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Leder  
Så er vi atter en gang tilbake 

til de kortere dagene som 

blant annet inviterer til 

inneaktivitet og etter hvert 

dueutstillinger.  

Utstilling er for oss i hovedsak 

dommerfremvisning og felles 

oppdrettertreff med konstruktiv diskusjon om 

avlsarbeid. Her er det samling av oppdrettere og 

dommere som bruker tiden til aktiv diskusjon om 

bedømmelse og styring av kurs for avlsarbeidet 

vårt. Vi får sammen diskutert anbefalte 

retningslinjer om både eksteriør og duehold.  

Dyrehelse er i høysetet og vi gjør alle vårt for at 

dette er av aller beste kvalitet. 

Jeg vet denne tiden inspirerer mange duefolk til 

kvelder med gjennomgang av avlspapirer, 

stamtavler og planlegging for neste års avl. 

Selv om det kanskje er litt tidlig så er det viktig å ha 

i mente når vi nå velger fra en del av duene etter 

årets avl. 

Mange gode stunder har vi i møte med å betrakte 

duene etter hvert som de nå ferdigfelles og skal 

utvelges for utstilling. 

Høstutstillingens står for tur og vi håper mange 

treffes i Haugesund. 

Til neste års Landsutstilling står NOR og RFB for 

arrangementet, og som alltid så har vi mye å glede 

oss til. 

Innimellom her får vi kjekke duedager med 

hønseduetreff og Norsk tomlertreff, samt er det 

også hørt rykter om at det er noe som vil skje i 

Egersund i oktober. 

Kos deg med denne utgaven av Duevennen og ha 

en riktig god høst. 

Hans Petter Nernes 

(formann)
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Dommerkritikker fra 

Landsutstillingen 2019 Sola 

 

FARGEDUER  

v/ Svein Harald Vikse N 

En stor takk til arrangøren SJRF for nok en 

vellykket utstilling på Airporthotellet. Som 

tilreisende kan vi ikke ha det bedre. Jeg var bedt 

om å bedømme Fargeduene. Desverre var det ikke 

mange av dem. 

STÆRDUER. 

Det er mange år siden jeg sist så Stærduer  på en 

norsk utstilling. 

Gjennomgående gode duer med meget god 

farge.Månetegningen ønskes mer avgrenset med 

jevn sølvfarge uten innslag av sort.Tegningen kan 

nok pyntes. 

Båndene ønskes jevnere.  

Av natur er de veldig sky , -  for å ” vise seg ” for 

dommeren må de burtrenes. Da kan det fort 

komme ett poeng ekstra. 

NURNBERG SVALER. 

Kun 2 stk – meget god farge , tegning og 

fotbefjæring. Skulle ønske mer bredde og kraft, de 

blir for smale og lange. 

ISDUER. 

Gode i type og størrelse men mangler noe i 

fotbefjæring. Isfargen er kardinalpunktet .De skal 

ha en klar, ren farge fra nebbrot til og med kilen 

når man ser dem under. Snur man duen og holder i 

nebbet skal fargen være klar og isfarget helt bak til 

kilens slutt. På de utstilte var der 3 farger , kilen 

var bortimot hvit. En altfor lys underfarge påvirker 

også sømtegning på båndene og ved en eventuell 

skjelltegning. 

Sømtegningen blir for lys og man mister den fine 

kontrasten  mellom isfargen og den mørke 

sømtegningen.Det er denne kontrasten som ” gjør  

Isduen. 

 

 

BERGENS TOMLERER  

v/Jan Heldal N 

  

Dette var etter dommerns syn den mest 

rasetypiske BT på Landsutstillingen 2019. Utstiller: 

Magne Sætersdal. 

Duen hadde en kraftig, vannrett og lav figur. Fint 

nebb, pent rundet hode og den hadde lav stilling. 

Legg merke til at “lårene” eller det som egentlig er 

leggbenet (Tibia) er skjult av kroppsbefjæringen. 

Dette er med til å gi den ønskede, lave stillingen. 

Punkter som kan forbedres er renere iris, bedre 

samlet hale og kortere figur. 

 

 

Over, et 15 år gammelt bilde av en vinner-due. Iris 

og haleparti ser ut til å være bedre, mens hode og 

nebb er mer tiltalende på 2019 vinneren. 
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Den blå som var utstilt viser “lår”, til gjengjeld har 

den en samlet hale. Her er iris renere, men den 

store pupillen er arvelig. Mye tyder på at det kan 

være gunstig å sette denne sammen med en god 

hvit for I beste fall å forbedre begge varianter? 

De sorte og de røde var stort sett utypske, men 

noen hadde vannrett holdning og flere hadde fin 

iris. Min antagelse er at veien å gå er via noen av 

de beste hvite. 

Nøkkelen er å ta mange unger og så sortere hardt. 

Med et slikt utgangspunkt kan en med litt hell 

allerede etter et par generasjoner produsere dyr 

med god type. 

De prosjektene som nå har startet I 

Bergensområdet er bade oppmuntrende og 

spennende. Dersom rasen skal bevares kan den 

nye given ha kommet I siste liten, men med litt 

tålmodighet bør det kunne lykkes og kan hende får 

rasen en ny “vår”. 

Ryktet sier at Jan Skipstad I SJRF har fått gnisten 

igjen og det er ikke umulig at det der nede går dyr 

som kan hjelpe prosjektet I Bergen? 

Under: Rød og sort utstilt av Team Vest 

Drotningsvik/Larsen. Store sokker og noen andre 

godt synlige egenskaper røper at det er gener fra 

andre raser inne I bildet. 

 

 

 

Uansett er dette et spennende og inspirerende 

prosjekt som kan gi Bergens Tomleren et gledelig 

løft. 

 

MEFIKKER+DIV  

v/ Hans Ove Christiansen DK 
Det var igen i år en fornøjelse at gæste den norske 

landsudstilling. Det er Europas bedste 

udstillingsforhold. Tænk engang at gå direkte fra 

ens værelse til hotellets (et firestjernet hotel) store 

flotte sal, hvor duerne var samlet. For ikke at tale 

om maden og de lækre værelser. Ud over de 

fantastiske lækre retter både ved morgenbordet, 

middagsbordet og aftensbordet, var der hele 

dagen fri adgang til softice, popcorn, vand, 

kaffe+kage og fugt. Ønskede man ikke at gå på 

værelset under korte pauser, var der i hele 
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hotelområdet behagelige lænestole og andre stole 

til at slappe af i.  

Men det var naturligvis duerne alle var samlet om. 

Min opgave var at dømme mæfikker og danske 

tumlinger. Gl. Tyske Mæfikker: 3 stk. røde af god 

kvalitet. Den første i kat.nr. 69 var et super dyr, 

men lidt svag i kryds, så derfor ”kun” 96 p. 

Italienske Mæfikker: 8 stk. Generelt stod de lidt for 

opret og var lidt for lange i figur. Men den største 

udfordring er manglende pandefylde, her havde 

næsten alle et problem. Men jeg valgte at give en 

ung 0,1 97 p. Den var meget fin i figur og havde 

den rigtige stilling. 

Hamburg Sticken. 

1 stk. som var meget typisk, men med åben ryg og 

dårlig vingeføring kunne den ”kun” opnå 94 p. 

Afrikansk Mæfik. 7 stk. hvide. Her er europæisk 

topklasse. Jeg vil påstå, at havde de stået på den 

nylig afholdte europaudstilling for Mæfikker ville 

de stå som vindere. 2 x 97 p og 1 x 96 taler sit 

tydelige sprog. Tysk Skjoldmæfik. 

3 stk. sorte. Det er noget af det bedste, jeg har set 

i Norge. Alle stod med en rigtig god 

næbindbygning. De var alle lidt lange i figur. Her er 

en udfordring. 

Gl. Orientalsk Mæfik: 8 stk. Jeg havde ventet at se 

nogle flere. De er jo blevet vældig populære i de 

senere år over hele Europa. Men de udstillede dyr 

var alle typiske for racen. Der var små ønsker som: 

kortere i haleparti, bedre kap. En eldre 0,1 

toppede med 97 p. Den sortlacerede og den 

blåskæltegnede kunne ønskes renere i vingeskjold. 

Danske Tumlinger: 29 stk. De hvide var gode i næb 

og øjenrande, men de fleste stod for vandrette og 

urolige.  

Flere med urene iris. En fin ung 0,1 opnåede 96 p. 

De sorte havde god længde på hals og ben. 

Tilfredsstillende stilling. Men de fleste mangler 

fylde i forhoved, men også her lidt urolige dyr. Den 

bedste danske tumling fandt jeg her. Den opnåede 

96 point. De 2 gule kunne ønskes bedre i fjerlaget. 

De havde også for svage hoveder og næb. 

2 sorte skader var for ringe en repræsentant for 

racen. Den første blå havde fejl på næbfarven, 

derfor 92 p. Den næste blå var fin i farve og 

tegning, men stod for vandret. De røde (7 stk.) var 

alle fine i farven, havde gode næb og 

øjenrandsfarve. Desværre stod næsten alle med en 

dårlig tegning. Brysttegningen går for langt ned, og 

dermed bliver undervingen også farvet, hvilket 

hørere til fejl. Konditionsmæssigt kunne jeg ønske 

mig dem lidt bedre. De 4 gule havde samme 

problem med tegningen som de røde. De fleste var 

også lidt lange i figur. Farven var god på dem alle, 

det var næbbene også. 

Gl. Danske tumlinger. Her var store 

tegningsproblemer. 

Bedømmelsen var om fredagen.  

Om lørdagen var der mulighed for at høre et 

foredrag af dyrlæge Nils Reither. Det var 

interessant for mig, og man får altid noget med 

hjem, når man hører sådan en kapacitet på 

området. 

 

STRUKTURDUER  

v/Terje Ree N 
 

Vi som arrangerte utstillingen var nok litt skuffet 

over at det bare var utstillt 460 duer. Mye av 

årsaken til dette var trolig frykten for ungesyken 

som desverre nå har bredt seg. Men ellers var det 

en fin og vellykket utstilling ut fra tilbakemeldinger 

som har komt. 

I gruppen strukturduer var det i år utstillt 16  

kinesere. 

Først i rekken stod en hvit ung hun. Ønske om 

bredere figur gjorde at duen også virket litt lang. 

Delelinje kunne vært bedre og underpute 

fyldigere. 

Neste var en dunfarget ung han. Dun er ikke 

annerkjent farge i kineser. Duen var ellers alt for 

smal og lang i figuren. 

Deretter kom 1 blå med bånd og 4 blå ternet. 

Gjennomgående fin type og figur, korte og brede. 

Små ønsker til flipper og delelinje. Puter og slør 

generelt i orden. Ung ternet hunn best med 96p 

der det kun manglet litt i overgang flipper-manke. 

2 gule var utypiske med lang figur. Også problemer 

med vingeføring. Flipper og lårdusker i orden. 

1 perlet eldre han med fin type og figur. Puter, slør 

og lårdusker i orden. Delelinje kunne vært tettere 

og manke jevnere. 
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2 rødternet med god figur og type, korte og brede. 

Fine puter , slør og flipper. Ung han hadde de 

meste i orden men kunne vært jevnere i manke. 

96p Champion og gruppevinner. 

Til slutt 4 vinget i sort, rød og gulbåndet. Generelt 

noe smale i bryst. Ønske om fyldigere puter. Eldre 

rødvinget hunn skilte seg ut med god figur og type. 

Også puter, skillelinje og lårdusker i orden. 

Kun ønske om sterkere flipper.  

96p og Champion. 

 

NORSK PETENT MEFIKK  

v/Ole Kjell Løvås N 
Det var påmeldt 45 Peteter fordelt på 7 farger. 

Selv om det ikke var rekordmange duer, så var 

kvaliteten rekordhøy. 

Det jobbes godt med rasen for tiden, og det er 

flott å se resultatet. 

Hvite var første farge. Her viste Sturle Assersen to 

unge hanner av meget god kvalitet. Den ene hadde 

meget god figur og stilling, manglet bare litt mer 

panne for å gå helt til topps. Den andre hadde mer 

pannefyll, men kunne vært bitte litt kortere i figur 

96p til begge. 

Røde var som vanlig den største fargen, og her fant 

jeg den beste Norske Petenten  som jeg har sett. 

Ung han 97 p og vinner av Norsk Petent. 

Oppdretteren var Ole Gunnar Torp. Gratulerer. 

Jeg vil også gratulere Chris A Midbrød med gull på 

beste trio utstilt av junior, på hele 

Landsutstillingen. Trioen bestod av 2 hanner 96p, 

og 1 hunn 95p i rødt. Dette lover godt for 

framtiden. 

Chris stillte også to gule. Bur nr 134 hadde best 

type og stilling, men dessverre litt tegningsfeil. 

Kronen kunne også vært mer fjærrik på de gule.  

Blant de blå var det en god eldre hunn 95 p, fra 

Sturle Assersen. Det største ønsket blant de blå var 

bedre stilling. 

Sturle stillte også en enkelt Blåternet stilig hann 

som kunne vært kortere. 95 p til denne. 

En gulacert eldre hunn, med god figur. Ønsker om 

bedre stilling og tydeligere lacering 94p 

Helt til slutt stod en pen nyhet. Ung Perleblå hann, 

fra Ole Gunnar. Den var perfekt på 

kardinalpunktene, stilling og krone. Kun et ønske 

om mer kraftigere figur.  96 p til denne. 

Dette var mitt syn på Petentene på 

Landsutstillingen på Sola. Jeg gleder meg til å 

treffe dere og duene deres igjen. 

 

DIVERSE RASER  

v/ Bjørn Carlo Andersen N  
Inntrykk fra Landsutstillingen 2019. 

Igjen var vi samlet på Quality, Sola, og igjen hadde 

Bentsen og co. lagt alt til rette for oss sammen 

med Geir Rune i disse fremragende omgivelsene. 

Bare synd at ikke enda flere av våre folk fra diverse 

områder dukket opp. Noen bedre plass til vårt 

arrangement finnes ikke. Og bare det å kunne gå 

innendørs hele helgen er jo storartet, selv om vi 

blir fryktelig bortskjemte på denne 

måten.                                                                               

                                                               

Så noen ord om de rasene jeg dømte denne gang. 

Jeg startet med en meget god samling Carrier, 4 

dyr uten det helt store toppdyret, men en eldre hu 

fortjente 96 poeng, litt mer strekk på denne, så 

hadde Championatet vært der, alle hadde gode 

vorter etc., men mankerer litt mer strekk, savnet 

den god som stod på Høstutstillingen. Men pass på 

så ikke de blir for åpne i nebbet! Og så var det 

dette med minimum 5 duer i rasen for å bli beste i 

gruppen da!                                    

2 hvite Indianere var lovende ungdyr uten å få de 

høye poeng, men på sikt mener jeg de har mye å 

gåpå                                                                                   

                   

Polsk Langnebbet Tomler har vi ikke sett på mange 

år, og det var en flott samling vi fikk se. En Isfarget 

uten bånd ble best på 95 poeng, men også en 

Isfarget med bånd bar meget god. En Isfarget uten 

bånd med hvit hale skulle det være var den klart 

beste, men dessverre hadde den fargede fjær i 

halen, halen skal kun ha en farge i halen. Men alle 

var gode typer i figur og hodeform. 2 blå Wienere 

mankerte litt i strekk og holdning, og disse har vi 
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sett bedre tidligere, men håper ikke rasen er i ferd 

med å forsvinne helt! De var jo vanligvis utstilt 

mange av 

tidligere.                                                                            

             

5 Märkiske Skader var en pen samling, med en sort 

eldre han på 96 og Champion. Men også 2 røde var 

gode dyr, men mankerte litt i hode, krone og 

nebbfasong. Se også etter at de ikke blir for 

uregelmessig i ryggtegningen slik som på den 

andre 

sorte.                                                                                 

                        

1 blå Limerick Tomler fikk 95, men den mankerte 

litt i hodet, og kunne gjerne hatt klarere 

øyne.                                                                                  

                                                

Så var det til slutt Tysk Nonne, og her stod det 2 

meget gode sorte som dessverre hadde fargede 

fjær ved beina, der det er hvit farge, skal det bare 

være hvite fjær, men litt pynting her som jeg sa til 

eieren, så hjelper det neste gang. Best ble da en 

rød ung han på 95 poeng. Tegningen på de blå må 

ikke li slik at det blir for få fargede slagfjær, 

minimum 7! For øvrig ønsket jeg bedre hodemasse 

og ikke så spisse i fronten på både de blå, den gule 

og den andre rød. Men en god samling var det 

tross alt.                                                                      

Til slutt er det bare igjen å takke arrangørene og 

alle andre gode duevenner for en flott helt, og 

igjen var vi østfra meget heldig med 

kjøreforholdene heldigvis. Og selvfølgelig en stor 

takk til mitt reisefølge Tone og Ole Gunnar som 

begge hjalp til med å holde humøret på topp 

begge veier. 

 

 

ENGELSK MODENA  

v/Clay Rogers UK 
 

Etter en lang biltur til Gatwick flyplassen var  turen 

til Stavanger avslappende. Der ble jeg møtt av Ole 

Kjell Løvås som transporterte meg til Quality 

Airport Hotel der utstillingen ble avholdt.. 

 

Dette er et ganske uvanlig og trivelig sted for et 

slikt arrangement. Selve utstillingen holdes i 

hotellets første etasje. Dette var andre gangen jeg 

var her, og som tidligere var dette en fornøyelse. 

Det var ikke så mange nye ansikter og jeg følte det 

litt som å “komme hjem”. Som vanlig var det 

mange diskusjoner og munter spøk. 

Antallet utstilte duer var lavere enn vanlig, noe jeg 

ble fortalt skyldtes et utbrudd av “ungduesyke”. 

Dette gikk ikke på bekostning av kvalitet da det var 

utstilt mange dyr av høy kvalitet. Modena 

seksjonen hadde noen supre representanter som 

jeg skulle vurdere. Den første jeg kom til  var en 

hvit hunn som fikk 97 og tilhørte Bjørn Olsen. 

Denne hunnen hadde perfekt holdning og viste seg 

konstant  i de tre dagene jeg var der. Hun ble beste 

“motsatte kjønn” (Best opposite sex). Det var en 

ung due som kunne hatt mer masse foran og 

under vingeknoken. Jeg tror hun vil utvikle seg her 

når hun får mer tid til å utvikle seg. Spesielt likte 

jeg hennes faste fjørlag. 

 

De røde ensfargete hadde flere virkelig pene 

eksemplarer med en eldre hunn fra Bjørn Olsen 

som fikk 96 poeng.  Noen hvite fjær ved nebbroten 

forstyrret helhetsinntrykket av duen noe. 
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De sorte var en interessant gruppe blandt annet 

med noen fantastiske avlsduer, spesielt i eldre 

hunner. Jeg fant også en virkelig fin ung hann som 

utmerket seg. Han hadde flott holdning, god 

masse, rette ben med korrekt lengde, korte fine 

slagfjær og fast fjærdrakt. Det var oså godt å se at 

den var uten “kinnskjegg” og struktur i området 

rundt hode og hals. Duen var utstilt av Jan Heldal,  

 

 

97 poeng og ble beste Modena. 

 

I gazzi var det ikke mange utstilte, men likevel 2x97 

og 1x96. En ung bronse tri hann hadde uvanlig fin 

farge og tegning i kombinasjon med flott type som 

ga 97 poeng.  

 

De blå og bronse tri hadde flere virkelig gode dyr 

og med en ung, bronse tri hann fra Jan Heldal som 

utmerket seg med god type. Fargen var imidlertid 

ikke god nok og den fikk respektable 96 poeng.. 

Der var to virkelig pene unge bronse tri hunner 

som begge fikk 95. Disse to hadde det jeg vil 

betegne  som “ekstrem type”. De hadde flott 

holdning/balanse, var ultra kort i slagfjær og hale 

og var meget kort i kropp. 

Der var også en fin bronse hamret sort fra Bjørn 

Olsen som fikk 96 poeng. Han var meget god i type 

og farge, men kunne ha mer masse for en hann. 

En ung Opal gazzi hann utmerket seg – en virkelig 

kvalitetsdue som bare skulle vært litt kortere i 

kroppen.  Behovet for kortere kropp ble fremhevet 

fordi  han i følgende bur hadde mitt neste store 

funn, en opal gazzi eldre hann. Denne var full av 

kvalitet og substans. Denne duen vil være en 

hjørnesten i enhver bestand med kvalitet både i 

avl og utstilling. Alle duene jeg har nevnt i gazzi-

seksjonen tilhørte Jan Heldal. 

Jeg hadde virkelig stor glede av utstillingen og 

hadde inntrykk av at det også gjaldt de andre 

deltagerne. Mellom alle de gode måltidene var det 

rikelig med tid til å slappe av og å diskutere 

Modena på utstillingen og i sin alminnelighet. 

Finalen var lørdag kveld med premieutdeling og 

middag. Nordmennene vet virkelig hvordan en slik 

utstilling skal arrangeres. Takk kamerater, dere tok 

godt vare på meg, men nå når jeg er hjemme igjen 

er det nødvendig med streng diet etter alle 

godsakene. 

 

Det beste med å se alle disse flotte Modenaene på 

utstillingen er vissheten om at de snart skal være 

del av en forhåpentligvis vellykket avls-sesong som 

nå begynner 
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REISERAPPORT   

v/ Scott Sharp, Skottland. 
Oversatt av JanH 

Jeg ble svært glad da invitasjonen kom til å dømme 

på Landutstillingen i Stavanger. 

Ole Kjell Løvås hentet meg på flyplassen og kjørte 

meg til det gode hotellet der utstillingen ble 

avholdt. Med inngangen til utstillingen like 

nedenfor resepsjonen og med tepper på gulvet var 

dette et perfekt oppsett for en dueutstilling. 

Så til duene der jeg startet med 4 Long Faced 

Tomlere som var lik i type, hadde fin  størrelse og 

var i god kondisjon. Dessverre var alle “down-

faced” (feil nebbvinkel, den skal være vannrett, se 

bildet. Oversetters anmerkning). 

 

 

4 Brünnere i meget god kvalitet med en hvit på 97 

poeng. Denne hunnen viste seg hver gang jeg kom 

I nærheten og hadde et utmerket , rundt pust og 

gode ben. En virkelig pen rød hunn fikk 96. Riktig 

god farge, slank kropp og fint “pust”. De andre to 

ville ikke vise seg under bedømmelsen og en var 

noe for bred i benstillingen. Denne gode gruppen 

tilhørte William Midteide. 
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De 13 Amsterdam Kroppertene var også en god 

gruppe der omtrent halvparten var hvite. Den 

hvite jeg hadde som favoritt var dessverre ikke helt 

i utstillingskondisjon og ble derfor ikke vinner.  Der 

var likevel en annen virkelig fin hvit som fikk 97. 

Den hadde fint pust og flott fremtreden som jeg 

antar skyldes god burtrening av utstiller Jens Dahl. 

Blandt de fargete fikk en flott silver hunn 97, også 

denne tilhørte Jens Dahl. Hun hadde fin type og 

viste seg hele tiden. Noen av duene hadde skjevt 

pust, men stort sett var kvaliteten svært god og jeg 

var imponert.  

 

 

De rundt 30 Norwich Kroppertene var hovedsaklig 

i blå og sort med noen få i brunt. Lars Erik Bentzen 

fortjener gratulasjoner for å stille med en så stor 

og flott  flokk pustere. Et par av de sorte ble 

trukket for manglende tegning, men de beste 

hadde fin mettet farge og gode pust. Det gledet 

meg at alle hadde gode øyne. En hann fikk 97 og 

flere hunner fikk 96 poeng. Dagen etter 

bedømmelsen viste en av hunnene seg fra en helt 

annen side. Dette skjer ofte når jeg dømmer 

Norwich. Dersom den hadde vist seg slik under 

bedømmelsen ville den fått 97 poeng i stedet for 

de 96 jeg ga henne. Det var en flott hunn med et 

rundt og velformet pust. 

De blå var også gode med noen virkelig fine dyr 

inne i mellom. Noen hadde fått høyere 

bedømmelse dersom tegningen hadde vært bedre. 

En hann fikk 97 og et par hunner 96 poeng. 

Generelt var typen godt over gjenomsnittet og jeg 

er sikker på at Lars Erik vil avle noen virkelige 

toppdyr etter disse. 

 

Noen brune viste seg ikke fra sin beste side og en 

brunternet, selv om den hadde god størrelse på 

pustet, var litt for kraftige i kroppen. Satt 

sammmen med slankere hunner jeg så her burde 

det kunne bli fine unger. 

 

  

 

 

 

Jeg må nevne at maten på hotellet var av første 

klasse og at medaljen jeg fikk av NPA presidenten 

Hans Petter Nernes vil bli et kjært minne om en 

flott helg. 
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Vennligheten og den fine stemningen gjorde at jeg 

følte meg virkelig velkommen til en opplevelse jeg 

ikke vil glemme. 

  

NORSK TOMLER  

v/Rainer Dammers, DE 
Jeg ble i januar 2019 nok en gang invitert til Sola 

for å dømme Norsk Tomler. 

Utstillingen på Sola Air Port hotell var fortreffelig. 

Alt var prima bortsett fra lysforholdene. 

Det varme gule lyset fra salen gjorde det vanskelig 

å bedømme øyenfargen på duene. 

Desverre var det færre Norske Tomlere på 

utstillingen enn ventet, det henger vel sammen 

med “ungduesyken”, som også Norge er blitt 

rammet av.  

Det begynte med den hvite NT, denne gangen var 

det 21 stk. Alle fremstod med god kroppsform, 

men dessverre var det vanskelig å håndtere duene 

i burene grunnet for lite burtrening. De var ikke 

fortrolige med hånden som ville gripe dem… 

De var jevnt over for høyreiste, kun den siste duen 

skilte seg ut, her likte jeg hodet. For mange kunne 

kronen vært båret høyere. Den første viste et særs 

kraftig nebb. Nr 7 var en ungdue med en nokså 

“dukkeaktig” kropp. Den hadde det korteste 

bakparti som jeg til nå har sett. For å belønne 

denne gav jeg ham høyeste poeng, selv om han 

kunne hatt et mer fyldig brystparti. Med den 

følgende eldre duen var det motsatt, med et  

kraftig hode, med et noe langt bakparti. Videre 

utmerket noen eldre duer seg, den ene med et 

godt hode og et ikke for sterkt senket nebb. Den 

andre fremstod med en annen type, med kraftig 

senket og kraftig nebb. Av de 7 unge hunnene likte 

jeg bare to. De fleste var for spisse og for noen var 

pussingen av kronen uprofesjonelt gjort…  

Jeg fant at due nr.15 var særs fin. Nr. 18 hadde en 

prima  hode og et meget kraftig undernebb. Det 

meget kraftige nebbet og de kraftige nebbvortene 

er sers bra for oppdrettet, men virker noe 

uharmonisk. Jeg likte godt den ene av de to gamle 

hunnene.  

Jeg var litt skuffet over de fleste svarte, med 

mørke og ustelte nebb hører de ikke hjemme i et 

utstillingsbur.   

Av de eldre var den første ikke dårlig, men nokså 

ustelt. Den andre, en meget rasetypisk femåring, 

kunne til slutt bli valgt ut. De unge hunnduene var 

gjennomsnittlig av prima type.  

Duen i nr. 25 hadde også fine sokker, men dårlig 

ryggparti. En annen hadde sogar hengende 

vinger. Den gamle i bur nr. 31 var typemessig 

svært god, men for grå i fargen og den viste en 

raseutypisk øyenrand. den aller siste presenterte 

seg nydelig med en flott kroppsholdning og et 

påfallende lyst nebb. Den ikke helt korrekte 

kronen, var til hinder for høyeste poeng.  

Nå det gjelder de røde og gule var det tydelige 

fremskritt å bemerke. Den tidligere katastrofale 

ryggbefjæringen viste seg, i det minste hos 

toppdyrene, å være  ordnet. Som Gunnar så tydelig 

sa: Jeg har i over 10 år utsortert med henblikk på 

dette og har  sikkert hatt over 1000 stk. i avl. Det 

kaller jeg å være hardnakket og målbevisst. Bare 6 

røde er riktig nok få, men kvaliteten overbeviste. 

Ved den første ungduen var kronen noe 

dyptliggende og ryggbefjæringen ikke god. Den 

neste skulle vært kraftigere i fargene.     Så kom 

utstillingens “hammer” frem med 97p. til Gunnar. 

Den ble kåret til ”Best In Show” Åpenbart 

håndterer Gunnar duene mye siden de presenterer 

seg svært rolig. Med en super dyp-rød farge kunne 

en eldre hunn begeistre. Desverre var ryggstykket 

ikke optimalt. Også  med de 7 gule var Gunnar på 

sporet. Med en, som nesten var jevnbyrdig med 

Championduen, nådde han nok en gang 97p. Den 

røde samboeren i buret var noe fyldigere i pannen. 

Den gule i nr. 39 kunne vært noe fyldigere i fargen. 

I nr. 44 står en eldre  

due med en god krone og med de beste øynene av 

alle, men ryggpartiet…     Med de blå og de 

“fahlen” røde har det i hvert fall blitt 

kvalitetsmessige forbedringer, men med øyenfarge 

må det gjøres grundige forbedringer.            Med 

tanke på rasepreget har dette nå blitt flotte NT. De 

fleste er typemessig gode, hoder med gode 

panner, kraftige nebb og gode sokker. Bortsett fra 

et dyr, tilhører alle de førnevnte fargeslagene til de 

med 95p og mer  

Ole Kjell…  

Av blå med bånd deltok 9 dyr. Flere skulle vært 

mer lukket i ryggen og de hadde problemer med 

tettere vinger, men den første var ganske god.     

Hunnen i nr. 50 hadde god type men kronene 
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skulle vært bedre. Noe forstyrrende var at de blå 

skulle vært renere i fargen. I nr. 51 og 52 kunne jeg 

velge ut to ganske gode hunner med kraftige nebb. 

Den i nr. 53 hadde en prima holdning. Også 54 var 

sers god, men bedre krone var ønskelig.     En eldre 

blek-blå hunn hadde også rasetypiske fordeler 

(97p). De følgende blekblå spettete kunne ikke 

holde følge, bedre krone er ønskelig. Den første 

blek-røde var noe spiss. Den neste fremstod i 

buret som, for denne fargetype, med godt hode og 

kropp. Plassering av vingene kunne vært bedre. 

1,1 blekgule hadde en god kroppsholdning, men 

de var noe lange. 0,1 manglet nebbsubstans. Av de 

tre tigrete hadde bare den første en ganske god 

fargefordeling. 

Alle har en vei å gå i arbeidet med gode NT, ikke 

minst med tanke på hodene. Muligens kan kan 

man etter hvert oppnå noe med de sorte. Ved å gå 

veien om hvit, oppnår man, etter  min mening ikke 

noe, da mister man en del hva farge angår. 

     

Det var igjen trivelig på Sola. Jeg takker for 

gjestfriheten og kommer gjerne igjen når det ellers 

kan passe. 

Rainer Dammers 

Oversatt fra tysk av Paul Scholz 

DOMMEROPPDRAG I SHARJAH 

 
Av Rolf Henning Hegland 

 

Etter å ha meldt avbud tidligere var jeg så heldig å 

igjen bli invitert som dommer til 

nasjonalutstillingen for Kinesere i Sharjah. Sharjah 

er et emirat i De forente arabiske emirater. Det 

ligger hovedsakelig ved Persiagulfen.  Hovedstaden 

er byen Sharjah, som i praksis har blitt en nordlig 

forstad til millionbyen Dubai.  

Uvisshet vedr. reiserute gjorde sitt til at det ble litt 

stress i forkant.  Billettene kom ikke før 14 timer 

før avreise. Det er ikke til å stikke under stolen at 

det ble en noe strabasiøs reise via Paris og 

nattflyging til Dubai innerst på trange seter med 

Airfrance. Lett nervøs stod jeg så utenfor  

flyplassen i Dubai og lurte på hva som skjedde.   

Det var jo avtalt at jeg skulle hentes.  Så kom det 

endelig en melding på Whatsapp og jeg fikk 

forklart hvor jeg befant meg. Deretter var det i full 

fart til utstillingen hvor bedømmelsen allerede var 

i gang.  Her skulle det bedømmes - på en for meg 

ny måte.  Der var stilt opp ca. 8 duer og jeg skulle 

så ta bort en og en samtidig som jeg forklarte på 

engelsk hvorfor.  Tilslutt skulle der være 2 tilbake 

og nr. 1 skulle bestemmes. Deretter kom der 8 nye 

duer i burene og det samme ble gjentatt.   

 

Vinnerne i hver klasse ble champion.  Og til slutt 

var det den store finalen hvor Grand champion 

skulle kåres.  Det var altså best in show av 

kineserne.  Jeg fant den desidert beste due, en 

rødasket han.  En liten annerkjennelse for meg selv 

og min bedømming, var det jo, at jeg etter 

bedømmelsen fikk høre at det var en due fra Per 

Alfred Nilsson. Det var veldig tydelig at kåringen 

betød mye for oppdretterne.  Etter kåringen i hver 

klasse klappet alle og var tydelig stolt av å bli kåret. 

Oppdretterne setter selv duene inn i burene.  De 

ordner på duene og bruker god tid på dette.  

Spesielt god tid brukte oppdretterne av de indiske 

påfuglene.  Her skulle tape fjernes og halen 

ordnes. Etter bedømmelsen ble duene raskt 

fjernet fra burene. Der var kun ca. 60 kinesere, 

mens påfuglene talte nærmere 400.  Her gikk 

bedømmelsen over 2 dager.  I tillegg til dette kan 

nevnes et stort antall engelske LF.  Her hadde de 

hentet en engelskmann fra Newcastle.  Til å 

dømme påfuglene hadde de hentet Spud Pough 

fra USA.  Under hele arrangementet var der mange 

forskjellige arabiske drikker tilgjengelig og jeg fikk 
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smakt alle.  Sandwich var der også så alle kunne 

forsyne seg når de følte for det. Premieutdelingen 

foregikk etter at utstillingen var ryddet ut lørdag.  

Og det som var viktig her var fotograferingen av 

oppdretterne og ikke duene ettersom de jo var 

fjernet rett etter bedømmelsen.  Den største 

gledesscenen jeg noen gang har sett har jeg på 

video.  Det var han som gjorde rent bord når det 

gjaldt påfuglene. Der var mange inntrykk fra den 

arabiske verden, og det var fantastisk å oppleve 

dette.  

 

Det kan nevnes at maten ble inntatt på arabisk vis, 

hvor vi spiste med fingrene fra et felles fat.  Mange 

satt også på gulvet barfot, noe jeg unngikk med 

nyoperert kne. Merkelig var det også å oppleve at 

oppdretterne hadde tjenere fra India og 

Bangladesh som fulgte dem overalt.  Uvant og 

kanskje noe middelaldersk. Lørdag kveld ble 

tilbragt sittende ute til kl. 0230 drikkende på te og 

vann.  Det gikk mye på arabisk, men tidvis deltok 

Spud og jeg i samtalen.  Ingen av vertene var 

spesielt god i engelsk. 

 

Besøk hos oppdrettere var også i programmet.  

Samtlige har duene stående i faste bur, noe uvant 

for oss.  Veldig lett å vise fram duene sine og 

diskusjonene var selvsagt i gang når man enkelt 

kunne ta ut en due fra buret sitt. Dette medfører 

jo mye arbeid, men krever jo ikke mye plass. 

Overalt ble det servert arabisk kaffe og te - Lipton 

yellow label. En tur til fuglemarkedet – 

dyremarkedet i Sharjah gjorde også stort inntrykk 

på meg.  Her kunne du selge dine frasorterte duer 

til forhandlere for 20 usd. Duer i de fleste varianter 

var her for salg.  Alt tilbehør kunne man også få 

kjøpt her og veterinær- klinikkene lå på rekke og 

rad.   

 

Angivelig skal der være et enda større marked i 

Dubai, så det får bli neste gang. En sightseeingtur 

til Dubai var overveldende og fantastisk for meg.  

 

Engelsk Modena i Norge. 
v/Jan Heldal 

 

Artikkelen er skrevet for nyhetsbrevet til UK 

National Modena Club 

 

 
Vinner Halsnøy 2007 – Oppdretter Bjørn Olsen 

 
Forrige århundrede var preget av to svært 
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betydningsfulle oppdrettere, Gunnar Hannestad og 

Knut Norman-Larsen. Hannestad var en 

fremtredende gartneri-eier og Norman-Larsen var 

en velkjent forretningsmann i Horten, en liten by 

ved Oslofjorden. Begge to behersket engelsk og 

hadde god kontakt med de fremste engelske 

Modena-oppdrettere. 

Norman Larsen fikk sine første Modena i 1922 og 

beholdt stammen helt frem til sin død i 1984. Han 

hadde spesielt god kontakt med John Sears som 

han importerte Modena fra med jevne 

mellomrom. Et par ganger var jeg med på disse 

importene og  en kuriositet er at jeg en gang 

mottok en blå hun med amerikansk ring. Det viste 

seg at duen kom fra Dodd Young (Continental 

Lofts) i California. Sears byttet  duer med Young, 

og en eller flere av disse kom til Norge. Kvaliteten 

på denne blå hunnen kunne godt være en 

forklaring til hvorfor den til slutt endte opp hos 

meg på den Norske Vestkysten? 

Norman-Larsen fikk fra National Modena Club ved 

John Sears tillatelse til å bruke deres håndbok med 

bl.a. standard og artikler av Sears og Watmough og 

de velkjente fargeplansjene laget av kunstneren 

Charles Tunnicliff. Den norske utgaven har også 

flere artikler, bl.a en artikkel av W.H. Holmes 

(1948) som var oversatt av Hannestad som 

brevvekslet med Holmes. Hannestad og Norman-

Larsen importerte mange Modena og flere vinnere 

fra de ledende utstillingene i England etter annen 

verdenskrig og opp til 1982. 

Modena og raseduesportens popularitet nådde sitt 

høydepunkt i Norge på midten av 1980 årene. På 

Landsutstillingen i 1985 var det av 39 utstillere 

påmeldt 214 Modena. Gjennom årene har vi hatt 

John Sears, Geoff Kenyon, John Ross og ved et 

flertall anledninger Clay Rogers  som Britiske 

dommere.. Grunnen til at vi har brukt Clay 

gjentatte ganger er at han har en utmerket 

forståelse av hva som kreves av en god Modena og 

har en kunnskap om rasen som er sjelden i Europa.  

Dessuten er han en rettferdig, ærlig og vennlig kar. 

Amerikanske dommere i dette århundre har vært 

Willi Reichert (en gang) og Dennis Weyrauch og 

Rick Barker to ganger hver. Disse tre er personlige 

venner som har dekket reisen selv. 

Duesporten i Norge tiltrekker ikke lenger mange 

unge mennesker og det har vært en nedadgående 

tendens siden tidlig på 90-tallet. Beklageligvis er 

dette også tilfellet med engelsk Modena. Jeg er 

redd forvirringen og forskjellig oppfatning rundt 

“Holmes 1911 standard” og politikk på begge sider 

av kanalen heller ikke har vært gunstig. 

Situasjonen for Modena i Norge i dag er best 

beskrevet med at det på Landsutstillingen 2019 

(med Clay som dommer) var påmeldt 37 dyr fra 3 

utstillere.  

 

Brun farge i Modena 

Fra San Pedro til Holmegaard – og litt mer. 

Av Jan Heldal 

 

 
Russet tri gazzi hunn 2019 

Modena har fra gammelt av sine egne navn på den 

brune faktoren “b”. Brun faktor i kombinasjon med 

S (spread/spredt) gir ensfarget brun, båndet er 

“silver dun”, ternet “russet” og de fortynnete 

variantene av båndet er “silver cream” og ternet 

“ochre tri”. 

Fortynnet av brun ensfarget kalles Khaki. 
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Det har vært mange myter og misforståelser rundt 

“b” og lenge var det ikke forstått at brun var en 

egen farge. En ung nederlandsk forsker, Jan 

Metzelaar, som emigrerte til USA dokumenterte at 

“b” er en egen farge og en mutasjon fra blå/sort 

som trolig har oppstått i India eller i Midtøsten. 

Dessverre omkom Metzelaar i en drukningsulykke 

 

 

NT – NYTT 
Av Gunnar Brandal og Svein Harald Vikse 

 

 
 
Første lørdag i oktober har vært samlingsdag for 

NT-folket i mange år.  

 

Årets NT - Treff har da blitt arrangert. 

 

Nå har NT-klubben fått en forespørsel om å legge 

treffet til Høstutstillingen. 

 

Styret er av den oppfatning at dette blir for 

hektisk. 

 

Styret har kommet frem til en løsning som blir som 

følger: 

 

Vi avholder NT TREFF ( dag ) som vanlig 05.10.2019 

uten årsmøte. 

Årsmøtet legger vi til Høstutstillingen. 

Oss entusiaster vil helst beholde Tomlertreffet . 

Det har vært trivelig, lærerikt og sosialt.At turen 

kan bli noe lang for enkelte har vi forståelse for, 

men"brenner" man for NT`en spanderer man 

denne lørdagen. 

At hver og en tar med seg duer er en forutsetning!! 

Vi stiller dem opp i bur og tar en gjennomgang av 

samtlige, og får i gang diskusjonene. 

NT - entusiaster - møt opp på årets Tomlertreff. 

Ta med deg det du kan unnvære til salg/auksjon. 

NT styret, 

Gunnar Svein H 

 

ÅRETS TOMLERTREFF. 

Velkommen til årets Tomlertreff,lørdag 

05.10.2019. kl 11.00. 

Haugesund Rasedueforenings Lokaler - Haugaland 

Travpark. 

Vi tar med oss årets/fjordårets ungdyr. 

Stiller dem opp i bur,og får en gjennomgang - 

diskusjon. 

Kjøp og salg/auksjon - vi ser hva vi får til. 

Gunnar tar seg av bindende påmelding p.g.av mat 

og drikke.kr 100.- 

gunnar.brandal@haugnett.no  ev.tlf  97177204 

Kontingentinnbetaling.kr 100,- 

NT – styret v/ Gunnar-Svein H 

 

 

http://drikke.kr/
mailto:gunnar.brandal@haugnett.no
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Norsk Raseduesport før og etter 

annen verdenskrig. 

Av Jan Heldal 

Viser her et sammendrag av to kataloger som gir 

et inntrykk av aktiviteten og noen av personene 

som var aktive i de norske rasene før og etter 

krigen. Utgangspunktet er NRFs 25 års 

jubileumsutstilling i Oslo 1937 som  sammenlignes 

med ØRFs Nordiske utstilling i Sarpsborg 1947. 

Mye forandret seg i løpet av disse 10 årene. 

Mange oppdrettere var falt fra og krigen hadde 

ført til store forandringer i det norske samfunnet. 

I 1937 var det utstilt 75 Norske Tomlere  

hovedsakelig fra Østlandet. Hovedfargene var sort, 

rød og gul og ingen hvite! Blå, perleblå,rødasket og 

gulasket samt stenket og feiret var utstilt. Fra 

landet ellers var kun Bergen representert med Leif 

Jensen, Alfred Haaland og David Davidsen. 

Av kjente oppdrettere som fikk betydning for 

sporten senere var Arne Rikter Svendsen, Knut 

Norman-Larsen, Lorentz S. Lyngaas og 

slaktermester Hans Christiansen, Gjetemyrsveien 

33 i Oslo. 

Christiansen hadde i mange år vært kjent for sine 

fine NT. Lorentz Lyngaas hadde jeg et godt 

samarbeid med og vi utvekslet duer som fortsatt 

preger dagens avlsarbeid. Rikter Svendsen og 

Norman-Larsen er to av de viktigste navnene i 

NRFs historie.  

29 tyske Skjoldmefikker med krone , i parantes 

“Petenter” utstilt utelukkende av utstillere fra 

Oslo. Igjen er Hans Christiansen med og har meldt 

på i flere farger. Den kjente oppdretteren av hvite 

Påfuglduer, Oscar Carlson (Skippergt. 30) stilte en 

sortvinget. “Petent”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Bergens Tomler var det stilt 3 dyr, 2 hvite fra 

Hilmar Bertelsen (Laksevågsneset) og en rød fra 

Offer Olsen, Hegdehaugsv., Oslo (senere bosatt på 

Høvik ved Fornebo). 

Av andre raser kan nevnes Egyptiske Mefikker (30), 

Orientalske mefikker (28), Kinesere (3), Strassere 

(24), Påfuglduer (30), Parykkduer (8), Gimpler 

(kobber, gull og speil 11), 1 engelsk Nonne, 2 

Trommeduer, 2 Carneau, 6 Modena (Norman-

Larsen), 20 danske Tummelter, 14 Wiener 

Tomlere, 2 Pragere, 2 Carrier (Roland, Kr.sand), 8 

Brünnere, 5 Amsterdam ballong, 5 engelske 

Kropperter og 2 Dragoner. Dessuten to samlinger 

av 10 Kumuletter og 10 brevduer fra Offer Ohlsen. 

Husker jeg rett var unge Reither og N.A. Hitland på 

sykkel-turne  i 1970-årene og var da visstnok 

innom Offer Ohlsen på Høvik? 
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Norsk Raseduesport representert 

på Dyr for alle messen 2019.  

ØRF på messen Dyr For Alle 2019  

Av Bjørn Carlo Andersen 

Messen ble avholdt på Norsk Varemesse på 

Lillestrøm i dagene 16-18. august. 

Foreningen representerte NRF som den nærmeste 

lokalforening, og var med i planleggingen fra første 

stund.  

Og det var nær sagt alle hobbyforeninger man kan 

tenke seg som stilte opp som hadde med dyr, 

fugler og fisker å gjøre.  

I planleggingen og som en av de ansvarlige var 

også en tidligere duemenn, nemlig Svein Fosså, 

tidligere medlem av RRF, senere SJRF, og som  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selvsagt var innom vår stand mer enn en gang for 

en dueprat. 

 

Vi hadde planlagt dette nøye, og hadde fått laget 

et nytt utstillingsslag som vi fylte opp med 

  

ØRFs Nordiske utstilling i 1947 var trolig et tiltak som 

skulle sette fart i duesporten etter krigen med utstillere 

fra Danmark og Sverige. 

Nå er det påmeldt 64 NT og hvite er igjen med i 

katalogen. Rikter Svendsen, Offer Ohlsen og Lyngaas er 

fortsatt med, men nye navn er kommet til. Fra Østfold 

blir Ragnar Hotvedt, Øyvind Klavestad og Gunnar 

Hannestad kjente oppdrettere. Fortsatt er det Østlandet 

som dominerer stort, men Richard Melbøe fra Bergen 

hadde meldt på en enslig sort. Melbøe blir vel av noen 

mest husket for sine Carrier? 

22 Bergens Tomlere lar høre fra seg i Sarpsborg og nå er 

kjente navn som Paul Bødtker, Gerhard Gullaksen og 

ikke minst Adolf Jamne kommet med. Fargene var hvite, 

røde, gule, stenkete og en rød hvitslagfjæret. 

Petentene er nå helt vekke, men av 11 tyske 

skjoldmefikker har Alf Treu I Horten den høyest 

bedømte. 

Ellers er det nå av norske utstillere kommet til Isduer, 

Nürnberger svaler, Sølvsvabere, Luchsduer og Coburger 

lerker. 



Duevennen 2 – 2019  Side 18 

 Norsk Petent i nær sagt alle farger. 

 

Og i hvert av burrommene var det Norsk Tomler, 

Bergens Tomler, Norwich, Høystjert, Dansk 

Tomler, LF Tomler, Gammel Hollandsk Kapuziner, 

Italiensk Mefikk, Sachsisk Munkedue, Lahore, 

Kobbergimpel og Kineser, med andre ord et bredt 

spekter av raser. 

 

Av de rasene som vekte mest oppsikt, kommer 

man ikke unna en ung Norwich han fra Bentzen 

som var i utstillingsform alle dagene.  

 

Men også Gimpellen med sin flotte glans vekket 

oppsikt sammen med Kaspuzineren. 

 

Og plasseringen av vår stand var også meget 

sentralt, for når folk kom inn, var de nesten nødt til 

å gå forbi der hvor vi var, og spørsmålene ble 

mange fra mange interesserte, som også fikk med 

seg eldre utgaver av «Duevennen», og brosjyrer vi 

hadde fått laget i anledningen.  

 

 

Det var ventet ca. 5000 besøkende på messen, 

men dette antallet var det langt over på lørdag 

alene, sammenlagt var det nærmere 10000 de 3 

dagene dette stod på.  
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Og mange både kjente og ukjente fjes var å se, og 

som slo av en prat med våre medlemmer som villig 

stod til tjeneste.  

 

 

 

Så om medlemsøkningen vil komme, får bare tiden 

vise, vi gjorde det vi kunne alle 3 dagene. 

 

Norsk Tomler som ammer sine 

egne dueunger.  
Av Lars Erik Bentzen 

Alle som jobber med oppdrett av Norsk Tomler har 

til tider fått erfare at det kan være utfordrende å 

få opp egne unger. 

 

Her er et par Norske tomlere som lett tar opp 

begge ungene selv. De fyller opp like godt som 

brevduene gjør, så her er ikke behov for ammere.  

For å slippe ammere så er dette et ønske fra Norsk 

tomlerklubben at de skal kunne gjøre i fremtiden.  

 

Gjør det mye lettere for nye oppdrettere å starte 

med rasen. 

 

Sommertur med innlagte 

slagbesøk 

Av Nina Solbjørg og Hans Petter Nernes 

Alle bilder er av Nina Solbjørg  

I juli reiste Nina Solbjørg og Hans Petter Nernes på 

en biltur til Danmark og Tyskland og hadde før vi 

reiste avtalt besøk hos gode duevenner. Vi besøkte 

Rainer Dammers i Tyskland og Anders 

Christiansen, sammen med far Hans Ove 

Christiansen i Danmark pluss at Anders og Hans 

Ove hadde satt opp en runde med slagbesøk, som 

vi kommer tilbake til. 

Første duebesøk var hos Rainer i Bad Bramstedt. 

 
Rainer Dammers, en av nåtidens største kapasiteter innen rasedueavl. 
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Han oppdretter Triganino Modeneser, Tysk Skjold 

mefikk, Gammel Orientalsk Mefikk og Hamburger 

Sticken.  

Et utsnitt av duer hos Rainer Dammers 

Her var det tydelig at han har stor sans for 

fargegenetikk, noe som gav seg utslag i alle de 

forskjellige variantene han viste oss innen 

Triganino Modeneser, dette er en italiensk 

modeneser som har et hav av farger og varianter. 

 

 I Tysk Skjold Mefikk har Rainer det beste som 

finnes i blått, hvor det ble fremvist noen topper. 

Han har også noen sorte i denne rasen.  

 
Hodestudie av en flott Tysk Skjoldmefikk. 

Gammel Orientalsk Mefikk har Rainer i hovedsak i 

blått med hvite bånd. Her kan det virke som det er 

redusert noe i forhold til senere år.  

Hamburger Sticken i sølvfarge taler for seg selv. 

Rainer er mester i denne rasen og det kan neppe 

ses finere dyr andre plasser enn hos han.  

 

 

 
Rainer og Hans Petter i en hyggelig og kameratslig passiar. 

Etter en god runde med due-kikking og prat så 

inviterte Rainer og fru Wiebke til den lokale 

restauranten på en deilig middag.  

 
Nina og Rainer studerer en interessant tegning på Triganino 

Modeneser. 

Neste dag traff vi Anders Christiansen og hans far 

Hans Ove i Næstved. Her gikk turen videre til 

Lolland / Dannemare til Ole Nielsen. Der fikk vi en 

flott opplevelse blant duer, dvergkaniner og hage.  
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Ole Nielsens flotte hage med dueslag og blomster i skjønn forening. 

Ole oppdretter Gammel Orientalsk Mefikk i mange 

farger, de aller fleste med opphav fra Rainer 

Dammers sin stamme.  

 
Flotte gammel Orientalske Mefikker i et godt åpent dueslag.  

For en mefikk oppdretter med samme rase 

hjemme var det mye interessant å se her. Han 

hadde duen i de fleste farger og kunne sågar vise 

disse i flere fortynnede varianter som kanel og 

kacki, m.m.   

Ole serverte både øl og kaffe med kake i den 

deilige hagen, som rett og slett bugnet i forskjellig 

blomsterfarger og varianter.  

Også hermelinene/dvergkaninene fattet interesse. 

Senere på kvelden ble vi invitert hjem til Anders og 

hans frue Signe, hvor vi overnattet på den deilige 

gården deres. Her ble det dekket til bords hvor vi 

sammen med Hans Ove og hans frue Birgitte 

kunne nyte sommerdagen med deilig biff, rødvin 

og et par øl utover kvelden. 

 
Anders Christiansen sitt flotte gårdshus.  

Inn mellom her hadde vi en flott runde i Anders 

sine nybygde dueslag hvor han viste oss mange 

flotte Afrikanske Mefikker.  

 
Her har vi Anders sitt nybygde dueslag. 

Anders og Hans Ove har dette året overtatt alle de 

hvite Afrikanerne til Hans Petter. Dessverre ikke så 

mange hvite unger men til gjengjeld mange flotte 

unger i gult og rødt samt noen sortbrokete.  

 
Flotte Afrikanere i både gult, rødt, broget og hvit.  
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I tillegg kunne Anders vise frem flotte Danske 

Tomlere i gult.  

 

I senere tid er det informert om at Anders 

dessverre mistet en god del Afrikanere i ungesyke. 

Dagen etter blir vi geleidet til Hans Ove sin 

kolonihage hvor der er flere oppdrettere av duer.  

 
Hans Ove i kolonihagen. 

Her besøkte vi Jens Erik Rasmussen som har Dansk 

Tomler Skadetegnet i både gul, rød og sort farge. 

Virkelig flotte duer og Jens Erik hadde fått godt 

med unger på disse i år.  

 
Jens Erik Rasmussen sitt dueslag i kolonihagen. 

Videre har han også Gammel Dansk Tomler, disse 

var frittflyvende og er nok et syn i lufta. Dessverre 

så regnet det kraftig så de hold seg i det tørre. 

 

Peter Christensen var i nabolaget og hadde Dansk 

Tomler, Gammel Hollandsk Tomler og Gammel 

Orientalsk Mefikk (blondinetter) 

 

Palle Andersen like ved og han kunne vi 

få se Gammel Orientalske Mefikker i sort og dun-

lasert. I tillegg hadde han noen flotte Svenske 

Mefikker/Svensk Kråsduva. 

 
Fremst, en fantastisk flott Svensk Mefikk (Svensk Kråsduva)  

Hans Ove studerer 

med erfarent øye et 

orientalerhode 
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Endelig reiste vi hjem til Hans Ove og fikk se mange 

av hans flotte Orientalske Mefikker, her går mange 

av europas beste duer, så det var et riktig så 

hyggelig syn.

Hans 

Ove sitt nye dueslag som ble reist for et par år siden. 

 

 

Slagvandingen ble avsluttet med deilige danske 

smørrebrød hos Hans Ove og Birgitte. 

Tusen takk til Anders og Hans Ove for at dette ble 

en svært så hyggelig duetur. 

 

 

 

 

 

 

Raseduesporten i historisk 

perspektiv 

 

Av Norsk Rasedueforbund 

Hans Petter Nernes: 

En spennende reise gjennom raseduesportens 

historie i Norge er vi heldige å få del i gjennom 

dette flotte arbeidet som Bjørn Carlo Andersen har 

gjort. Det er et utført et stort engasjement med 

gjennomgang av tidskrifter og annen informasjon 

Spesielt å registrere 

at en av de blå 

mefikkene hadde 

bronse i bånd 

Hans Petter, Hans Ove og Anders pent oppstilt til 

ære for fotografen, Nina. 

Dette heftet som er på hele 250 

sider, har 46 fargebilder og 47 

sort/hvitt bilder tilbys for kr. 450,- i 

fargekopi og kr 300 som sort/ hvitt 

Bestillinger kan sendes Hans Petter 

Nernes hp@nernes.com 

Prøv gjerne å samle opp 

foreningsvis. 

 

Kan utleveres både under HU og LU 

 

mailto:hp@nernes.com
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som har gjort dette spennende dokumentet 

ganske så detaljert og spesifikt.  Her finner vi 

oversikter over de dueforeninger som er blitt 

etablert med informasjon om foregangsmenn, 

dueraser og deres inntreden i sporten i Norge samt 

mange fine oversikter over de tidskrifter som har 

vært aktuelle. Jeg håper Norsk Rasedueforbunds 

medlemmer og alle andre dueinteresserte vil ha 

glede av denne historien og på vegne av Norsk 

Rasedueforbund vil jeg takke Bjørn Carlo Andersen 

for dette.  

HP 

 

Litt intro fra skribenten Bjørn C. Andersen: 

Jeg vil forsøke å få dannet et bilde av 

«Raseduesporten» i Norge, og da så langt tilbake i 

tiden som mulig, og gjerne gjennom en så sikker 

dokkumentasjon som mulig, og da sett ut fra mitt 

eget synspunkt, og ut i fra de opplysninger jeg 

sitter inne med.   Jeg har selv hatt et ganske godt 

materiale, blant annet ved hjelp av eldre utgaver 

av «Duevennen», og da fra første utgave og fram 

til og med 1957, og disse har jeg vært heldig å få 

forært innbundet fra Marit Rikter Svendsen, enken 

etter Bjørn Rikter Svendsen.  Og videre fikk jeg 

også innbundet eldre årganger av danske 

«Raceduen» og svenske «Svensk 

Duvavelsførenings Tidskrift» fra samme kilde. 

Dette igjen har vært med på å komplettere det jeg 

hadde selv fra tidligere, og har vært til stor hjelp 

under denne skrivingen. Selv kom jeg med blant 

«Duevenner» i 1957, og har omtrent samtlige 

blader fra den tiden og fram til nå.  Noen få fra de 

første årene jeg var med, hadde dessverre blitt 

borte, men jeg forsøkte å få historien så 

sammenhengende som mulig. Men der hvor jeg 

har hatt «hull», har min gode venn Alf B. Knutsen, 

«BPDF» hele tiden vært meget behjelpelig med å 

skaffe opplysninger. Videre har jeg gjennom årene 

tatt vare på kataloger fra utstillinger, samt at jeg 

tidligere har «tigget» meg til noen eldre sådanne. 

Alf B. Knutsen har også vært meget behjelpelig 

med å skaffe opplysninger som han sitter på i sitt 

«Duemuseum».  Uten hans hjelp, hadde jeg ikke 

hatt muligheter til å fullføre så mange 

opplysninger, om de fleste saker og ting fra 

historien, og som heldigvis dermed har kommet 

fram i denne fremstillingen av «Raseduesporten»s 

historie i Norge  

Noen smakebiter følger under….. 

Bladet Prakt-Duen, senere Praktduen. I november 

1932 startet «Praktdueforeningen Bergen», opp 

med et medlemsblad, «PraktDuen», og med Henry 

Halvorsen som redaktør. Det ble bare med dette 

ene nummeret i denne omgang.  Men bladet kom 

jo tilbake senere, men da utgitt av Norsk 

Rasedueforening, Bergen», og som det da kan 

leses om nedenunder.  

 

 

 

 

 

 

…….. og avslutningsvis er det sendt inn 

premielisten fra «Skandinavisk Utstilling» i 

Roskilde, og hvor de norske duer gjorde det meget 

godt, og spesielt ble nevnt «Norsk Tommelt» fra 
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Arne Rikter Svensen, og «Modena» fra Gunnar 

Hannestad. På siste side av nr. 1 står avbildet den 

for alle østfoldinger meget kjente treskjæring 

utført av Ragnar Hotvedt, og malt av Bjarne Bakke, 

en gulasket «Norsk Tommelt».. Det er mulig Bjarne 

Bakke hadde utført denne i sin helhet, men senere 

ble overrakt til Hotvedt.   

 

16. desember 1945 ble det første styremøte i 

«NRF» avholdt på Hotel Ritz i Gøteborg.  

 

Æresmedlemmer i «N.R.F». gjennom tidene: 

utdrag…. 

 

Spesialklubber tilsluttet «NRF»: 

 «Norsk Tomlerklubb»: Stiftet 1-11-1958. Det er 

opplyst at dette både skjedde på Torp i Østfold og i 

Horten. Og datoen for et eventuelt stiftelsesmøte 

på Torp er nevnt som 1-11-1958. Det første 

styremøte ble avholdt 7. desember 1958 i Horten 

hos den herunder nevnte viseformann Alf Treu.   

Og hvor styret konstituerte seg således: Formann 

Arne Hiort, «ORF», viseformann Alf Treu, «VTR», 

sekretær «Bjarne Bakke , VTR», kasserer Ragnar 

Hotvedt, «ØRF», og styremedlem Arne Rikter 

Svendsen, «ØRF», varamann og revisor Roger 

Eidet, «ØRF» og varamann Finn Abrahamsen, 

«VTR». 

Høstutstilling/dommerfremvisning 

av raseduer i Haugesund 8. til 10. 

november 2019. 

Av HAUGESUND RASEDUEFORENING 

Hans Petter Nernes (formann HRF) 

Haugesund Rasedueforening har gleden av å 

invitere alle raseduevenner til en av våre viktigste 

arrangement for rasedue avlsarbeid, med 

dommerfremvisning og hyggelig samvær på Gamle 

Slakthuset Allaktivitetshus i sentrum av Haugesund 

helgen 8.-10. november 2019. 

 

  

Påmelding sendes til utstilling@raseduen.no 

innen 25. oktober 2019.  

 

Det blir arrangert en felles middag på lørdagen og 

vi håper mange blir med på denne. 

 

MELD DEG PÅ TIL FELLES MIDDAG SAMTIDIG MED 

DUENE!  (Senere påmelding kan ikke regnes med) 

Burpenger kr. 70,- pr. due sendes til bankkonto nr. 

3240 10 12388  v/kasserer Torbjørn Jektnes til 

samme tidsfrist.  

Duene skal være i burene senest kl 21.00 på 

fredagen. 

Den enkelte forening står ansvarlig for innsetting 

av medlemmenes duer og at vaksinasjon og 

helseerklæring skjema blir levert til Hans Petter 

Nernes samtidig med duene.  

 

Påmeldingsskjema og vaksinasjonsskjema finnes 

på www.raseduen.no 

 

 



Duevennen 2 – 2019  Side 26 

Utstillingen er åpen Lørdag kl. 14.00 - 18.00 og 

Søndag kl. 10.00 – 13.00. 

 

Dommerliste: 

Norsk 

Tomler                           

                   

Bjørn Carlo 

Andersen 

(forslag fra NT 

klubben) 

Bergens Tomler         Torbjørn Jektnes 

Norsk Petent Mefikk Torbjørn Jektnes 

Formduer                       Johny Larsen 

Vorteduer                      Jan Oksnes 

Engelsk 

Modena                          

Johny Larsen 

Tysk Modeneser Ronald Drotningsvik 

og Odd Helge Vågen 

(forslag fra 

Hønsedueklubben) 

Kropperter og 

Pustere           

Ole Gunnar Torp 

Fargeduer                     

    

Nurnberg svaler 

Ole Gunnar Torp 

Svein Harald Vikse 

Trommeduer  Bjørn Carlo 

Andersen 

Strukturduer          Bjørn Carlo 

Andersen 

Mefikker Jan Oksnes 

Utenlandske Tomlere Jan Oksnes 

 

Overnatting: 

 

Det finnes flere hoteller i nærheten. Hotel Scandic 

Maritim er omtrent vegg i vegg. 

 
Hotel Scandic Maritim 
Telefonnummer: 52 86 30 00 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

VEL MØTT !  

 

Haugesund Rasedueforening ser frem til å 

treffe deg i Haugesund 

       

Ca. 500 m fra duelokalet finner du Hotel Saga 

  
Thon Hotel Saga 

Telefonnummer: 52 86 28 00 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRX_5LGJH-lOdS-ICFCPSnpRMKecg:1568218528153&q=scandic+maritim+telefonnummer&ludocid=2927876891643829145&sa=X&ved=2ahUKEwiQzrOilcnkAhVpyqYKHcDjDT8Q6BMwE3oECBgQAg&sxsrf=ACYBGNRX_5LGJH-lOdS-ICFCPSnpRMKecg:1568218528153
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRB7yaBJl7T1R0d5qzMi_tI22UmFw%3A1568218517792&ei=lR15XZv5L8ii6QTFlbCQBQ&hotel_occupancy=&q=scandic+maritim+haugesund&oq=hotel+scandic+haugesund&gs_l=psy-ab.1.0.0i71l8.0.0..8998...0.2..0.0.0.......0......gws-wiz.2AF8VKlJEgs
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