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NRF lokalforeninger
Aust-Agder Rasedueforening
Formann Kenneth Knutsen
Kirkevn. 65, 4817 His
Tlf. 402 96 948
E-post: kurtjohandalen@gmail.com
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Formann Johnny Larsen
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Tlf. mob: 407 44160  
E-post: bleikne@online.no
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Kontaktperson: Jan Erik Andersen
Strømshaug gt. 8, 3300 Hokksund
Tlf. 327 53 398
E-post: janeri-2@online.no

Haugesund Rasedueforening
Formann Jarl Undahl
Øyvind Skaldaspillersveg 13B 
5518 Haugesund
Tlf. 480 78 264, E post: jarl.undahl@gmail.com

Rasedueforeningen Bergen
Formann Jan Heldal
Dyngelandsveien 111B, 
5226 Nesttun
E-post: jan.heldal@broadpark.no

Stavanger og Jæren Rasedueforening
Formann Terje Ree
Øygardsholen 20, 4342 Undheim
Tlf. 514 84 246, mobil: 901 51 638
E-post: ree.terje@gmail.com

Østfold Rasedueforening
Formann Bjørn Carlo Andersen
Lundeheim Allé 4, 1636 Gamle Fredrikstad
Mobil. 907 27 967 - 977 36 872
E-post: bj.carlo@online.no

Vestfold og Telemark Rasedueforening
Formann Tor Mæland 
Sverstadveien 45, 3216 Sandefjord 
Tlf. 334 68 401 mobil: 476 53 723
Epost: VTR@rolenda.no  tor.maland@sfjbb.net

Rase og Flyvedue Foreningen NOR
Formann/sekretær Johan Ebeltoft
Madlaveien 85, 4009 Stavanger
Tlf. 934 34 593 
E-post: isak.johan.ebeltoft@lyse.net

Frist for innlevering av stoff til bladets 
nr. 4. 2014 er 1. november 

Forsiden: Vinner i Engelsk Modena i Australia

Annonsepriser:
1/4 side pr. år         kr 1125,-
1/2 side pr. år         kr 1500,-
1/1 side pr. år         kr 2250,-
1/4 side pr. gang    kr   225,-
1/2 side pr. gang    kr   375,-
1/1 side pr. gang    kr   750,-
Rubrikkannonser opp til 20 ord er gratis.

Abonnement og bestilling av annonser:
NRF v/ Gunnar Brandal
Rehaugvegen 17, 4262 Avaldsnes
Tlf. 971 77 204 - Konto: 1503.02.30407 
Org. nr. 891 847 092

Utenlandske abonnenter innbetaler til 
internasjonalt kontonummer (IBAN)
No78 1503 02 30407 i DNB NOR BANK ASA
BIC (SWIFT-ADRESSE): DNBANOKKXXX
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Norsk Rasedueforbund

Formann: 
 Hans Petter Nernes
 Boks 173 hovedpostktr.
 5501 Haugesund
 Tlf. 480 19 001
 E-post: hp@nernes.com 

Nestformann: 
 Svein Harald Vikse
 Postboks 7, 4230 Sand
 Tlf. 404 06 326
 E-post: shvikse@gmail.com 

Kasserer: 
 Gunnar Brandal
 Rehaugvegen 17, 
 4262 Avaldsnes
 Tlf. 971 77 204
 E-post: gunnar.brandal@haugnett.no 

Katalog og utstilling: 
 Jarl Undahl
 Tlf. 480 78 264.
 E-post: jarl.undahl@gmail.com

Internasjonal kontakt: 
 Jan Heldal
 Dyngelandsveien 111B, 
 5226 Nesttun
 E-post: jan.heldal@broadpark.no

Redaktør:
 Paul-G. Scholz
 Rosslandsvegen 1074
 5918 Frekhaug
 E-post: paul@scholz.no
 
Dommerringens styre:

Formann: 
 Jan Oksnes
 Stordalsveien 19, 5521 Haugesund
 Tlf. mob. 980 45 794
 E-post: jan.oksnes@gmail.com

www.raseduen.no

Leder DV 3 - 2014 
2014 ser ut til å bli et godt år for oss som 
driver med raseduer. Avlssesongen er på 
hell og oppdrettervenner som er kontaktet 
melder om mange livsfriske unger.

Jeg har nå medvirket med så pass mange 
nummer av DV at det kan være på sin 
plass med en kort evaluering.
I et fint samarbeide med JanH arbeidet 
jeg mest med oppsett og produksjon av 
bladet. Etter at Jan overlot det hele til 
meg, har jeg også skaffet til veie en god 
del av stoffet, men med god hjelp av flere,  
mest gjengangere..., som det har fremgått 
av oversikt over bidragsytere på side 4.
 
Jeg har riktig nok lang fartstid med duer. 
Er nå 75 år og fikk mine første duer når jeg 
gikk på folkeskolen. Var med på utstilling 
første gang i 1954, men Jan har et helt 
annet ståsted i duemiljøet enn det jeg har, 
med mange bekjentskaper og deltagelser 
ved utstillinger i inn- og utland, også som 
dommer. Stoffet jeg bidrar med blir stort 
sett av en annen karakter og mindre rettet 
mot utland og hendelser der. Det som vel 
kan sies er at vi til en viss grad utfyller 
hverandre...

Redaksjonen ønsker, og har plass til, mer 
variert stoff. Det er grenser for hva som 
kan hentes på nettet av artikler og bilder 
som passer i DV. Bl. a. blir “hemme hos”- 
reportasjer godt mottatt av leserne. 

Ellers kan jeg fortelle at mine Gammel
Orientalere er serdeles produktive, på 
tross av sine ganske korte nebb. 
De tar opp to unger i de fleste kull...

Fortsatt god sensommer!

Paul-G. Scholz 
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Bidragsytere til denne utgaven
Bjørn Carlo Andersen, Jan Heldal, Alf B. Knutsen, Bjørn Olsen 

Per G. Nielsen,  Jan Bødtker,  Paul-G. Scholz

Tekster og bilder til Duevennen

l Det er greit om du sender vanlige bilder og håndskrevne tekster, 
men med digitale bilder og tekster sparer vi tid og arbeid.

l Bildene bør være i jpg-format, helst med en oppløsning 
     på min. 300 dpi.  Billedkodene må følge bildene 

og skal ikke endres. 

l Tekstene produseres i et tekstprogram som f. eks. 
  Microsoft Word (doc). De må, bortsett fra linjeskift, være 

ubehandlet, dvs fortløpende tekster uten innrykk, orddelinger 
og andre korrigeringer. NB! Ikke lag PDF av tekstene. 

l Små tekster kan du også sende som “mailtekster”.

l Alt stoff sendes til redaktøren som vedlegg via e-post, 
eller som vanlig postsending. 

Paul-G. Scholz
Rosslandsvegen 1074 - 5918 Frekhaug

E-post: paul@scholz.no 

Duevennen produseres med programmene 
 Adobe InDesign og Adobe Photoshop på Mac.
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Hønsedueklubben ønsker alle 
hjertelig velkommen til sertifikat-

utstilling for Modena og 
Tysk Modeneser helgen 

7 - 9 november.

Dommer Modena: Terje Eljervik
Dommere Tysk Modeneser: Ronald Drotningsvik og Odd H.Vågen

Duene må være i bur senest 7. november kl. 19.00
 

Burpenger kr 40,- pr. due. 
Påmelding sendes som e-mail til Hans Petter Nernes innen 1. oktober, 

hp@nernes.com

Når det gjelder overnatting i rorbu/hytte, kontakt Gisle Eide 
mob.: 992 10 188. 

For overnatting på Misjonshuset/gamlehjemmet, kontakte Reidun på 
tlf.: 95118750.

 
Som vanlig blir det arrangert fest om lørdagskvelden.

Vi håper på en hyggelig og kameratslig helg.
 

For Hønsedueklubben: Bjørn Olsen
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På den sydlige halvkule er 
utstillingene nå i full gang, og 
RFB har vært representert på 
den Australske Landsutstil-
lingen i juli.

Neste utstilling er Halsnøy.
(annonse side 5)

25. oktober har den engelske 
Modenaklubben utstilling i 
Nottingham. Her vil vi forsøke 
å være representert.

Helgen før (18-19 oktober) er 
det ungdyrsutstilling i 
Hannover.

Den norske Høstutstillingen 
foreligger det så vidt vi vet 
ingen opplysninger om?

Den tyske VDT utstillingen går 
i år i Ulm 21-23 november.

Den danske National i 
Fredericia blir 9 -11 januar 
2015 og blir, igjen så vidt vi 
vet, arrangert som et Skandia-
skue.

Neste utstilling, som på en 
utmerket måte er tidlig ute 
med opplysninger, er den 
amerikanske National 29-31 
januar. (se side 8)

Sesongen avsluttes hos oss 
med LU på Sola 6-8. februar.

Det som opptar våre medlem-
mer mest er en eventuell 
Skandiautstilling i Danmark. 
Vi regner med at NRF står for 
informasjon, planlegging av 
transport, koordinerer kontakt 
med Mattilsynet osv?

Noe som hadde stor inter-
esse var det som ser ut som 
et angrep av Adeno virus og 
medfølgende komplikasjoner i 
brevdue-miljøet.
Konklusjonen ble at har en 
mistanke om at noe er galt, så 
er kontakt med veterinær og 
isolasjon av duer som ikke er i 
form, de to første og viktigste 
punktene.

Utstillinger og ymse...
Årets utstillinger og datoer blir her forsøkt kartlagt for å 
kunne starte planlegging og eventuell deltagelse.
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SETT & HØRT

Iflg. Jan H. har Nils Reither fortalt at arbeidet med nytt slag går fremover og at det er 
utsikter til en overdådig «dåp/snorklipping» med festivitas og prominente gjester.
Her et bilde, som ikke er fra Reithers nye slag, men som etter sigende ligner på 
dette. Har vi forstått det rett er dette et utsnitt av ungdyr-avdelingen...
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Plakat som dueforening i Los Angeles står bak. Nedtellingskalender er med og 
utstillerne har brukbar tid på seg til utstilling i januar 2015 
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Fotringene forteller at bildet 
av denne flotte karen er tatt i 
midtøsten. Fargen er indigo, 
eller andalusia-blå, som fikk 
benevnelsen “In” da den ble 
“oppdaget” på Levis Palmetto 
Duefabrikk i 1938. Indigo har 
tydeligvis eksistert i Midtøsten 
og i Asia i uminnelige tider-

En venn med god forstand og 
innsikt sendte meg 
analysen under.
Ved nærmere ettertanke pas-
ser det ganske godt, også i 
duemiljøet...

Mvh JanH
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Bødtker-navnet har vært kjent i Bergens duemiljø i flere generasjoner. Fra 
tiden med oldefarens hestestall ved Skansen, med duer i stallen, til dagens 
mer strukturerte duehold på Hordnes i Fana. Jannis begynte med duer i 7-års 
alderen i en av flere kleiver på markene oppe ved Mulen, med kinesere som de 
første duene. Han har vært medlem i Rasedueforeningen Bergen siden 1978 
og har vært formann i to perioder, tilsammen i ca. 20 år. I de årene vi hadde 
utstillinger i Grieghallen var Jannis med. I 1979 og i 1983, sist med kinesere i et 
samarbeide med Rolf Henning Hegland. 
Han har kontinuerlig arbeidet med å forbedre Bergenstomleren, bl.a. med gule 
fra Morten Haukedal i 1980 og med hvite fra avdøde Adolf Jamne (fra Fløen-
bakken i Bergen). I 1982 krysset han inn en rød, hvithalet Gammel Hollandsk 
Tomler for å lage røde og sorte BT’er. Den kjøpte han av Harry Høier på den 
danske Nationalen i Herning i 1982, og denne stammen lever fortsatt i beste 
velgående. Den første standarden på BT ble utarbeidet i 1937 og når denne ble 
revidert, i 1983, var Jannis også her en av “formgiverne”.
I 1982 hentet han Tyske Skjoldmefikker hos Stulmacher i Hamburg, men for 
tiden er det afrikanere som prioriteres ved siden av BT, her i et godt samarbeide 
med Torbjørn Larsen (Tobben). Dette samarbeidet har de holdt gående i 10 år, 
med noen små avbrekk. Det startet med at Jannis i 2007, grunnet div. omsten-
digheter, hentet hjem alle duene til Tobben... Også en god Norges-venn, Rainer 
Dammers, har gitt god drahjelp de senere år gjennom sin venn Jan Oksnes. 
Nå ser de frem til første helg i november med Europeiske Mefikkdager i Kolding 
(Danmark).     

Hjemme hos Jan Bødtker (Jannis) på Hordnes
Tekst og bilder: Red.

Et praktisk innredet 
duehus, inndelt i tre 
avdelinger, er en pryd 
for hagen. Nå med 
Bergenstomlere og 
Tyske Skjoldmefikker. 
Bergenstomlerne 
Benyttes også som 
ammeduer for mefik-
kene.
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Her står Jannis ved inngangen 
til dueanlegget. 
Det ligger vegg i vegg med et 
ryddig og oversiktlig verksted 
for resturering og oppbygging 
av gamle Lambretta scootere. 
Vi gikk gjennom verkstedet for 
å komme inn i bakgangen ftil 
avdelingene for duene. 

Et gedigent anlegg med 6 avdelinger som, etter tidligere å ha huset  store 
papegøyer, nå er ombygget til duene. Hver avdeling er i dobbel størrelsen i forhold 
til tidligere. Innfelt ser vi afrikanere ute i volieren (bildet et tatt innenfra).
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Oppmating av kortnebbete duer er ikke for hvem som helst. Jannis og Tobben bruker 
Versele Laga sitt oppmatingspulver Nutri Bird, gjerne tilsatt Oppdrett Lett (kraftfòr for 
høns). Dette oppbløtes med vann til en passe tynn grøt. Ungene mates gjennom en 
50 mg sprøyte. I tillegg får de små erter gjennom et gjennomsiktig røret  (spesialutstyr 
kjøpt i Danmark).

Mandag 12. mai døde vår venn Bjørn 
Rikter Svendsen, 80 år gammel. Det var 
med stor sorg vi mottok budskapet om at 
en av vår hobbys fineste representanter 
ikke er blant oss mer. 
Bjørn arvet interessen for duesporten etter 
sin far, Arne, som var en kjent oppdretter 
og dessuten en ledende organisatorisk 
kraft som blant annet stod bak stiftingen 
av Sarpsborg og omegn dueforening i 
1936. Ikke minst fikk Rikter Svendsen 
stor betydning etter annen verdenskrig 
da raseduesporten var blitt så godt som 
utslettet i Norge. Bjørn fikk gjennom faren 
tidlig øynene opp for Norsk Tomler som 
ble hans store interesse. Bjørn var også 
aktiv som dommer og ledet dessuten NRF 
i 7 år (1977 – 1984).
Da vi møttes første gang i 1970 var 
faren for lengst død, og det var bare en 
håndfull blå NT i et lite slag på Greåker.                

Bjørn Rikter Svendsen har gått bort
Tekst og bilder: Jan H.

Tre ihuga oppdrettere av Norsk Tomler 
på Landsutstillingen i Sandefjord 1977.
Til høyre Willy Sveum, i midten 
Bjørn Rikter Svendsen og nærmest 
Jan Heldal.



13Duevennen 3 - 2014

Etter hvert ble det et samarbeid som 
resulterte i at røde og gule ble de viktigste 
fargene i det nye, gode slaget på Yven.
Bjørn ble snart en av de ledende opp-
dretterne i NT og bygget opp en sterk 
stamme. De siste 30 årene har denne 
stammen vært toneangivende, ikke minst i 
de to nevnte fargene. Det ble hvert år tatt 

opp et stort antall unger og Bjørn delte 
rundhåndet med alle som viste interesse. 
Slaget i Hasselveien på Yven ble motoren 
i oppdrettet av vår nasjonalrase, og det 
gikk i denne perioden hvert år et stort 
antall avlsdyr i topp kvalitet til oppdrettere 
ikke bare i Norge, men også i Danmark, 
Sverige og Tyskland.
Bjørn så klart at fellesskapet er en av de 
viktigste bærebjelkene i duesporten. Han 
la til rette forholdene slik at lokalforeningen 
og medlemmene fikk støtte både av han 
personlig og ikke minst gjennom bedriften 
Rikter Svendsen AS. En bedrift som for 
øvrig utviklet seg voldsomt under Bjørns 
ledelse og er en av landets fremste i bran-
sjen. Flere av medlemmene i ØRF ble etter 
hvert medarbeidere i bedriften.
Bjørn hadde en ekte begeistring for NT, 
og det var alltid inspirerende å gå gjen-
nom duene på våre utstillinger sammen 
med ham. Han var opptatt av at NT ikke  
er en stor due, og som oppdretter var han 
den første som fikk festet anlegget for de 
høyere, små, men faste og svært tydelige 
rosettene. I en periode stilte han ut mange 
slike, spesielt røde hunner.

Bjørn sammen med DRF-formann 
Mogens Eriksen på et sommertreff i 
Østfold. De to fant tonen svært godt 
og videreutviklet det gode forholdet 
mellom dansk og norsk raseduesport. 

Bedømmelse av Mefikker på Lands-
utstillingen i Grieghallen, Bergen i 1982.

Bjørn demonstrerer en av sine favoritter 
på slaget i mars 2005.
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I senere år ble det utstilt i navnet Simen 
og Bjørn Rikter Svendsen. Simen er eldste 
barnebarnet og Bjørn hadde nok et håp 
om at enda en generasjon Rikter Svend-
sen med tiden skulle gjøre seg gjeldende 
med NT. Om det ønsket oppfylles får tiden 
vise og så får vi minnes gode stunder 
sammen og huske på denne kameraten 
vår som var vennlig mot alle, ærlig, raus 
og en flott ambassadør for sporten vår. 
Våre tanker og medfølelse går til Marit og 
familien.

For venner i NRF,
JanH

Bjørn Rikter Svendsen til 
minne.
 
Norsk Tomler personlig, Bjørn Rikter 
Svendsen har gått bort, knapt 80 år.
Hva Bjørn har betydd for Norsk Tomler, 
Østfold Rasedueforening og også Norsk 
Rasedueforbund, er vanskelig å beskrive.
Med sitt lune og stille vesen, hadde han 
alltid noe positivt å komme med overfor 
oss andre.
Og utallige er de gode avlsdyr han har 
spredd rundt i landet av Norsk Tomler, og 
hjulpet andre med.
At han også var Æresmedlem i både 
N.R.F., Ø.R.F. og N.T.K., var helt fortjent på 
alle måter.
Det han bidro med på alle fronter, kan ikke 
beskrives godt nokk, men det ville han 
ikke høre noe om.
I mange år har jo Ø.R.F. hatt sine møte-
lokaler i Kantinen på fabrikken, hvor vi 
også har vårt rekvisitalager.
Hva foreningen her har blitt spart for, har 
ingen rede på, og det snakker vi ikke om 
sa Bjørn mange ganger.

Norsk Tomlere var jo hans hovedrase i alle 
år, med hvite, gule og røde de siste årene. 
Tidligere var det jo også sorte og blå på 
slaget. Av andre raser som han i flere år 
hevdet seg meget godt med, kan nevnes 
Hvit Høystjert,
Orientalere og Nurnberg Svaler, men også 
Gimpler har han hatt på slaget sammen 
med diverse andre raser.
Når sykdommen kom snikende siste høst, 
og han ikke lenger kunne være med på 
alle medlemsmøtene, var det altid en 
hilsen som kom til oss andre gjennom 
kona Marit.
At de mistet sin sønn Tore i sykdom like før 
julen 2013 ble et hardt slag for Bjørn og 
Marit.

Alle i Ø.R.F. og det øvrige Duenorge vil 
savne Bjørn meget, og vi lyser fred over 
hans gode minne.
 
For Østfold Rasedueforening
Bjørn Carlo Andersen.

Til tross for sine 91 1/2 år, var det alikevel 
trist å få bekjed om Aage sin død.
En meget god venn av oss litt voksne 
garde sovnet stille inn onsdag 11. juni.
En tidligere meget aktiv friluftmann som de 
siste 4 år av sitt liv var lenket til rullestolen,
boende på Østre Toten sykehjem, hadde 
sovnet stille inn i hendene på sin datter 
Berit, var beskjeden som kom.
Aage som jo egentlig var bergenser og 
ekte Brann-tilhenger, bodde jo hele sitt 
voksne liv på den vakre foreldregården til 
sin kone på Kolbu med fantastisk utsikt 
over omegnen.

Aage Martin 
Madsen er død.
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Her brukte han 
å gå turer hele 
året, og ikke 
minst stå på ski 
i egne løyper 
vinterstid.
At han satt i 
rullestol de 
siste årene, var 
liksom ikke det 
han trivdes best 
med, men som 

han sa til meg:
Jeg har hatt en langt og godt liv, også 
med duene, og får være fornøyd med det 
som har vært.
Av duereaser, var det jo Wienere som i 
alle år var hans hovedrase helt til de siste 
årene han bodde hjemme.
Men utallige andre raser har han jo tatt 
hjem fra ikke minst Tyskland for og hjelpe 
andre med nytt blod.
At det nå ikke skal bli noen turer innom 
Toten for og prate duer på vei til eller fra 

hytta er å beklage.
En meget god duevenn er godt bort, og 
vi minnes Aage med det gode humør han 
alltid hadde.
 
Bjørn Carlo Andersen. 

Aage Martin Madsen hadde et langt 
medlemskap og mange venner i Bergens 
Praktdueforening. Jeg var så heldig å få 
være en av dem. Våre mange og alltid 
hyggelige samtaler gjennom 25 år vil bli 
husket. Aage åpnet alltid samtalene med, 
hvordan går det med duene og forenin-
gen? Hva tror du om Brann. Hva skjer i 
Bergen, noe nytt? Aage var alltid høflig og 
korrekt, og foreningen har mistet en 
hedersmann og et godt og sympatisk 
menneske. Aage Martin Madsen vil bli 
savnet og alltid bli minnet.

I ærbødighet
Per G. Nielsen

I mange år har Calle Wolf sin flotte hytte i 
Søndervig  på Jylland vært vårt utgangs-
punkt for våre dueutflukter.
I år hadde vi et litt annet utgangspunkt.
Først noen dager på Bornholm.
For meg er jo ikke duer nok, jeg finner det 
like spennende å fremskaffe  “noe mer” til 
Duemuseet.
Jeg hadde avtale med både Ole Rasmus-
sen og Carl Knudsen på Fyn.
Ole hadde fremskaffet utstillingskataloger, 

“Raceduen” nr.1 1.årgang og en del æres-
priser jeg manglet til samlingen.
Carl og frue bor i et fantastisk vakkert 
dansk miljø. De danske perlete tumlin-
gene hans var et syn. Carl har dømt duer i 
Grieghallen for mange år siden og jeg har 
møtt ham på Nationalen, så vi hadde sett 
hverandre før. Det er dog alltid hyggelig å 
treffe oppdrettere i deres  hjemlige miljø.
Carl har drevet med duer hele livet og 
også hans far hadde vært  “Duemann” 

Sommerferie forbinder jeg med “duetur” 
til Danmark.
Tekst og bilder: Alf B. Knutsen
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Ikke bare er han en flink dueoppdretter og 
dommer, men han har også gode evner 
som duemaler. Spesielt ble jeg imponert 
over hans maleri av en blå brevdue  som 
hans far hadde eid, malt etter hukom-
melsen. En del gamle ringer og gamle 
danske utstillingskataloger, fikk jeg med 
etter et hyggelig besøk her.
På Bornholm hadde jeg fått god kontakt 
med en interessant og fargerik person, det 
forsto jeg allerede ved første kontakt. Merk 
dere navnet, Simon Christensen, dette er 
en som er kommet langt med duene! To 
ganger dansk mester i kaninoppdrett, 
hundeoppdretter, travkjører, historie-
interessert, duedommer, entertainer, for 
å nevne noe. Med duene er han nådd 
langt - 3x97p på sine franske Sottobanca 
i ulike farver. Skal jeg sammenligne hans 

prestasjoner med noen, må det være Per 
Nielsen med sine doble norske mester-
skap eller Rolf Henning sitt europamester-
skap.
Jeg ble ikke skuffet, vi fant tonen med en 
gang og hans karismatiske personlighet  
og kunnskaper, gjorde et sterkt inntrykk.
Å se alle hans raser av høy kvalitet og 
med en vitalitet som man sjelden ser 
maken til, var helt utrolig.
Her var spanske Tyvpustere, Høystjerter, 
Limericktumlere, Gammel Orientalsk 
Mefikk og Orientalere. Når vi hadde sett 
duene her, kan vi dra videre og se mine 
andre duer, sa han...
I en kolonihave i nærheten hadde han 

To glade duegutter på Bornholm, Simon 
Christensen til  venstre, han med Kim 
Larsen fliret er Alf Knutsen.

Slik skal en vingetegning på en gammel 
orientalsk mefikk se ut.
Dette er samme duestamme som redak-
tøren har sine duer fra!
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også duer. Nye fantastiske duer, raser 
jeg ikke har sett før, Franske Sottobanca i 
mange farver, Horseman pustere, Persiske 
Høydeflyvere og ungdueslag for dem alle.

Gode, vitale duer, jevnstore og mange 
unger, 2unger i hvert eneste reir.
Jeg bemerket dette, hemmeligheten ligger 
i, sa han, å anvende grisepellets til griser 
under 30 kg som tilskuddsfor. Dette må 
prøves, for resultatet var imponeende.
Turen gikk videre til Orla Sonne. Han 
hadde nettopp bygget nytt slag for sine 
Gimpler og Nurnberger Lerker. Slaget var 
delt i to rom, et for hver rase.
Hvitslagfjærede  Kobbergimpler har jeg 
ikke sett før og Lerkeduene var også av en 
ualminnelig høy kvaliter. Ja, disse born-
holmerne kan dette med duer, det er 
tydelig.
Etter en hyggelig prat her, kjørte vi videre 
til Østermarie der Edgar Andersen bor.
Foruten et fantastisk landskap med vide 
marker, skog i bakgrunnen og ville fasaner 
beitende på markene, ble vi møtt av en lun  

To av de mange Limericktumler-ungene 
til Simen.

Utenfor slaget til Orla Sonne, i midten, Simon Christensen til venstre.
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og hyggelig landmann.
Her hadde jeg nok kunne tilbringe en hel 
sommer, duer, høns, hester, påfugler, dyr 
over alt.
Hvor mange rom han hadde til duer, vet 
jeg ikke, men duer over alt, Thuringer 
Vingeduer, Sølvsvabere, Danske Tumlere, 
Trommeduer, gule Brevduer.
Også her, duer i topp kondisjon og unger 
over alt.

Edgar stelte duer og høns hele dagen, litt 
avbrutt av besøk og forsalg. Brevduene på 
loftet av låven hadde vært der i mange tiår.
Etter å ha beundret alle hans flotte og 
gode duer- viste han meg stolt inn i stuen.
Her var gedigne pokaler, vunnet både på 
duer og store, internationale travløp,
som også var hans store lidenskap. Seire 
på traverbanen, både i København og på 
Bornholm..

Meldgaardanlegget, Paul McBurnie og Alf Knutsen i forgrunnen. 
Slik skal et brevdueslag se ut!

Litt av det flotte, 
elegante slag-
anlegget  til Kjeld 
Kofoed
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Edgar sverget også til grisepellets og 
saltslikkestein for hest og sau.Til stadighet, 
mens vi var der, var duene og slikket på 
steinen. Ja, dette var det nærmeste jeg 
har vært til “Edens Hage”.
At mine venner på Bornholm har mye 
kunnskap om dueoppdrett er det ingen tvil 
om og frukter bar det.
Alle vi snakket med skulle stille i Fredericia 
og ambisjonene og interessen, var det 
intet å si på. Disse karene vil gjøre seg 
bemerket på Scandiaskuet.
Sist på programmet, var et besøk hos en 
stor Pusteroppdretter, Kjeld Kofoed.
I en strøken, blomsterfylt hage hadde han 
bygget et drømmeslag som var avstemt  
med høyder i terrenget og med en arkitek-
torisk smak, som virkelig gjorde inntrykk.
Front åpen, smidde vagler og redekasser, 
strandsand på gulvet og Pommerske- og 
Skadepustere sto og blåste og gjorde 
seg til for å markere seg, jo her var det 
gullmedaljer.
Bornholmforeningen har ca 50 medlem-
mer, dog ikke alle like aktive, men for noen 
representanter for sporten jeg møtte.
Gleder meg allerede til å treffe dem  igjen 
på Scandiaskuet i Fredericia 2015.

Ferien gikk så videre til Calle Wolf i 
Herning. der vi så tilbrakte noen dager 
sammen med Calle og Jenny, som vi er 
blitt så glade i.
Calle sine Saksiske Munkeduer er jo inter-
nationalt kjent og også som dommer og 
duefotograf er han viden kjent.
Et besøk på Meldgaard i Åbenraa, der 
1600 brevduer fra hele Europa er samlet 
for å vinne den gjeve pris av kr.100.000,- , 
fikk vi med (min fru Bente, har virkelig vært 
tålmodig med meg i år)...
Paul McBurnie, som har besøkt meg flere 
ganger i Bergen, viste oss det impo-
nerende anlegg. Mange norske “brevdue-
kanoner“ er med her, så dette blir spen-
nende.
Ved danmarksturen for meg og min tål-
modige kone, får vi alltid med et hyggelig 
besøk hos Solveig og Kurt Nielsen i Ilbro.
Hva disse  har skapt i sitt hjem av dueting 
fra hele verden, er intet mindre enn utrolig. 
Det er ikke bare en imponerende samling, 
men miljøet her kan ikke beskrives, men 
må oppleves - utrolig flotte venner..

TAKK TIL DERE ALLE.
Alf B. Knutsen

Et av de “utallige” 
slagene til Edgar 
Andersen.
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Dommer i Australia
Tekst og bilder: JanH 

Første gangen jeg dømte Modena på en 
australsk utstilling var i 2007. Det sies 
at det beste beviset på at utstillerne er 
fornøyd er en ny invitasjon. Etter å ha 
utsatt et nytt besøk flere ganger på grunn 
av den betydelige avstanden ble vi enige 
om at jeg skulle dømme på Nasjonal-
utstillingen 2014. Som kjent er vinteren der 
nede når vi har sommer og utstillingen fant 
sted nå i juli.

Duesporten i Australia har sin hoved-
tyngde på øst- og sydkysten i statene 
Queensland, New South Wales, South 
Australia og Victoria. Fra disse statene 

David Lewis som er president i den 
internasjonale Modena klubben med 
en blå gazzi. Han stilte en stor gruppe 
gode Modena i begge varianter med  
kraftige ben og figurer. Som bildet an-
tyder er lengde et problem i stammen. 
Etter litt diskusjon kjøpte David en hvit 
hann fra vinnerens stamme som forøvrig 
talte godt 60 fine, hvite. 
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er det mulig å kjøre til Ipswich utenfor 
Brisbane der utstillingen fant sted. Fire 
karer som holdt meg med selskap ”døgnet 
rundt” kom fra South Australia i nærheten 
av Adelaide og kjørte med henger 2000 
km for å komme til utstillingen. Det tilsvarer 
en biltur fra Bergen til Stockholm med 
retur. Utstillere fra Vestkysten og Tasmania 
har ikke noe valg – de må fly.

Det austalske kontinentet og New Zealand 
var stengt for import av duer til for rundt 
25 år siden. Det var visstnok noen som 
innførte ulovlig, og egg  er som kjent van-
skelig å kontrollere for myndighetene.

Kontinentet har mange svært dyktige 
oppdrettere og raser som for eksempel 
Modena, Long og Short Faced, Påfugler, 

Kings, Show Racers, Engelske Nonner, 
Parykker, Mefikker med flere holder inter-
nasjonalt  høyt nivå.
Australierne har vært flinke til å invitere 
utenlandske dommere. Dette medfører at 
de kan få en ærlig og nøytral bedømmelse 
opp mot internasjonalt nivå, det motvirker 
en utvikling mot lokale spesialiteter og 
skaper et nettverk i andre verdensdeler.

Det er en lang tur fra Norge for en 
dueutstilling. Likevel er utbyttet rikt dersom 
både reisen og oppholdet planlegges som 
en opplevelse. Ved siden av gleden ved 
å treffe gamle venner og muligheten for å 
få nye, er naturen og dyrelivet så spesielt i 
denne verdensdelen at det i seg selv 
oppveier innsatsen.

Beste gazzi og utstillingens nest beste 
Modena, en imponerende bred og 
kraftig siver hunn. Dessverre ikke 
samme korthet i hale og vinger som 
vinneren. Utstiller: David Lewis.

Vinner i engelsk Modena, hvit hann 
(åring). På bildet krysser han vingene, 
noe han stort sett ikke gjorde under 
bedømmelsen. Utstiller: Brian Pownell. 
Foto: Damon Pownell
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En illustrasjon som 
viser hvordan det 
sentrale og vest-
lige Europa ville få 
plass i Australia.

Duene ble tidlig domnistisert 
til husdyrhold 
og deres viktighet som matresurs 
fortsatte intil tiden for den industrielle 
revolusjonen.
Man tror at domnestiseringen startet 
for 10.000 år siden, og tegn på det er 
bl.a. å finne i 5000 år gamle egyptiske 
hieroglyffer.
Duehus finnes over hele verden, men 
noen av de eldste er å finne i Midt-
Østen.

Duene ble verdsatt for egg, 
kjøtt og gjødsel. 
I sammenligning med kyllinger, er 
duer lettere å holde og de blir tidligere 
slaktemoden. 

De sørget stort sett selv for føden og 
de kan slaktes 28 dg. gammel. 
Duehusene beskyttet dem mot rovdyr.

Mange nasjoner, inkludert Scotland og 
Midt Østen har fortsatt med “husduer”
Duehus ble funnet på plantasjer i U.S. 
opp til tidlig 1920-årene. For noen få 
år siden også i deler av Europa, hvor 
duekjøtt var viktig, spesielt i vinter- 
månedene. Bare aristokratiet hadde 
tillatelse til dette oppdrettet...

Iflg. “North Am. Passinger Pigeon´s 
extinction” er det en trist historie at 
villduene ble, fra å være en “uuttøm-
melig resurs”, milliarder i antall og et 
vanlig jaktbytte, sakte men sikkert ble 

Litt historie om oppdrett av duer
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utryddet. Dette skjedde ved uregulert 
jakt og etter hvert ved mangel på hek-
kesteder. Kjøttet ble brukt som kom-

mersialisert billig mat for slavene og 
for de fattige og dette ble avgjørende 
for utryddelsen.

Eksempler på duehus rundt om i verden
Når det refereres til duehus benevnes 
de på engelsk som: dovecote, dove-
cot, doocot, pigeonaire, pigeonnier, 
colombier, tour-fuie, culvery, duivekot, 
columbiaria, colomendy or palomar.

Mange er frittstående, store og små, 
mens andre er bygget inn på toppen 
av fjøs eller andre bygninger. 
Her og i neste nr., får du se et utvalg 
som viser det store antall og varia-
sjoner rundt om i verden, bildene taler 
for seg selv...
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En forutsigbar 
leverandør av alt du 

trenger til duene

Midtun Zoo Åsane AS 
55 19 33 78 - Litleåsvegen 49 - 5132 Nyborg 

Midtun Zoo Senter AS 
55 91 30 70 - Midtunheia 20 - 5224 Nesttun 

www.midtunzoo.no

Totalt 4000 m2 med zooprodukter

Eller Granulat 
Fungerer også som et 
anticoccidiosemiddel
Sekker 30 liter
Vanlig pris kr 135,-
Medlemspris kr 115,-

MIDTUN
ZOOSENTER A/S

Vi sørger bl. a. for at fòret blir lagret 
på en forsvarlig måte...

Wood Bedding nr. 8
Hold dueslaget rent 

med ren bøkeflis
Poser 18 kg

Vanlig pris kr 198,-
Medlemspris kr 125,-
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Har du en eller flere duer som ikke er 100%?
Test duene dine selv med hurtigtester. Salmonella, Adenovirus, Clamydia...

Bedre enn noen behandling er en 
sikker diagnose. Testene brukes av 
due-veterinærer i stadig flere land 
og dueoppdrettere har også fått 
øynene opp for denne muligheten til 
å overvåke duenes helse. 
Det tar bare 10 minutter.

Se på websiden 
www.avianlabs.com eller
www.vetmedlabs.com

Testene kan bestilles hos Reither. DVM@gmail.com. 
  Esker på 5 tester Salmonella kr 600,-. Chlamydia, Adenovirus, 

Giardia og Paramyxovirus, esker med 10 tester kr 800,-

RINGFORVALTEREN INFORMERER
Etterspørselen etter ringer var nå i januar større enn på flere år.
Dette resulterte i at forbundet gikk tomme for enkelte størrelser.
Vi har fått etterbestilt ringer, og har nå alle størrelser tilgjengelig. 

Ringene i størrelse 7-8 og 9 er merket med DR.
 Etterbestillinger blir belastet med kr 50.- pr. sending til porto.

 
Bestillinger mottas helst pr. mail - shvikse@gmail.com

 Har fått ny postadresse, og den er som følger;
Postboks 7, 4239 Sand

NRF
Svein Harald Vikse
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Returadresse:
Gunnar Brandal 
Rehaugvegen 17
4262 Avaldsnes


