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Fejl i farvebetegnelser
Hvis en brun/hvid (bb) hund bliver stambogsført som rød/hvid og indgår i avlen, men parres med en sort/hvid 
(BB) partner, vil hvalpene blive sort/hvide, men bærer genet for brun. Ifølge deres stamtavle, vil de imidlertid 
bære genet for rød. Det er uheldigt, både fordi det gør det umuligt at planlægge sin avl og lave bare nogenlunde 
holdbare prognoser, men også fordi det gør vores stamtavler utroværdige og urigtige.  

Problemerne med farvebetegnelserne er opstået på flere måder, men typisk handler det om, at opdrætteren 
af en hvalp ganske enkelte ikke kender de korrekte betegnelser for de forskellige farver. Der er imidlertid også 
opstået forvirring omkring samme farve, der er registreret under forskellige navne. F.eks. er nogle blå/hvide hunde 
stambogsførte som ’blå med hvide aftegn’, mens andre er registrerede som ’blue and white’. 

For at forsøge at komme disse farve-forviklinger til livs, sendte Border Collie Klubben i slutningen af 
oktober nedenstående liste til Dansk Kennel Klub. Fremover skal disse farve-betegnelser bruges, når  
Border Collier registreres i DKK: 

avlsudvalget

Farver hos Border Collie
Tekst: Emmy Marie Simonsen

Vi er jævnligt gennem de sidste par år stødt på tilfælde, hvor Border Collier er registreret med forkerte farve-
betegnelser. Det er et problem, især hvis hunden har været brugt i avlen, for om nogle generationer vil man ikke 
længere kunne huske hvordan hunden rent faktisk så ud og så har man kun har de facts der står på stamtavlen 
at forholde sig til. 

Først en lille smule genetik
Arvegangen af farver hos hunde er kompliceret og man mener, at der findes placeringer (locus eller loci i 
fleretal) for farvegener på mindst 10 forskellige kromosompar. Alle hunde besidder disse farvegener, men det 
er ikke alle, der kommer til udtryk i alle racer. Farven i hundes pels stammer fra pigmentkorn der indeholder 
stoffet melanin. Hvor store disse korn er og hvor tæt de sidder, afgør hvilken farve pelsen får.
De loci, der har betydning for de farver vi beskæftiger os med her er:

Desuden snakker man om dominante gener, der er gener, der kan skabe en bestemt fænotype (udseende), selv 
om de kun optræder 1 gang hos hunden og om recessive eller vigende gener, der skal være til stedet i dobbelt 
dosis for at komme til udtryk fænotypisk.

Fænotypen (fremtoningspræget) er det sæt egenskaber, der kan iagttages ved fotografering, måling og vejning 
m.m. Det er modsat genotypen (anlægspræget), som ligger forudbestemt i arveanlæggene.

avlsudvalget

Locus A: Bestemmer mængden og placeringen af mørkt og lyst pigment, både i det 
enkelte hår, og i pelsen som helhed.

Locus B: Bestemmer hvor mørk den mørke pigment skal være.
Locus D: Bestemmer hvor intens farven skal være – om den skal være fortyndet eller ej.
Locus E: Påvirker mønstret af mørkt pigment i pelsen.
Locus M: Bestemmer om hunden skal have en ensartet eller en merle pigmentering.

Locus K: 
Man ved endnu ikke så meget om dette locus, men det giver formentlig en 
form for konstant sort, der ikke kan ændres af andre gener, hvorfor det også 
beskrives som ’dominant black’.  

Dansk (DKK) 
farvebetegnelse 

Engelsk farvebetegnelse Evt. genotype

Sort med hvide aftegn Black and white B- D- E- mm
Trefarvet Tricolour B- D- E- mm at at

Brun med hvide aftegn Red and white bb D- E- mm
Brun trefarvet Red tricolour bb D- E- mm at at

Blå med hvide aftegn Blue and White B- dd E- mm
Blå trefarvet Blue tricolour B- dd E- mm at at

Rød med hvide aftegn Australian Red/ee red/yellow ee
Lilla med hvide aftegn Lilac and white bb dd E- mm
Lilla trefarvet Lilac tricolour bb dd E- mm at at

Zobel med hvide aftegn Sable ay eller ay at

Zobel merle Sable merle ay M-
Red merle Red merle bb D- E- M-
Red merle trefarvet Red merle and tan bb D- E- M- at at

Blue merle Blue merle B- D- E- M-
Blue merle trefarvet Blue merle and tan B- D- E- M- at at

Lilac merle Lilac merle bb dd E- M-
Slate merle Slate merle B- dd E- M-
Brindle Brindle ebr  eller kbr
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Blå med hvide aftegn
Den blå farve hos Border Collien er en jævn, ensartet 
farve – altså uden sorte stænk eller pletter. Den vari-
erer fra lys grå til mørk stålgrå. Den blå farve opstår, 
når en hund har det sorte gen og samtidig det  
fortyndende gen (dd) – altså det gen, der fortynder 
den sorte farve.

Blå Border Collier har gråt pigment på f.eks. snude og 
læber, og deres øjne er typisk lysere og mere grå end 
hos de sort/hvide hunde.

 

En blå hund med hvide aftegn til venstre og en 
sort med hvide aftegn til højre. Bemærk den 
blå hunds grå farve og snude samt de lysere, 
skiffergrå øjne.

avlsudvalget

Hunde med overvejende hvid, skal enten registreres 
som ’Hvid med *farve* aftegn’ eller blot med den 
farvebetegnelse den ville have, hvis der havde været 
mere farve på den. 
 

Farverne
Sort med hvide aftegn.
Det sorte på en sort/hvid Border Collie er naturligvis 
sort, men farven kan have et rust-rødt eller brunligt 
skær eller underulden kan være grålig. Pigmenterede 
områder f.eks. snude og læber er sorte. Øjnene er 
brune – hvor lyse eller mørke de er, varierer fra hund 
til hund.

Genet der giver sort betegnes B og det er et dominant 
gen. Dvs. at det kan producere farven, selv om genet 
kun optræder en gang.
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Hvid med sorte aftegn

Sort med hvide aftegn     

Sort med hvide aftegn     

lilla med hvide aftegn

Lilla med hvide aftegn

Brun med hvide aftegn

En blå Border Collie med hvide aftegn

 

Brun med hvide aftegn
Den brune farve er mørk chokoladebrun – lidt á la 
en irsk setter, men den kan variere en del fra hund 
til hund og også hos den enkelte hund, alt efter hvor 
meget lys og sol den udsættes for i en given periode. 
Snuden er brun.

Farven opstår, når den sorte farve ikke bliver helt  
færdigdannet. De pigmentkorn, der giver farven, 
dannes ved roden af håret, mens det gror. Hos 
den brune Border Collie afbryder et enzym 
denne proces, inden den når sidste tr in på 
vejen mod sort, og pigmentet/håret forbliver 
brunt. De sorte hundes hår starter altså med 
at være brune, men bliver sorte, når farven/ 
pigmentet i huden går gennem det sidste trin i 
produktionen, og det sker ikke hos de brune.

 

Lilla med hvide aftegn.
Den lilla farve opstår, når den brune farve fortyndes. 
Både det fortyndende gen og det brune gen er reces-
sive, hvilket betyder, at hunden kun bliver lilla, hvis 
den har to af hver af begge de recessive gener.

En lilla Border Collie er nærmest due-grå med  
rosa-farvede (hud farvede) læber og næse. 

     

Rød med hvide aftegn
Rød med hvide aftegn er en ganske speciel farve, 
fordi den i virkeligheden kan have mange forskellige 
farver og stadig se ens ud. Genotypen ee giver altid 
en gullig farve, som f.eks. gul hos labrador retriev-
eren. Rent genetisk kan en rød hund enten være sort, 
blå, brun eller lilla, men pga. ee genet bliver dens 
fænotype altid rød. For at afgøre, hvilken farve den 
genetisk har, kigger man på øjenomgivelser, snude 
og læber. Hvis disse områder er sorte, er hunden 
genetisk sort - hvis de er brune, er hunden genetisk 
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brun - hvis de er grå, er hunden genetisk blå, og hvis 
de er rosafarvede (hud farvede), er hunden genetisk 
lilla. Alle disse genetiske varianter stambogsføres som 
ee red – altså som ’rød med hvide aftegn’.

Lige som ee genet ikke lader grundfarven gå igen-
nem andre steder end på snude, øjenomgivelser og 
læber, så lader den heller ikke tan eller merle mark-
eringer gå igennem, så en rød hund kan ikke være 
trefarvet eller merle. Den kan godt genotypisk være 
merle eller trefarvet, men de merle eller tan marker-
inger vil ikke kunne ses, og derfor vil hunden fæno-
typisk ligne enhver anden rød med hvide aftegn og 
må derfor stambogsføres som sådan. 

     

En merle hund har en lys grundfarve meleret med 
pletter af en mørkere farve. For at få denne melering 
skal hunden have det merle gen (M) fra mindst en af 
sine forældre. Og den skal helst kun have det fra den 
ene forælder! Hvis man dobler op på genet (MM) 
får man nemlig en lang række uønskede side-effek-
ter bla. blinde eller døve hvalpe, evt. med ekstremt 
meget hvidt på kroppen. Man bør derfor aldrig parre 
to merle hunde med hinanden.

Der findes merle hunde i alle farver, men som nævnt 
kan meleringen være svær eller umulig at se på 
røde og zoble hunde. Merle hunde har ofte helt eller 
delvist blå øjne.

Blue merle er den sorte variant af merle. Den er lys 
grå med sort melering og sort pigment på snude og 
læber.

Den blå variant af merle kaldes Slate merle og den er 
lysgrå med mørkere blå/grå melering og pigment på 
huden. Her ses en slate merle med blå/grå pigment til 
venstre og en blue merle med sort pigment ved siden 
af til sammenligning. 

     

Lige som hos røde Border Collier, kan zobel hunde 
rent genetisk have en hvilket som helst grundfarve, 
men pga. det zoble gen (ay) kommer farven ikke til 
udtryk. På en zobel hund har hvert hår to farver – en 
grundfarve i bunden og en mørkere spids. En zobel 
hund kan have forskellige nuancer af brun som 
underfarve, men de mørke spidser danner altid en 
slags mørk skygge (shading) hen over kroppen. 

Tan markeringerne på en trefarvet zobel falder helt 
ind i den zoble farve, hvilket gør det umuligt at afgøre, 
om det er en to- eller trefarvet hund, man har med at 
gøre. Derfor registreres begge varianter som det man 
ser – nemlig en zobel med hvide aftegn. 
Hos zoble hunde kan merle markeringer være meget 
vanskelige at se. 

      

Den brune merle kaldes noget misvisende for 
’red merle’, og den har en lys brun grundfarve og  
chokoladefarvede pletter. Snude og læber er brune.

      

Rød med hvide aftegn og sort snude

Rød med hvide aftegn og sort snude

Zobel med hvide aftegn Blue merle er den sorte variant af merle

Slate merle

Brun merle

Brun merle

Zobel med hvide aftegn
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På denne sorte zobel merle er det ikke svært at se de 
merle markeringer, men det kan det være på andre 
zobler. Vi ved, at denne zobel merles grundfarve er 
sort, fordi melering og snude tydeligvis er sort.

Vi har desværre ikke noget billede af en Lilac merle, 
men den har en meget lys brunlig basisfarve med 
lilla melering. Snude og læber er rosa farvede. Der er 
billeder af en korthåret lilla merle på denne internet 
adresse: http://www.germancoolies.com/LilacMerle.
html

Trefarvede Border Collier
En trefarvet hund har en grundfarve, men pga. et 
gen, der sidder på locus A (at), opstår der tan eller 
brindlede markeringer på visse dele af kroppen: 
kinder, over øjnene, på benene og under halen.

   

Den blå trefarvede er blå med hvide aftegn og har 
tanfarvede markeringer i ansigt, på benene og under 
halen.

 

En brun trefarvet er brun med hvide og tanfarvede 
markeringer.

Trefarvet Merle
En hund kan godt have genet, der giver merle (Mm) 
og genet, der giver trefarvet (at at) på samme tid. Sker 
det, får vi en trefarvet merle.

 

Grundfarven kan være enhver af de tidligere nævnte 
farver – men hos rød og zobel, vil de tanfarvede 
markeringer oftest ikke kunne ses.

Hvor tydelige tanmarkeringer er, varierer fra hund til 
hund. Hos nogle trefarvede er det let at se markering-
erne, hos andre er der blot et par små brune hår over 
øjnene og lidt under halen. 

Mange trefarvede hunde ser tofarvede ud, når de 
bliver født, og får først tydelige tanmarkeringer, når 
de er nogle dage gamle. Hvis man er i tvivl, kan man 
prøve at løfte hundens hale og se under den. Det er 
ofte området der, der først bliver brunt.

at er et vigende gen og skal komme fra begge 
forældre, for at afkommet kan blive trefarvet.

 

En trefarvet med sort grundfarve stambogsføres blot 
som ’Trefarvet’. At den er sort, er underforstået, hvis 
ikke anden farve er angivet.

  

Vi ved, at denne hund er blue merle, fordi den har 
sort snude og læber, og vi ved, at den er trefarvet, fordi 
vi kan se de tanfarvede markeringer.

 

Brindle
En brindle hund har sorte hår i områder af pelsen, 
der ellers burde være brun. De sorte hår vokser ud 
mellem de brune, således af pelsen består af et mix 
af sort og brun, men den fremstår ikke plettet.
For at en hvalp kan blive brindle, skal mindst en af 
dens forældre være det.

     

Vi håber, at denne beskrivelse af farverne kan bidrage 
til, at der fremover vil opstå færre fejl ved farveregistre-
ringerne. For at kunne arbejde sammen, er vi nødt til 
at tale samme sprog – det gælder også når vi taler om 
farver.Yderligere spørgsmål eller kommentarer rettes til  
bestyrelsen eller avlsudvalget.

Zobel Merle

Trefarvet sort

Trefarvet blå

Trefarvet blå

Trefarvet brun

Den Trefarvet red merle har brun næse og 
læber, og den har tanfarvede markeringer.

Bindle

Trefarvet blue merle


