
Diverse raser 
av Hardy Frandsen, Danmark 

   Det var atter denne gang en stor glæde at modtage 
invitationen til at fungere som dommer ved jeres 
Landsudstilling. Jeg benyttede lejligheden til sammen med min 
kone at besøge meget gode venner samtidig og havde nogle 
rigtig gode og hyggelige dage sammen med jer alle. 

  På udstillingen skulle jeg bedømme formduerne, en gruppe 
der er i fremgang hos jer, hvilket jeg kan glæde mig meget 
over. 

  Jeg begyndte med tre franske kødduer af racen Cauchois, 
varieteten hedder i dag ”Blå - Bronze skælvinget” (tidligere 
rødskælvinget). Det var alle tre gode kraftige duer med god 
størrelse, blå grundfarve og god bronzefarve i tegningen, som 
kunne være mere regelmæssigt fordelt Lidt bredere og mere 
fyldigt bryst var et ønske. Desværre havde alle tre kun 11 
halefjer, hvilket udelukker point over 92. 

  Herefter var der en gruppe Damascenere. Det var en glædelig 
overraskelse at se dem, idet disse de seneste år har været af 
meget dårlig kvalitet. Jeg forstod på opdrætteren, at det var en 
ny stamme, hvilket også kunne ses. Der var flere med rigtig god 
størrelse og fine grundfarver, der var mørke i bunden. Bånd, 
slagfjer og halebånd skal gennemgående være mørkere, 
(båndene gerne helt sorte og bredere, uden at løbe sammen). 
Øjne og øjenrande var ganske gode. Enkelte kunne have bedre 
ryglukning. Et gennemgående problem er den lille wamme, der 
skal være under næbbet og udfylde struben. Det er en grov fejl, 
hvis denne mangler. Jeg noterede under ”ønsker” mere synlig 
wamme. Jeg ved, hvordan den skal se ud, og hvor den skal 
sidde, men den var altså ikke synlig nok. Det er et generelt 



problem hos Damascenerne, det er yderst sjældent, det er i 
orden. Vær opmærksom på dette i videre avl. Bedst var en 
ældre han, der fik 96 p. 

   Jeg havde glædet mig til at se en flok Lahores i flere farver, 
det var en skuffelse at konstatere, at de sølvfarvede slet ikke 
var udstillet. Det var ellers en stamme med en kvalitet, der var 
en af Europas bedste, jeg håber ikke, disse går til grunde! 

   Der var en samling sorte, der ikke rigtig havde den form, jeg 
havde ventet, men det var alle ungdyr, som måske senere 
udvikler sig i mere positiv retning. Som ønsker var der mere 
brystfylde, og derved syner de også for lange. De havde alle en 
fin stilling, idet benlængden gennemgående var lidt længere 
end tidligere, hvilket også fordres i dag. Lidt mere livligrøde 
øjenrande var også ønskeligt, men som nævnt var det ene 
ungdyr, så kravene må være derefter. Tegningerne kunne 
være pyntet lidt bedre hos flere. To af de bedste med fin form 
og størrelse opnåede 96 p. En enkelt blå, der er en vanskelig 
varietet, jeg ikke tidligere har set i Norge, manglede lidt i form 
og størrelse, men havde en fin farve og tegning. 

   Så var der udstillet tre Show Racers. Bedst var en ung han der 
fik 95 p. Her var der ønsker til smallere hale, mere substans i 
undernæb og mere glatte vorter, En anden blå skulle have 
mere kraftfuldt udseende, mere kødfuldt bryst, krafttigere 
vinger, hoved og næb. Den sidste en rødbåndet hun, var for 
svag i kropsform, for vandret holdning og manglede den rigtige 
afrundede hovedprofil, der var for flad. 

  Dernæst 4 blå skælvingede Luchsduer med farvede slag der 
alle havde prima tegninger og gode former. Desværre var 
forfarverne for rødlige, de skal være grønlige changerende. 
Hårede halsfjer var desværre også et problem. Den bedste 



manglede desuden en halefjer. Bedst var herefter en ung han, 
der opnåede 95 p. 

  En imponerende samling blå med hvide slag, alle med en rigtig 
god form og stilling. Farverne var gennemgående gode, dog var 
der enkelte ønsker til forfarverne, der som hos øvrige blå skal 
være grønchangerende. Der var små ønsker til båndføring og 
båndsøm, der skal være sort og samtidig smal. Bedre lukket ryg 
og mere sort næbfarve var også på ønskesiden. Næbfarven er 
blevet et problem for netop denne varietet, idet man har 
ønsket at hunner har den samme blå farve som hanner. 
Tidligere var hunnerne som hos de fleste andre blå duer noget 
mørkere og randede, dette er nu delvis i orden, men samtidig 
har man fået dette næbproblem, så det er med at finde et 
kompromis her. Bedst i flokken var en ung han, der opnåede 
max. point 97 Et par havde kun 6 hvide slagfjer i den ene side 
og viste mørk spids, dette betragtes dog kun som en mindre 
fejl. 

  Tre gule skælvingede der imponerede ved en rigtig god form 
og grundfarve. Den bedste, en ung han havde en ret god 
tegning, mens de to hunner begge manglede den rette 
trekanttegning Helt flade tegningsmarkeringer, den såkaldte 
stregtegning, er ikke mere anerkendt. Tegningsmarkeringerne 
skal danne farvede trekanter på helt hvid bund. Båndene var 
gode rene hvide. 

  Tak for god behandling til alle, det var atter en oplevelse 
specielt at træffe alle de kendte ansigter og drøfte fælles 
interesser og oplevelser. Fælles interesser og det sociale 
samvær er altid i højsædet hos jer. Tak til alle. 

 


