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nes morgen. Deres skeletter er nemlig
fundet i en del udgravninger. Men præcis
hvornår den danske spids er opstået som
race ved vi ikke, og vi er heller ikke klar
over, hvilke racer der ligger bag den.
Umiddelbart minder den om samojed-
hunden, men ser man nærmere efter lig-
ner den i virkeligheden mest den island-
ske fårehund.

De tidligste informationer om den dan-
ske spids findes i malerier. Eksempelvis
figurerer et eksemplar på et maleri af Jens
Juel fra 1790’erne. Vi har også fotografier
fra omkring 1900, der viser den danske
spids.

- Sin storhedstid havde den danske
spids i 1930’erne. Den fandtes primært i
Jylland, hvor den var forholdsvis alminde-
lig rundt omkring på gårdene. Bønder

En af vore 
nationalracer 
er den danske
spids; en race 
der har været
under rekon-
struktion siden
sidst i 1980’erne

Tekst og foto:
Wiegaarden/Tine Luther

- Sidst i 1980’erne enedes man i DKK om,
at gøre en indsats for at rekonstruere en
af vore nationale racer, den danske spids.
Racen var ved at smuldre mellem fingre-
ne på os, fortæller Leif Lehmann Jør-
gensen, som har været den bærende kraft
i rekonstruktionen af den danske spids. 
– På daværende tidspunkt havde jeg været
formand for Spidshundeklubben i seks
år, og jeg syntes, det kunne være spænd-
ende at medvirke til at bevare en gammel
kulturarv som den danske spids jo er. Jeg
var simpelthen nysgerrig efter, om man
kunne få racen op at stå igen.

Storhedstid i 1930’erne

- Fra Nationalmuseet ved vi, at der har
været spidshunde i Danmark siden tider-
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Nutidens danske spids ser ud som de eksemplarer, vi kender fra gamle malerier og fotografier.
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har fortalt, at man dengang gerne havde
tre slags hunde: en vagthund, en rotte-
hund og børnenes hund. Sidstnævnte var
typisk en dansk spids.

Kært barn – mange navne

- Vi er stødt på masser af beretninger fra
ældre mennesker, som kan huske den
danske spids fra deres barndom, fortæller
Leif Lehmann Jørgensen. - At det lige var
den race, de talte om, kom ikke altid frem
fra første færd, men når vi fik billeder af
den på bordet, var der ingen tvivl. Grun-
den til forvirringen var, at racen er gået
under en del forskellige navne gennem
tiden. Den har for eksempel været beteg-
net ulvespids, grønlænderspids, samojed-
spids og hvid spids. Senest blev racen
kaldt dansk hvid spids, men vi strøg
”hvid”, eftersom mange af hundene fak-
tisk ikke er hvide men snarere cremefar-
vede, nogle med et rosa skær.

- På fotografier kan vi se, at den danske
spids faktisk ikke har ændret sig op gen-
nem årene. Når bønderne har avlet på
deres tæver, har de sædvanligvis brugt
den af naboernes hanhunde, der har lig-
net deres egen mest, så det har primært
været danske spidser. Men under rekon-
struktionen har vi fundet ud af, at der
også er blandet samojedhunde ind i et

vist omfang – sikkert fordi man gerne vil-
le have deres gode pels. 

En ”nem” hund

- Jeg synes, den danske spids er en nem
race at have med at gøre hvad angår både
motion, pleje og beskæftigelse. Det er en
tilpasningsdygtig hund; noget vi har
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Pelsen hos den danske spids er forholdsvis stiv og har en god underuld.

Foto fra 1943 af en pige med sin danske
spids. (Foto: privat)

Den danske spids skal være rektangulær og moderat vinklet. Halen må gerne hænge i
sin naturlige hvilestilling.
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også været skrevet om det i Hunden og
forskellige aviser. Det medførte en del
henvendelser, både fra folk, der mente,
de havde en dansk spids samt fra ældre
mennesker, der kunne huske noget om
racen og måske endda havde billeder af
den. Vi holdt nogle mønstringer, hvor en
del hunde blev godkendt som værende
racetypiske, og det betyder, at vi i dag har
omkring 200 danske spidser. Desværre er
de rimelig tæt beslægtet, så vi håber sta-
dig, at der dukker en ny linje op. Nu
fødes der kun et par kuld om året.

- Den danske spids er stadig ikke aner-
kendt af FCI (DKK’s moderorganisation),
men godkendte eksemplarer kan godt
overføres til DKK-stambog, hvor de får et
såkaldt x-nummer. Vi holder streng justits
med, hvilke hunde der parres, og man
kan kun få stambog på hvalpene, hvis par-
ringen er godkendt af undertegnede og
DKK’s udvalg for nationale og glemte
racer ved Ole Staunskjær. Vi har fået hen-
vendelser fra både Tyskland, Norge og
Sverige fra folk, der gerne vil købe en
dansk spids, men vi henstiller at ingen bli-
ver eksporteret, før vi har bestanden helt
oppe at køre herhjemme.

Den danske spids har egen specialklub,
Selskabet Dansk Spids. Leif Lehmann Jør-
gensen er formand, og han modtager og
giver gerne informationer om racen på
tlf. 86 69 73 73.

holdt godt fast i ved rekonstruktionen af
racen. Der er en årsag til, at man i gamle
dage kaldte den for børnenes hund: Den
er ganske venlig, navnlig overfor børn.
Dog kan den godt være reserveret over-
for fremmede, men den må ikke være
sky. Den skal lige se folk an, før de accep-
teres. Det er ikke nogen specielt modig
hund, men den er vagtsom på den måde,
at man kan være sikker på, at den fortæl-
ler, når der kommer nogen. I det hele
taget er det, hvad man kan kalde en let
gøende race.
- Den danske spids er en rigtig familie-
hund; det er vigtigt for den at være med i
familiens hverdag, og den løber gerne
rundt og holder styr på sin ”flok”. Selvom
den har en god pels, bør den ikke leve
ude, for den er meget social og vil gerne
være sammen med sine mennesker.

- Det er en hund, der godt kan lide at
lære. Den er kvik, men den kan godt være
lidt stædig. Jagtinstinktet er ganske spar-
somt og motionsbehovet er moderat.
Racen kræver ikke de helt store motivati-
onsforanstaltninger, men man kan sag-
tens gå til for eksempel agility eller lydig-
hed med den.

- Til trods for dens udseende er pelsen
hos en dansk spids ikke særlig svær at hol-
de. Den er ”selvrensende” forstået på den
måde, at hvis hunden har været ude i
pløre, lægger sig ned og tørrer, ligger alt4
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Leif Lehmann Jørgensen dømte den dan-
ske spids ved den nationale udstilling i
Hadsund 2001, da racen kunne udstilles
for første gang.

På jagt efter noget spiseligt…

skidtet tilbage, når den rejser sig igen.
Derfor behøver man ikke vaske den
særlig tit; pelsen skal blot børstes igen-
nem 1-2 gange om ugen.

Danske spidser opsporet

- Da vi gik i gang med rekonstruktionen,
efterlyste jeg hunde i radioen, og der har
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