
Tanker fra mit værksted 

 

Jeg sidder ude i værkstedet for at ryge på min uundværdige pibe.  Der er min kone , som har fået 

den indstilling, at rygning  ikke foregår inde , men ude…. Men jeg har i sinde  at fortsætte.,.. med at 

ryge pibe. Det foregår som regel ude i det lille værksted ! 

Jeg er ved at forsøge med et maleri, som måske kommer til at igne noget… ”Hvem siger , at det 

skal ligne noget ? Et maleri er ligesom i vores hverdag – fyldt med farver – ikke bare sort og hvidt”. 

Hvis jeg er positivt indstillet – kan jeg se en masse – måske er det farvespillet på maleriet, der 

fascinerer – eller måske, er det min hund, som er ved at kravle op på mit skød. 

Jeg kommer også til at tænke på, hvor heldig jeg har været i det hele taget, - også med hund – samt 

mht. de spændende mennesker jeg har mødt – oplevelser i det hele taget. 

 

I morgen skal mit barnebarn spille håndbold. Jeg kommer til at tænke på - mon han har TALENT 

for boldspil ? Min kone siger han har talent... her må jeg erkende, at hun for det meste har ret når vi 

snakker mennesker og hund. 

Ordet talent har nu bidt sig fast – jeg kommer virkelig til at tænke og filosofere over ordets 

betydning. 

Min påstand er, at man kan være god til noget og have talent - fordi man er født til det. 

Man kan være god til, at løbe 100 meter løb… til at spille fodbold eller endda være en god 

tyrefægter. 

Man kan også have de hurtigste brevduer – eller den travhest, som løber først over målstregen. 

Jeg tænker, hvis ikke atleten… fodboldspilleren… travhesten… brevduen… eller tyrefægteren har 

talent, kan det så lykkes?? 

Ordet talent ruger i mit hoved og stiller mig selv spørgsmålet, om man kan skabe et talent? 

Jeg konkluderer omgående, at det kan man ikke….. filosoferer lidt videre. .. og overbeviser mig 

selv atom, at det er sådan der er !   

  

Nu er jeg pludselig i hundeverdenen (Pointer verdenen). 

Udover ordet talent ... kom jeg ydermere til at tænke på ordet ... Format ! 

Jeg har altid troet, at jeg vidste, hvad det var, men lige nu ved jeg ingenting. 

Der mennesker med et stort format, men som sjældent siger noget – siger de endelig noget  - ja, så 

lytter man efter dem.     

Der er mennesker i højhælede sko med en knald god stil, men uden format. Det må stå i det uvisse, 

– hvad ordet betyder… Hverken maleri eller hund kan give svaret. 

 

Hvor tit har vi ikke hørt følgende… Det er en hund af stor format, den går vel nok godt, den går 

stort, den løber stærkt og i en god stil ! Om den jager eller jagter… for sin herre, ja det er 

spørgsmålet. 

Jeg kom til at tænke på engang jeg var besøg hos en kennel ejer i Tyskland.. Der stod skrevet på et 

skilt … Den smukke er den hund, som udstråler ædelhed..... den VÆRDIFULDE en den, som   

fremskaffer flest antal fugle (skud ). Videre stod der på en gammel dør – der findes hunde – og 

Pointere. 

 

Jeg synker dybere ned i stolen – hvad har jeg dog gjort ? Jeg er alvorlig bange for, at jeg har ødelagt 

min lille hund! Jeg nemlig skudt to snepper + en fasan for hende. Derudover har hun spist 

mavesækken fra et stykke råvildt. 

Ydermere har jeg med jævne mellemrum givet hende hvidløg… det har jeg altid brugt. For kort tid 

siden blev jeg gjort opmærksom på, at det farlig for en hund. Der har jeg aldrig vidst… derfor 

fortsætter jeg med dette. 

Nu er min hund – måske kun en god jagthund… ikke længere en ”sporti” hund. 

Skal jeg nu vælge at blive bedrøvet eller skal jeg gøre som plejer.. Med et smil vælger jeg det sidste. 

 



Jeg er den eneste at stille spørgsmålet  til. Ser ned på min lille hund og stiller spørgsmålet ”Vil du gå 

på jagt sammen med mig – og omgående finde en fugl til mig”? Hun logrer med halen. 

Jeg tænker videre… din stil er jo ikke for god – du får aldrig betegnelsen af stort format, men, men 

du løber stærkt – så hvem ved ! 

 

Pibe nr. to bliver tændt. Er i humør til, at tænke både frem og tilbage – lidt tilbage, men mest 

fremad. 

For nogle år siden ringede jeg til en god bekendt. Det er konen der tager telefonen – spørger efter 

manden, ”Åh nej, nej - du kan ikke træffe ham  - han er u å dressere hund. Åh, ved du hva, han ska 

sån slåes med den hund - han ka æ fåen te det han gjen vel ha te å gør. Vi snakkede videre om løst 

og fast. 

Nogle år efter snakkede jeg med manden selv – som havde fået en anden Pointer. Nu spørger 

selvfølgelig til den – nå, hvordan går det med din nye pointer ? 

Åh ved du hva, det er såen en dejli hund – den ka sjel. Den er rejti gur te å find. A ka ålti komme op 

til den når den hår stand. Den vil rejs  - og så sjov nok - den vil æ præl.  Åh, som a er glå ved den 

hund, men æ stil er æ for gur, men æ så ring endda. Jeg blev enig med mig selv om, at den hund må 

have TALENT. 

Hvis jeg husker ret fik samme hund flere 1. præmier. 

 

Tankerne blev ved, selv om jeg kan mærke det begynder at blive koldt. Nu kom jeg til at tænke på 

vores avlsvejledere – DOMMERNE ! De  må være dem som styrer frem  og tilbagegang - håber, at 

de også har – og bruger deres talent. 

 

Smører lidt mere farve på det påbegyndte maleri …   Den mørkerøde farve bliver brugt –  hov – jeg 

spildte noget maling på min lille gulbrogede Pointer  og konstaterer med et smil på læben, at nu er 

du jo blevet trefarvet. 

 

Nu råber min kone - kom ind og få en ”bette” kop kaffe – vi har fået gæster    

… Tanker fra det røgfyldte værksted …  

 

Med venlig  hilsen 

 

Jørgen Andersen 

Agertoften 

 

 

 

 


