
Sort spids – en dansk vikingehund – i historiske rammer ved Vikingemuseet Ladby 

 

Klubben for Sort Spids afholder i samarbejde med Vikingemuseet Ladby træf og skue lør. d. 3. 

september fra kl. 10-15 ved museet. Her kan interesserede blive klogere på en rigtig vikingehund – 

den sorte spids – en hundetype som vikingekongen fra Ladby fik med sig i graven.  

 

Den sorte spidshund og Vikingemuseet Ladby har et mangeårigt samarbejde. På museet viser 

udstillingen ”Dødeskibet” figurer af ladbykongens hunde, som  den sorte spids har stået model til. 

Desuden er den sorte spids afbildet på det store vægmaleri for enden af skibet. Vi er fra klubbens 

side meget taknemmelige over det samarbejde, som vi endnu en gang har med Vikingemuseet. 

 

Vi har i 30 år udført et seriøst rekonstruktions- og avlsarbejde med sort spids, som er en kærlig og 

glad familiehund og desuden en meget lærenem brugshund. Racen er netop optaget i DKK (Dansk 

Kennel Klub) under nationale og glemte racer. Vi har kuldfremvisning, hvor sidste års hvalpe vil 

blive vist frem sammen med deres forældre samt avlsgodkendelse af voksne hunde, så vi kan følge 

racens udvikling tæt og sikre harmoniske hunde også fremover. 

 

Dagen igennem vil der være rig mulighed for at komme helt tæt på hundene. Alle interesserede er 

velkomne og træfpladsen er gratis at besøge, når der er løst billet til museet. Vi vil desuden have 

flere medlemsaktiviteter over dagen, som ringtræning, skue og træning for sjov, og der vil være 

stande/boder med bl.a. hundetilbehør. Det vil være muligt at se hundene i aktion samt få en god 

snak om racen og kæle med hundene. Museumsinspektør Ane Jepsen vil hhv. formiddag og 

eftermiddag guide en rundtur, hvor netop Ladbykongen og hans hunde historie er i fokus. 
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