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Inleiding 
 
De Kopenhagener ekster is niet zoals de naam suggereert een duif uit Kopenhagen. Veeleer is dit ras in 
Hamburg ontstaan door kruisingen van Deense ekstertuimelaars (toenmalige vliegtype) met postduiven. 
Aan dit nieuwe duivenras hebben meerdere fokkers in Hamburg gewerkt. 
 
 
Geschiedenis 
 
Rond 1900 is in Hamburg de ‘Schnellflugtaubensport’ gestart met dit soort kruisingen. In de begintijd was 
de tekening nog niet zo perfect; de verbetering van goed getekende eksterduiven heeft tientalen jaren 
geduurd. Hiervoor werden kruisingen gedaan tussen witte postduiven die een licht of geel oog hadden en 
Deense tuimelaars (vliegtype) in blauw en zwart. Uitsluitend de nakomelingen uit deze kruisingen zijn voor 
de ‘Schnellflugtaubensport’ en het vliegen op afstand gebruikt.  
 
In 1928 is op voorstel van Friedrich Althof een snelvliegbond opgezet en tegelijkertijd ook een standaard 
ontwikkeld voor o.a. ook de Kopenhagener ekster. Binnen enkele weken had deze snelvliegbond al 100 
leden en 5000 ringen aan de leden verkocht. 
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De duiven waren kleiner dan een postduif en hadden een licht oog en een goede ekstertekening. Duidelijke 
kenmerken van postduiven werden niet toegelaten in de nieuwe standaard. Deze duiven konden toen ook 
niet meedoen aan de wedvluchten. Voor de vluchten op afstand (in de begintijd 20 tot 40 km) hebben al-
leen zwarte en blauwe kopenhageners succes gehad. Kleuren als geel en rood, werden ook gekweekt, maar 
hebben nooit een proef op afstand met succes doorstaan. 
 
De vliegafstand is van jaar tot jaar groter geworden, tot aan de Deense grens. Eind jaren zestig hebben de 
kopenhageners zelfs vanuit Kassel richting Hamburg en omgeving gevlogen. Dergelijke afstanden hebben 
andere Hamburger vliegrassen van de ‘lichte reisduivensport’ in en om Hamburg nooit gehaald. 
 
 
Raskenmerken 
 
Momenteel hebben wij twee soorten Kopenhagener eksters: 
 
1. De kleine Kopenhagener ekster. Dit is de overblijfsel van het oude type met het formaat van de 

Hamburger vliegkalotten of de oud-Duitse ekster (in Duits: Elsternpurzler). 
2. De grote Kopenhagener ekster van het krachtigere postduivenpostuur. Hier gaat het om een type 

kopenhagener van latere tijden. Vanaf de jaren tachtig waren er bijna geen kopenhageners meer. 
Enkele fokkers hebben de kopenhagener toen nieuw leven ingeblazen. Deze dieren zijn iets groter 
dan het oude type, maar goed getraind vliegen beide types nog prima op afstand. 
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