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Lørdag d.04.10 havde jeg inviteret til kilketræf i Alling ved Ry, der var 8 dueavlere der
havde mulighed for at komme, vi startede
med at se mine kilke i luften, jeg var selvfølgelig spændt på om de også denne dag ville
flyve en god opvisning, det ville de, og det
var rart at høre erfarne dueavlere konstatere at det nok ville blive et lettere avlsarbejde at arbejde med at få gode flyveflokke af
kilke på himlen en det havde været da de
var med til at etablere den danske flyve
tumling.
Under kaffen blev der snakket livligt, der
blev også plads til kilkesnak, (efter aftale
med Heine Refsing om at bruge hans racebeskrivelse) foreslog jeg at vi brugte hans
racebeskrivelse, fra bogen gamle danske dueracer, som rettesnor for det fremtidige
avlsarbejde, det var der enighed om, efter
snak om det at den enkelte avler jo nok typemæssig satte sit præg, vi snakkede også
om det af få kilken ned i vægt, mine vejer
fra 220 gram til 270 gram og det er jo lidt
for meget ifølge racebeskrivelsen, der var
synspunkter om at det nok ville blive svært
at få dem længere ned i vægt, men det skal
jo ikke afholde os fra at arbejde på det.
Jeg oplever det som en god dag en god start

på det lille projekt at få bevaret så mange
kilke som muligt, et af mine mål var også at
prøve at få skrevet kilken i ”kilketal” det
lykkedes ikke, der er en vis skyhed, en oplevelse af at jeg ligesom trængte mig ind på
privat område, og det er det da også, men
hvis vi vil det bedste for kilken så kunne vi jo
godt oplyse antallet, jeg vil jo ikke gå rundt
og fortælle hvor mange den enkelte avler
har – men et gæt fra min side er at der ca.
er fra 250 til 350 kilke fordelt på ca. 20 avlere.
Biodiversitetsgårdene var ikke repræsenteret, var desværre forhindret, det var ærveligt, vi har brug for al viden og vilje, og det
lave antal kilke der findes nødvendiggør at
alle kilkegener kommer i arbejde.
Jeg vil gerne med det samme invitere til et
nyt kilketræf den 26 september 2009 (sidste
lørdag i september) håber at vi her kan tage
ungfugle med til fælles udveksling af erfaring med flyvning, vægt, udstråling, m.m.
men jeg skal nok lade høre fra mig når til
august.
Arne Nielsen
Lyngvej 11 Alling
8680 Ry
Mail. arda@energimail.dk
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Kilken
Kilken kom sandsynligvis fra Indien via
Skotland til Danmark før begyndelsen af
1800-tallet.
Den første skriftlige kilde, der omtaler Kilken, er så vidt vides F. Grams bog “Om duerne” fra 1864. Han omtaler dem ikke just
som en ny kuriøsitet med et udenlandsk
navn; men snarere som en veletableret race.
Navnet “kilk” er også et pæredansk ord
selvom vi ikke kender det i daglig tale idag.
“Kilk” eller “kilke” blev brugt som synonym
for “kælk” og “kælke”. Disse ord har dels
været brugt i den betydning vi idag bruger
ordene “en kælk” og “at kælke”, dels har de
været brugt i betydningen “kæbe”. Den
sidste betydning ses f.eks. i fuglenavnene
Rødkælk og Blåkælk.

vere, og er meget smukke, selv når de flyver
i luften, fordi fjerdragtens kontraster ses tydeligt på afstand, når vejret er klart. De blå
siges at gå højere end nogen anden farve.
Der er også nogle, som kaldes blå eller sortskæggede, det vil sige en af disse farver med
en lang hvid plet under kæben og kinden, et
lille stykke ned ad struben, og regelmæssigt i
formen. Det har en meget flot effekt som
pynt, og hvis duerne er rentegnede i slagfjer
og hale, er de særdeles smukke.”
(A Treatise on Domestic Pigeons” 1765, s. 74)

Gram skrev i 1864 bl.a. følgende om kilken:
“Kilker ere meget små duer, omtrent af
størrelse som en turteldue, de ere blå, glatbenede med hvidt skjæg, hvid hale og hvide
slagfjer, have korte runde hoveder, kort
næb, klare øjne og lange vinger; de flyve
udemærket godt. Disse duer skulle nedstamme fra Skotland. I de senere år har
man til-trukket duer af forskjellige farver
med hvidt skjæg, som man også har kaldt
Kilker, men disse mangle aldeles den stolte
Kilkes eiendommelige legemsbygning.”

Bogen bragte endda et kobberstik af den lille
tumlingedue, dog ikke den skæggede variant, men typen er ikke til at tage fejl af.

Læs mere:
I bogen “Gamle Danske Dueracer” handler
et kapitel om Kilken - se Loci side 15.
Flyvedueklubben har samlet en række artikler mm. om Kilken i et 20 siders hæfte, som
koster 50 kr. inkl. porto.

Foto: Heine Refsing
“Man har røde, gule, blå o.s.v. De almindeligste ere de sorte; de kostbareste og de
sjældneste derimod de perlede med røde
bånd. Når de ere ægte, må de have et kugelrundt skjæg og i hver vinge 8 hvide fjer ved
siden af hinanden”
(F. Gram: “Om duerne” 1864: s. 26 og 37)

Den tidligste engelsk beskrivelse af kilkens
stamfader er fra 1765:
“Tumlingerne har ry for at være gode fly-

Det kan bestilles hos Helge Bondebjerg på:
tlf.: 7555.3817
email: hb.dfk@mail.dk
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