tæven, som dog kunne 

fraviges – ussel mammon 

trak også i hine tider. 

I 1914 var timelønen for en 

ufaglært arbejder 50 øre. 

Pointerne som type var 

uensartede, og dette var 

klubbens ledelse sig meget 

bevidst. Her måtte sættes 

ind. 
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Karl Brandt var gennem et 

langt liv en meget dygtig og 

kompetent mentor. Han var 

med helt fra DPK’s start. Som 

nævnt også på besøg hos 

William Arkwright  sammen 

med N.C.Breit. 

Arkwright havde på Sutton 

Hall over 300 pointere i sin 

kennel omkring 1900. 

Brandt var meget 

opmærksom på, at nok skulle 

hundesporten udvikle sig, 

men det måtte ikke ske 

hurtigere, end hundemateriale 

og førere kunne  bære det. 

I 1930 er Brandt på Svensk Kennel Klubs prøve ved Øved Kloster. Her er et ypperligt 

terræn med lyng og småmarker. Brandt mener, at denne prøve er den ypperste i Norden. 

Svenske jagthunde er på et meget højt plan, men evnen til at finde vildt, fart og 

udholdenhed  er ikke forbedret mærkbart de seneste år. Her har man stort set nået målet, 

men det er glædeligt, at stilen er blevet mærkbart forbedret. 

Brandt mener naturligvis, at man altid skal bruge den bedste hanhund i avlen og ikke 

’smedens hund.’ I 1935 skriver han, at man skal passe på med at se gennem fingre med 

grove fejl i eksteriør, for de kan begynde at opstå som almindelige fejl, der har det med at 

gro fast. 

I 1937var denne standard medtaget i 

Årbogen. Til manges fortrydelse med en  

tekst  fra 1918.Det blev rettet næste år. 
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Karl Brandt lyttede man til, man anerkendte hans ekspertise og viden, men klubbens 

ledelse var i det hele taget gode til at melde ud, hvilke veje man skulle gå. 

Ikke mindst  Aage Steenbjerge,som var sekretær, og  P .Brokholm, som   var formand i 

mange år, udtalte sig flittigt om avl . De gik i offensiven og fik givet hug nu og da. 

Interessant er det i Årbogen at læse om, hvordan  navnkundige  Dr.Waldemar Marr, 

Kennel Blackfield, Berlin  på klubbens jubilæumsprøve i 1938  ikke  var  synderlig 

begejstret for de danske hunde, når man lige ser bort fra Oksby Treff, en god hund, men 

dressuren kunne godt være mere afsleben. A.P.Andersen, Kennel Oksby, vandt på denne 

prøve den kostelige Lejla Statuette til ejendom. 
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I 1937 dømte Marr udstillingen i Forum.. Her lærte Brokholm som ringsekretær meget. 

Marr kunne udpege hunden med de rette vinkler, der giver høj hovedføring , hurtig, 

elastisk og udholdende galop 

Jeg er ikke i tvivl om, at bølgerne har gået højt, når man har diskuteret avl i pointerkredse 

førhen. Det gør de fortsat, hvor det tilsyneladende gælder mere om at ”jorde hinanden” 

end at lytte. ’Skrig og skrål’ gavner i den sammenhæng  overhovedet ikke vor race! 

Det økonomiske incitament spillede en større rolle i forne tider, men  Brandt syntes at 

hæve sig over fnidder og trakasserier. Han afstak en kurs på ikke mindst bænken, men var 

også en meget anerkendt dommer i marken. 

Lige efter anden verdenskrig var udstilling et sandt tilløbsstykke. Det var jo godt nok, men 

bestyrelsen fandt, at bedømmelserne trængte til at blive strammet op. Det blev den, og så 

var det pludselig ikke længere så attraktiv at komme på udstilling. Deltagerantallet raslede 

ned de følgende år. Det fik være, eksteriøret skulle strammes op og blev det. 
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Denne smukke nekrolog over hædersmanden, Karl Brandt  blev bragt i Årbogen 1974. 

Hundene Sancho Pansa og Champion Unkas var begge stamhunde. I årskkrift – Årbogen 

1920 – siges der om stamhunde: ”Betegnelsen ”stamhund ”kan tildeles en hanhund, om 

hvilken man har grund til at formode, at den gennem skønsom anvendelse, til den her i 

landet forhåndenværende stammer af tæver vil være i stand til, indenfor de forskellige 

stammer, at forbedre racen og befæste de gode egenskaber, den er i besiddelse af, såvel 

med hensyn til brugsegenskaber som exteriør.” 

Se, det var jo gode intentioner, men de led skibbrud. Allerede i Årsskriftet i 1920 kunne 

man læse, at Unkas afkom var for stridigt, og Sancho  Panza var blevet blind. 

Et af de helt store sats avlsmæssigt i vor klub sker i 1946, hvor Fieldborn Giant Killer 

parrer 20 tæver, Fieldborn Golden Hope parrer 10 tæver. –Man kan læse mere herom i 

’Træk af Dansk Pointerklubs Historie 1938-1947.’ 

Storm P. sagde engang, at næst efter kønsdriften var jernbanedriften den vanskeligste at 

styre. 

Jeg tror, at lidt af det samme gælder for pointeravlen. I generationer har det gavnet vore 

pointere umådeligt meget, at mange landmænd har været  markante avlere. De har haft 

evne til at bedømme dyr og set muligheder. De har afstukket en kurs, som de har fulgt og 

har formået at justere avlen, hvis det har været formålstjentligt, og de har fremfor alt haft 

plads til et hundehold. 

Jeg tror ikke på et decideret avlsråd, men jeg savner nogle udmeldinger fra vor ledelse 

om, hvor vi skal bevæge os hen med vore pointere, det være sig i mark og på bænk. 

- Omsider nåede jeg ’bunden’ i Teimanns/Eriks kasse med diverse materialer. De har sat 

mange tanker i gang. En del af dem har du lige læst. 

 

NB! 

Nå, der er forresten også et eksemplar af Fælles Markprøveregler fra 1943.Tænk, 

dengang kunne man nøjes med 11 sider. Dommerens frie skøn og sund fornuft  var i 

højsædet. 

I dag må dommerne have hele 32 sider at støtte sig til. 

NMO 
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