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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

Bergens Praktdueforening
Formann Rolf Henning Hegland
Hodnesdalsvegen 78, 5915 Hjelmås
Tlf. mob: 908 57 505 
E-post: rolf@hegland.info

Buskerud Rase & Flyvedueforening
Kontaktperson: Jan Erik Andersen
Strømshaug gt. 8, 3300 Hokksund
Tlf. 327 53 398
E-post: janeri-2@online.no

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

Rasedueforeningen Bergen
Formann Jan Heldal
Dyngelandsveien 111B, 
5226 Nesttun, Tlf. mobil: 930 40 606 
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. 3. 2015 er 15. august

Forsiden: Norsk Tomler. (97 p. ved LU) 
Oppdretter Jan Heldal

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: 
 Formann Johnny Larsen
 Bønesveien 28, 5155 Bønes
 Tlf. mob: 407 44 160  
 E-post: bleikne@online.no

www.raseduen.no

Leder DV 2 - 2015 

Mai renner ut som en av de 
kaldeste i manns minne. 
For dueavlen så høres det 
fra flere hold å ha vært en 

vanskelig vår. Alt for mange dueunger 
er båret kalde ut av duehuset, så la 
oss håpe varmen etter hvert tar seg 
opp slik at vi får sikret noen av de 
håpefulle fra dette årets avl.
Sommeren er en viktig tid for duene 
våre med hensyn på å få nok vitaminer 
og kraft til at vi sitter tilbake med gode 
utstillings kandidater til vinteren. I år 
kanskje enda viktigere i og med det 
kalde foråret.
Normal så trenger de fleste duene 6-8 
måneder før de er helt ferdig utviklet 
og klar for utstilling. Dette betyr at de 
duene vi avler etter juli oftest ikke er 
helt klar for landsutstillingen i januar. 
Som oftest ei heller gode kandidater til 
avl. Her har vi en del variasjoner innen 
de forskjellige rasene, men dog viktig 
å finne ut av som oppdretter. 
Ellers så håper jeg det jobbes godt i 
foreningene og at det gode samholdet 
fungerer fint. Det er sammen med de 
lokale kreftene rundt om i landet vi kan 
tilrettelegge for å skaffe oss gode due 
øyeblikk.
Håper alle får en fruktbar og god avls-
sesong med duene og ønsker med 
dette en riktig god sommer.

Hans Petter Nernes
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Bidragsytere til denne utgaven
 

Jan Heldal, Hans Petter Nernes, Alf B. Knutsen, Per G. Nielsen, 
Leif Larsson, Ole Gunnar Torp, Bjørn Carlo Andersen, 

Rolf Hansen, Bjørn Olsen, 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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Som tidligere informert om, så blir det 
felles utstilling med brevduefolket i 
januar 2016 og her vil vi fylle på med 
informasjon etter hvert.
Under årets representantskapsmøte 
ble det fra flere hold ytret et ønske om 
at høstutstillingen burde gå i Bergen. 
Det ble henstilt om at BPDF represen-
tantene tok dette videre og diskuterte 
det i foreningen. Etter forespørsel fra 
NRF styret er det bekreftet at det ikke 
vil bli Høstutstilling arrangert av BPDF 
i år.
Et meget positivt tiltak er at Lars Erik 
Bentzen (medlem i SJRF) og Jan 
Gunnar Skipstad (medlem i NOR) vil 
invitere til utstilling i Sokndal – 
«Cittaslow utstillingen i Sokndal» - den 

første helga i desember. Dette blir en 
sertifikatutstilling og vi håper mange 
ønsker å delta på arrangementet som 
blir på gamle-skolen i Egersund 4. – 6. 
desember. Det skal være plass til ca 
500 duer. Overnatting å fest-middag 
blir på Bakkaåno camping og gjeste-
gård. Styret i NRF har tilbudt å utføre 
hjelp til påmelding, katalog, infor-
masjon til foreninger, Duevennen og 
Dommeringen hjelper til med dommer 
oppsett. Flere detaljer om arrange-
mentet kommer senere.
Så langt det vi i styret kjenner til, men 
send gjerne informasjon om planlagte 
forenings aktiviteter.
 
Hans Petter Nernes

Informasjon fra forbundsstyret vedr. 
kommende utstillinger

Lederskifte i Ø.R.F.
Ø.R.F.  avholdt  Årsmøte 16. mars hvor 
Ole Gunnar Torp avløste Bjørn Carlo 
Andersen som leder i foreningen.
Ut fra den årsberetningen og regn-
skapet, viste aktiviteten seg meget 
godt til tross for noe synkende 
medlemstall. Økonomien er fortsatt 
meget god takket være fòr og rekvisi-
tasalg. På medlemsmøtene har det 
vært vist fram flere nye raser takket 
være Marek Galicki som har hentet 
hjem flere polske raser til stor glede 
for de fremmøtte på møtene som har 

variert fra 10 -18. Dessverre mistet 
vi vårt  Æresmedlem Bjørn Rikter 
Svendsen siste år, og han har blitt sårt 
savnet, men medlemsmøte blir fortsatt 
avholdt i kantinen på fabrikken, og 
lageret er på samme plass i garasjen 
på fabrikken. Flere av medlemmene 
har som vanlig reist utenlands på 
slagvandringer, og besøkt utstillinger 
i utlandet. Stor aktivitet håper vi det 
fortsatt blir også i fremtiden.

For Ø.R.F. Bjørn Carlo Andersen.



6 Duevennen 2  -  2015

Hønsedueklubben ønsker alle 
hjertelig velkommen til sertifikat-

utstilling for Modena og 
Tysk Modeneser helgen 

16 - 18 oktober.

Dommer Modena: Clay Rogers
Dommere Tysk Modeneser: Jan Oksnes

Duene må være i bur senest 16. oktober 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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Bjørn Carlo 70 år

Østfold Rasedue Forening av-
troppende formann og mange årlig 
dommer i alle raser. Bjørn Carlo 
Andersen rundet 70 år den 8 Januar. 

Bjørn 
har hatt 
mange 
raser på 
slaget, 
men 
Gimpel 
og ikke 
minst 
Petenten 

er nok favoritter. Overnevnte er en av 
veteranene i Raseduesporten med 
minst 50 år. N.R.F og spesielt ØRF har 
mye og takke deg for, når det gjelder 
mange verv som er utført på utmerket 
måte og det gode arbeidet som er 
lagt ned med stoff fra ØRF til Due-
vennene i alle år.  Østfold Rasedue-
forening vil gratulerer en flott ambas-
sadør i raseduesporten med overstått 
70 år og takker deg for den du er. 
Bjørn Carlo Andersen                                 
                                                                                 
For Østfold Rasedueforening 
Ole Gunnar Torp
                                                                                      

Nytt navn i blå Norsk 
Tomler.

På Landsutstillingen overrasket  
Egil Amundsen, RFB, med beste 
blåbåndete unge hann. 

Dette til 
tross for at 
2014 var 
den første 
sesongen 
i denne 
varianten 
for Egil. 
Foreldrene 
til den 
denne 
hannen er 
en hunn fra 

Trond Børseth og en hann fra Ole Kjell 
Løvås. Det var for øvrig Ole Kjell som 
foreslo denne kombinasjonen i følge 
oppdretteren. På slaget i Rosendal 
går det også hvite NT i god kvalitet, 
og nå venter vi i spenning på om 
suksessen fortsetter i 2015.

Katalog 
nr. 64, 
95 poeng. 
Oppdretter 
og utstiller: 
Egil 
Amundsen.

Tekst og foto: JanH
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SETT & HØRT

LEIF LARSSON - 70år.

14. mars er dagen, da Bergens 
Praktdueforenings store sønn og 
lokale duehistoriker, Leif Larsson, går 
inn i de voksnes rekker og runder 70.

Leifen har 
vært min 
venn helt 
fra vi startet 
opp med 
duer for 60 år 
siden han er 
akkurat den 
samme 
gutten i dag, 
som kom 
med den 

røde folkevognen for å dra og se på 
duer rundt i Bergensdistriktet.

Han er oppvokst i Sandviken og 
hadde duer der i ungdommen. Siden 
har han flyttet en del, fra Åsane til 
Frekhaug, til i dag i et flott hus i Rogn i 
Øygarden.

Leifen har ikke duer i dag, men 
er flittig på BPDF`s møter. På de få 
møtene han ikke har hatt anledning 
å være på, er han dypt savnet.  Han 
har et engasjement og humør vi alle 
misunner ham.

En mer positiv venn å få på besøk, 
finnes neppe. Superlativene hagler, 
når han er i et duemiljø.

Vi, dine venner, vil få gratulere deg 
med den store dag og ønske deg alt 
godt i tiden fremover, med eller uten 
duer. 70 år er ingen alder!

For BPDF   Alf B. Knutsen.

Leif Larsson takker medlemmene 
i BPDF for oppmerksomheten ved sin 
70 års dag!

3 generasjoner dueoppdrettere av 
rasene Norsk Petent, Bergens Tomler og 
Norsk Tomler. Remi Husebø. Hans mor 
Gry-Anneth Husebø og Rolf Hansen
Tekst og foto: Rolf Hansen

Kay von Dohlen (Tysk dommer ved LU) 
i dialog med en Norwich Puster 
Foto: JanH
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Jeg falt for dette 
bildet av de fritt-
flygende 
Skjolduene på 
en gårdsplass i 
Tyskland, med 
et sjarmerende 
stolpeslag. 

JanH
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Polen
I midten av februar var Rainer Dammers på den årlige utstillingen i Poznan i 
Polen. Selve utstillingen (lengst vekke i bildet) hadde rundt 1000 duer og en del 
besøkende. Salgsavdelingen med 5000 duer (nærmest i bildet) var svært godt 
besøkt. 20-30% av salgsduene var kortnebbete tomlere og polske mefikker. 
Både kvaliteten og prisen på salgsduene var til dels svært høy.  

JanH
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En annerledes utstilling og et 5 stjerners dueslag.

Scott Sharp er en duevenn som bor i Dundee i Skottland. Scott er mest 
kjent som Europas ledende oppdretter av engelsk Short Faced Tomlere, 
men han hadde også i mange år en god stamme Long Faced. Pustere og 
kropperter er en annen stor interesse og han har vært oppdretter av Nor-
wich kropperter i 40 år.

Vi har aldri besøkt hverandre på hjemstedene våre, men møtes ofte på 
utstillinger. I fjor sommer var vi sammen i Australia og nå i januar på den 
amerikanske Grand National i California der Scott dømte 140 Short faced 
Tumblers. Den høyreiste skotten er en usedvanlig hyggelig og ydmyk kar 
som fortsatt innser at en aldri blir utlært i ”duefaget”.

Dueslaget fra Oman som omtales i Scotts beskrivelse. Det var 11 meter bredt 
og 80 meter langt. 

I april var Scott invitert som dommer 
til Oman der en Dr. Issa Balushi ar-
rangerer en utstilling som heter “The 
Golden Show” eller “Gullutstillingen”. 
Grunnen til dette er at toppduene får 
som premie 10 grams gullstykker som 

i dag har en verdi av ca. 3000 kroner. 
Utstillingen har en begrenset delta-
gelse til 15 raser og hovedsakelig er 
det pustere som stilles ut. Scott dømte 
Norwich, Verkerhtflügel, Pommerske 
og spanske Gaditanos. Spesielt ble 
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Innenfor hovedinngangen lå en teppelagt mottagelse med sitteplasser (arabiske 
puter) for 24 personer, med toaletter, kjøleskap  og andre fasiliteter. 

Scott sammen med 
Dr. Issa Balushi.
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Gjennom en glassvegg kunne en se inn til duene som ble holdt parvis i 140 
individuelle bur som hadde tilpasset lys og automatiske fòr og vannanlegg. Air-
condition holdt konstant temperatur på 27c og et vifteanlegg sugde ut støvet og 
skiftet ut luft.  Dr. Balushi har mange raser som Long faced, usbekiske og buda-
pest tomlere, orientalske mefikker, skjønhetsbrevduer, friserte, modena og flere 
raser i kroppert gruppen. I et annet slag var det også et stort antall duer i mange 
raser.

han imponert over kvaliteten til de 
Pommerske kroppertene. Det var også 
to dommere fra Saudi Arabia og tre fra 
Bahrain på utstillingen.
Balushi har en skole for dommer-
aspiranter der det stadig vekk er 
seminar med undervisning og 
eksamen for nye dommere. Eksamen 
består av prøvebedømming etter 
poengsystemet og en skriftlig 
eksamen der 70% korrekte svar er 
minimum for å passere.
Aspiranten får to forsøk og dersom det 

ikke lykkes å oppnå minst 70% i en av 
prøvene er døren til dommer-
gjerningen stengt. 
For at dommerne skal holde seg 
oppdatert blir det i forbindelse med 
de stadige seminarene lagt opp til 
foredrag og diskusjoner der det 
forventes at godkjente dommere 
bidrar med tema som berører oppdrett 
og bedømmelse.

Foto og beskrivelse: Scott Sharp.
Oversettelse, JanH
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9. april døde Dondera nær 93 år 
gammel i Hamburg. Med dette har en 
av Europas mest kjente og respekterte 
duemenn gått over i tiden. Dondera 
var kjent over hele verden som dom-
mer og ikke minst oppdretter av mefik-
ker, russiske tomlere og 
«Hamburgerrasene». Han begynte 
som dommer i 1950 etter at livet 
begynte å normalisere seg i Tyskland 
etter andre verdenskrig.

Han var en forkjemper for at 
poengsystemet skulle innføres som 
bedømmelsessystem i Tyskland og 
hadde der, som i andre saker, stor 
påvirkning gjennom både skrift og 
tale. I nyere tid er han i alle fall innen-
for mefikk-gruppen velkjent for at han 
talte tydelig for mer «nebb-substans» i 
disse rasene.

Arne Sundve var til Lands-
utstillingen i Haraldshallen (1984) 
drivkraften som fikk Hans Dondera 
opp her som dommer. På denne 
utstillingen brukte Dondera mye tid 
på Norsk Tomler som han var meget 
begeistret for.

Dette førte til at han på Europa-
utstillingen i Herning året etter dømte 
Norsk Tomler på en måte som virkelig 
overbeviste. På denne utstillingen 
stilte Dondera Indianere av engelsk 
type i imponerende kvalitet for å vise 
at dette fortsatt lot seg gjøre. Dess-
verre var det «toget» gått i Tyskland 
som etter hvert fikk godkjent den 
«tyske Indianer”. På 80-års dagen 
fikk han overrakt to figurer av «gyldne 
Turbiteens». Dette som takk for at han 
alene hadde sørget for at denne vari-
anten av orientalske Mefikker hadde 
overlevd i Europa.

Donderas interesse for Norge 
begynte tidlig i livet. Som tenåring 
ble han innkalt til den tyske marinen 
og ble etter utdannelsen beordret til 
tjeneste på minesveiper på norskekys-
ten. Her ble han lokalkjent og det var 
derfor interessant å høre han fortelle 
om spesielt fuglelivet som selvsagt 
fanget hans oppmerksomhet.

En stor dommer, oppdretter og et 
flott menneske er ikke mer. Fred over 
hans minne.

JanH

Hans Dondera har gått bort.
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Ikke bli ekstra interesser i duer 
hvis du ikke vil reise verden rundt, 
etablere livslange vennskap og bli for-
tapt. Dette er bare noe av det du da vil 
oppleve sammen med likesinnede 
rundt om i verden.

“Noen lager kunst med maling og 
leire, vi lager den med duer,” sa Leon 
Stephens, presidenten i Los Angeles 
Dueforening. Stephens studerte 
genetikk før han startet en karriere 
som helseinspektør.

Coo roo-c’too-coo! 
Bli med på en fengslende tur med dueentusiaster. 
Å drive oppdrett og utstilling med utvalgte utstillingsduer gjør 
betegnelsen”rotter med vinger” uberettiget - dette er en hobby 
som bidrar til livslange vennskap...

Dette sier Sidney Parker, en kjent amerikansk duemann, i en artikkel i en 
amerikansk utgave av “The Guardian”. En dyktig fotograf, George De La Nuez, 
har sørget for bildene. Tekstene er oversatt av red. og tilpasset DV. 
Jan H. har sørget for artikkel og bilder.

Fotografen George De La Nuez utenfor 
VDT-utstillingen i Nürnberg 2012.

Budapester tomler
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Duefrelste, eller “bio-artister” som 
Stephens beskriver seg selv som, 
aler opp duene fra de er små og 
avler dem for utstilling. Akkurat som 
Charles Darwin gjorde i sine forsøk 
for “On the Origin of Species”, velger 
dueoppdrettere ut duer med fysiske 
egenskaper og utseende for å oppnå 
eksteriør i henhold til en standard. 
Resultatet blir duer med spesielle 
egenskaper, eksotiske farger og en 
spesiell kroppsform.

“Jeg kan ikke forklare hva som 
trekker meg mot denne hobbyen,” sier 
Stephens. “Min fasinasjon for duer 
grenser til galskap”.

I sin solfyllte bakhage med duer 
i Norco California, kan Stephens vise 
resultater basert på bevisst avl med 
praktduer, noe som har gitt ham mye 
glede. Ulike frittflygende duer med 
“viftehaler”, hodepryd og med krus-
ning i brystet fløy rundt i hagen.  

Hollandsk Balong Kroppert

En samling med flotte porselens-
duer prydet ekteparet Stephens stue 
sammen med fruens blomsterdekor. 
Samlingen kom fra forskjellige steder 
hvor han hadde deltatt på utstillinger, 
bl.a. fra Tyskland og Danmark.

Dette er ingen ting mot samlingen 
i det tyske duemuséet, sa Stephens. 
Tyskland er kjent som duenes mekka. 
Her har de utstillinger med opp til 
35.000 praktduer. 

Mange oppdrettere importerer 
duer fra Tyskland.

Bokselegenden Mike Tyson, som 
er en ihuga dueoppdretter, stod bak 
et slipp med198 hvite duer ved the 
National Pigeon Association Grand 
National i Ontario, California. 

Dueinteresserte fra 21 land deltok 
med 7.844 duer fordelt på 300 raser.

“Hvis alle presidenter i verden var 
duefans ville vi hatt en bedre verden 
å bo i.” Dette sa Fadiel Hendricks, 
Grand National ansvarlig og president 
for National Fancy Pigeon Associ-
ation i Syd Africa. Hendricks har vært 
dueoppdretter i over 40 år. 

Fancier Chuck Zeller, 73 år, gir 
duene æren for at han har holdt seg 
unna narkotika, og for at han ikke har 
havnet i trøbbel i oppveksten. Dette 
fordi han har vokst opp i et belastet 
område i El Monte, California.

Da konen ble spurt om hvordan 
hun forholdt seg til ektemannens 
hobby, svarte hun: “Jeg vet i hvert 
fall hvor han oppholder seg om 
kvelden”... 
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Dragon

De eldre medlemmene i Los 
Angeles Pigeon Club håper at de, 
med tiden, får overlevere hobbyen til 
neste generasjon. Mange av klubbens 
medlemmer er over 50 år og sam-
holdet dem imellom er, som de for-
mulerer det, hjertevarmende godt. På 
møtene serveres det kaker når noen 
har fødselsdag. Det veksler klemmer 
og godord, og på dette møtet med 
journalist til stede, går en dame rundt 
med en sort påfugldue på skulderen. 

To av klubbens medlemmer fant til 
og med hverandre gjennom hobbyen. 
Frank Barrachina og Tally Mezzanatto 
har i ettertid avlet rundt 1000 duer i 
bakhagen sin og de har reist verden 
rundt på utstillinger med duene sine.

Rick Barker, 
styreleder for the 
American Pigeon 
Museum i 
Oklahoma City, 
har sagt at besøk-
ende ved muséet 

ofte blir overrasket og rørt når de blir 
informert om det historiske forholdet 
mellom duer og mennesker...  

Duenes historie er spennende 
og dramatisk. Duen som budbringer 
finner vi igjen i historien om Noas Ark, 
og før det. Når Djenghis Khan hadde 
brevveksling mellom Asia og Øst-
Europa var han avhengig av duer.

Det å bruke duer på denne måten 
var et privilegium for de velstående...

Under andre verdenskrig brukte 
spioner duer for å bringe informa-
sjon over kanalen mellom England og 
Frankrike.

Indisk påfugldue
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Den islamske stat skal nylig ha 
fengslet 15 dueeiere i Diyala, Iraq, for 
å ha en hobby de beskrev som 
“u-islamisk”. (det blir sagt at tre av 
dem nå er ekskludert). Noen dueeiere 
skal ha foret duene sine på tider hvor 
muslimer holder sine første av fem 
daglige bønner. Dette ble ikke tolerert 
og det ble omgående beordret “fatwa” 
mot dem.

Muhammad Shaheed, en sivil- 
ingeniør, hadde duer i oppveksten i 
Bangladesh før han flyttet til US og 
ble medlem i Los Angeles Pigeon 
Club. Det er et håp at han kan være 
en brobygger mellom de eldre, 
kunnskapsrike medlemmene og neste 
generasjon. 

Han har et håp om at duehobbyen 
kan gi unge mennesker litt distanse fra 
teknologi og over til noe mer naturlig...

Nok en påfugldue

John DeCarlo Jr, 36 år, er en 
tredje generasjons dueentusiast og en 
veletablert mann i duekretser i Gilroy, 
California. Han har glede av å dele 
hobbyen med sin 13 år gamle sønn.

“ Det utvider horisonten og lærer 
deg ansvar fordi du må ta vare på noe 
levende,” sa DeCarlo. Han sier at søn-
nen fremdeles spiller videospill, men 
han tar også vare på duene... 

Ikke alle unge er villige til å 
bruke flere år på å opparbeide en 
god stamme med duer. Chuck Zeller 
beskriver en hendelse ved et show i 
San Bernadino hvor en gutt var 
interresert i å kjøpe to duer for å 
komme i gang. Zeller fortalte at gutten 
spurte: “Hvor mye koster duer som jeg 
kan vinne med på neste utstilling?” 

“Jeg trodde ikke mine egne ører,” 
sa Zeller. “Alt han brydde seg om var 
å vinne.”

En sortvinget Gimpel
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Frisérdue

Zeller tilkjennegir at mangel på 
deltagelse er ikke det eneste som 
holder dagens unge fra å ta del i 
hobbyen. Det er mange steder det å 
holde duer desverre ikke godkjennes 
av myndighetene slik som før.

Dette er trist, for som duemannen 
Bob Nolan sier det: “Når du tilfeldig 
møter en som driver med duer, har du 
straks en venn for livet... 

Foto: George De La Nuez
Tekst: Sidney Parker, oversatt av red.

Lokale raser og geografiske vari-
anter av raseduer har i mange tilfeller 
oppstått som et resultat av manglende 
forbindelse med hjemlandet - eller 
manglende kunnskap om  rasen. 

I USA er det flere eksempler og 
det kan nevnes Komorner, Werfer 

(russisk tomler) og Carneau. Det 
samme har skjedd i Tyskland der 
en i noen tilfeller har lagt liten vekt 
på utenlandske rasers opprinnelse, 
standard og historie. Som eksempler 
kan nevnes King, Påfuglduer, engelsk 
Modena, Carrier og altså Indianeren. 
Bakgrunnen for dette er ikke lett uttale 
seg om, men språkproblemer, sterke 
personligheter blant  oppdrettere på 
kontinentet og to katastrofale verdens-
kriger i det forrige århundre er ting 
som kan hatt betydning. Med King-
duen og (engelske) Påfuglduer ble 
det etter mye frem og tilbake til at en 
majoritet vant frem med det resultat at 
en nå følger avlsretningen som gjelder  
i rasens hjemland. Carrier i Tyskland 
er en nesten ugjenkjennelig due med 
hensyn til nebb-vorter og øyenringer. 
Verst har det likevel gått utover India-
neren (Barb) der det i Tyskland nå er 

Indianer-duen i Tyskland og standarder.

Illustrasjon fra boken ”Illustriertes 
Practwerk sämtlicher Taubenrassen” 
utgitt i Würzburg, 1906. Forfatter Emil 
Schachtzabel, illustratør, A. Schoener.
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en egen rase, nemlig tysk Indianer. At 
denne er mer vital og robust enn den 
engelske varianten (som nesten er 
utdødd) er hevet over tvil, men dette 
kunne trolig vært gjort uten å skape 
en ny rase. Hans Dondera var inne 
på tanken og hadde meninger om 
hvordan det burde gjøres. Nå ble det 

ikke slik, og jeg trodde at bakgrun-
nen var mangel på kunnskap om, og 
erfaring med rasen i Tyskland. Etter at 
jeg fikk kjennskap til en artikkel i due-
bladet ”Der Tauben-züchter” (Dueop-
pdretteren) fra 1934 ble det klart at 
jeg hadde tatt  feil, og at oppdrett av 
Indianere og kontakt med England 
har hatt lange tradisjoner i Tyskland. 
Duemagasinet ”Der Taubenzüchter” 
ble utgitt av den kjente forfatteren og 
oppdretteren Paul Trübenbach.

Som en motvekt til den engel-
ske Indianers behandling i Tyskland 
skal det sies at flere av de klassiske, 
engelske rasene har overlevd og blir 
fortsatt utstilt takket være oppdret-
tere i Tyskland og på kontinentet. Den 
engelske Owl er en av disse.

Forfatteren av Artikkelen, Alfred 
Sünn skriver at Indianeren var en 
populær rase i hjembyen Köln i hans 
barndom, og at et av medlemmene 
i lokalklubben stilte fine Indianere i 
Dresden i 1867. På en utstilling i 
Crystal Palace (ødelagt av brann 
i 1936) i London i 1927 gikk Sünn 
gjennom de utstilte Indianerne med 
Richardson. De var enige om at dyr 
med bløte og våte øyenringer var 
forkastelig og sterkt uønsket. Dette 
gjelder fortsatt, og oppdrettere som 
ikke har respektert dette har utvilsomt 
vært medvirkende til at rasen har 
mistet popularitet. Sünn beskriver 
også i detalj kravet til øyenringene fra 

Artikkelen som er skrevet av  Alfons 
Sünn forteller om besøk på berømte 
engelske utstillinger som Dairy, Crystal 
Palace og klubb-utstillinger. Der har 
han diskutert muligheter og problemer 
i avlen med de fremste oppdretterne 
i England. En av disse (Richardson) 
forteller bl.a. at  de røde Indianernes 
blå farge på gump og i hale skyldes 
tidligere innkryssing med blå Engelsk 
Owl, noe som ble gjort for å få et 
bredere og rundere hode. 

Rød, spansk Erdbeerauge med det 
omtalte blå anstrøk i over gumpen 
og i halen som er typisk for en rød 
Indianer.
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den innerste ringen til den tredje og 
ytterste. Det fremgår av artikkelen at 
det i alle fall for 150 år siden var god 
kontakt mellom oppdrettere på 
kontinentet og i England og at gode 
dyr kunne finnes både i Belgia, 
Frankrike og i Tyskland.

Forvirringen rundt rasen ble ikke 
mindre da det under Europautstil-
lingen i Leipzig 2012 viste seg at alle 
Indianere (engelske og tyske) var 
samlet i en klasse under ”Indianer”. 
En kuriositet her var at den velkjente 
oppdretteren Josip Pecanovic fra 
Sombor i Serbia stilte ut Indianere 
med spisskapp i sort, dun, hvit, gul og 
rød. Disse var av den engelske typen, 
men dessverre ikke i utstillingskondi-
sjon og dessuten rikelig store og noe 
grove.

For å gjøre situasjonen enda 
mer uoversiktlig er Indianerens nære 
slektning, den spanske Indianer, kom-
met på banen i Tyskland og nå under 
navnet ”Spanische Erdbeeraugen” 
(Jordbærøye). Den er mindre enn 
slektningene, men i mine øyne mer 
lik den opprinnelige Indianer enn den 
tyske varianten. 

Det tyske standardverk (Deutscher 
Rassetaubenstandard) inneholder 
standard for Indianer (den tyske 
varianten) og for Spanische Erdbeer-
augen som tidligere ble omtalt som 
Spanische Indianer (Schütte/Stach/
Wolters 1994).  Den engelske Indianer 
(Barb) har derimot ikke fått plass i 
standardverket.

Historien om Indianerduen er kan 
hende ikke slutt enda. Den europeiske 
EE-Standardkommisjonen skal ifølge 
sin formålsparagraf (§ 3) kontrollere 

Sort hunn fra 1930. Oppdretter, B. 
Menzel, Bremen.

Tysk Indianer, gul, ung hann. Utstill-
ere: E. og M. Schmalz. 96 poeng på 
VDT utstillingen i Leipzig 2013.  
Foto: JanH



22 Duevennen 2  -  2015

at standarder alltid kommer fra duens 
hjemland (3.1, SDC eller Standard 
Defining Country) eller fra den autori-
sasjon er gitt (SDA eller Standard 
Defining Authorithy) eller annen 
autoritet.

I praksis fører dette til, så vidt jeg 
kan se, at Standardkommisjonen har 
frie hender til å gjøre som den finner 
best.

3.2 sier riktig nok at det må 
unngåes at andre land enn SDA (her 
blandes nasjon med den som er gitt 
autorisasjon) søker Standardkommi-
sjonen om godkjenning av nye 
standarder.

De største problemene ser ut til å 

Bilder lagt ut av en ledende oppdretter av Erdbbeeraugen i Tyskland, 
Marius Matz.

gjelde de klassiske, britiske rasene og 
skyldes både språkproblemer, 
prestisje, politikk og ikke minst at 
UK NPA har problemer med å bli 
enig med seg selv om hvordan sam-
arbeidet med EE standardkommisjon 
skal håndteres. Flere av disse rasene 
er enten helt eller nesten forsvunnet 
på de britiske øyer samtidig som 
det på kontinentet stilles ut dyr i fin 
kvalitet. 

Situasjonen med Indianerens 
manglende raseinndeling på siste 
Europautstilling kan stå som eksempel 
på at det er rom for forbedringer.

JanH
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Museet i Blomsterdalen...
Foto: Per G. Nielsen, tekst: Alf B. Knutsen og red.

Inspirert av en artikkelen i det 
danske duebladet om duemuséet 
der, som nå har fått plass i det 
danske landbruksmuséet i Auning, 
fikk jeg lyst til å henlede litt opp-
merksomhet til “muséet i Blomster-
dalen”. Irma og Tage Mogensen har 
i mange år gjort en omfattende jobb 

Museumsdirektøren ønsker tilreisende og lokale gjester velkommen til muséet i 
Skagevegen 182, 5239 Rådal (kort vei fra Flesland flyplass.)

med muséet i Danmark, hvor de nå 
har funnet en verdig løsning. Det 
norske muséet er, i motsetning til 
det danske, i privat eie og har sin 
plass hos Bente og Alf B. Knutsen. 
Spørsmålet etter hvert blir, hva med 
fremtiden til dette muséet...    

Om muséet 
Alf har drevet kontinuerlig med duer 
i ca 60 år og han har alltid tatt vare 
på det han har kommet over som 
har med duesport å gjøre. I 1996 
bød det seg en anledning til å syste-
matisere og stille frem alt som har 
blitt samlet på opp gjennom årene. 
Billedkavalkaden her viser noe av 
det samlingen omfatter. God hjelp 
fra venner i inn- og utland har gjort 

samlingen mulig. Kontakter i Australia, 
Sør- Afrika, Amerika og Europa har 
visst å verdsette Alf sin entusiasme, 
ingen nevnt, ingen glemt.Takket være 
noen entusiastiske, gamle oppdrettere 
er samlingen blitt ganske omfattende, 
mye større enn det hans første ambis-
joner tilsa, men der er plass til mer...
Det er å håpe at interessen for hob-
byen ikke dør ut med oss tilårskomne.
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Malerier 
duefigurer 
m. m.

Her ser vi Alf sine 
favorittraser, nemlig 
Felegyhaza og 
Komorner med de 4 
skadetegnede fargene, 
pluss drammekrus, 
lerke og Felisklokke.
Maleriet i bakgrunnen 
av Komor-nerne malt 
av Jan Lombard fra 
Sør-afrika. Komorner-
tegningen til høyre, er 
utført av polakken, 
G. Sliak.
To sølvpokaler fra 
1928, vunnet av 
H. Grøstad  er stilt i 
bakgrunnen.

Under vises den kom-
plette samling av 
6 kongelig dansk 
porselensduer av 
dansk Tomler. 
Alf sin gode venn 
Kurt Nielsen, Hjørring 
har æren for at museet 
i dag kan smykke seg 
med disse verdifulle 
porselensfigurene.

Til venstren et assor-
tert utvalg av due- og 
hønsemotiver.
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Premier og
Tekstiler

Øverst norske brev-
due- og rasedue-
medaljer og norske 
gruppevinnermedaljer.

Når Alf deltar på “Due-
fester” i inn-og utland, 
faller det natutlig å 
“smykke seg” med 
et Felegyhaza- eller 
et Kroppertslips med 
slipsnål fra Det Tyske 
Brevdueforbund.
Man har lov å “fjolle 
seg” i slike fest-
situasjoner...
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Bøker, blader og 
dokumenet

“DUEVENNEN” er nå innbundet og 
utstilingskataloger tilbake til ca 1900, 
er nesten komplett fra Danmark 
og Norge. IKatalog med tombola 
loddnummer på fremside. Ca 30 hylle-
meter med duelitteratur katalogisert 
med brev og raseduer..
Som nevnt, samlingen omfatter både 
rase -og brevduer. 

På side 26 ser vi et utsnitt av de 
dueblader som museet prøver å få 
fulltallig.
Øverst det verdenskjente, gode nor-
ske dueblad “DUEVENNEN” i en tidlig 
utgave og logo.Videre følger et annet 
norsk dueblad, nemlig “PRAKTDUEN”, 
som ble utgitt i 1932 og 1948 til 1956.
Under “DUEVENNEN “ og “ DUEBLA-
DET,” som var forgjengerne til Race-
duen i 
Danmark. Videre følger ulike rase- og 
gruppe-blader fra Danmark, tyske -og 
polske brevdueblader. 
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Nå har dataalderen nådd duesporten, men for få år siden var det vanlig å benytte 
stemplingsur ved flyvekonkurranser. Der er ulike typer fra forskjellige nationer, og 
det er tankevekkende og nostalgisk, å ha klokker med sølv navneplater der de store 
brevdueguruers navn er inngravert.

Stempelur

Duer under krigen
Duene spilte en aktiv og viktig rolle 
under de to verdenskriger. Museet  

har et skriv fra “Der 
Befahlshaber der 
Sicherheitspolizei” 
der alle dueoppdret-
tere i hele landet 
forplikter å innlevere 
alle duer, da tyskerne 
mente de kunne frakte 
beskjeder.
Til høyre på bildet 
sees en tysk transpor-
tryggsekk for 6 brev-
duer med innbrent 
tyske ørn og hakekors. 
Til venstre en trans-
portkasse for to duer.
Over kassen henger 
en transportkorg 
anvendt i fly med op-
pheng i taket i snor, 

slik at den henger hele tiden vannrett. 
Videre “messageboxer” for beskyttelse  
av beskjeder, festet  til duens bein. Også 
beholdere rundt duens hals ble anvendt.
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Ringer

Diverse

Diverse krus, der “ØSTFOLD 
Rasedueforening”, her med hele 
7 ulike varianter. Som nevnt, har 
alt innen sporten interesse, der 
sees nederst under diverse ku-
lepenner med duemotiv, nøkkel-
ringer, lightere, pins etc,etc. 

Et utsnitt av flere tusen rase-og brevdueringer fra hele verden. Eldste ring i sam-
lingen er funnet i Kent I Englandfra 1891. Gamle engelske NURP- ringene er fra 
1913 til 1962. Nederst ringer fra det italienske forsvar fra 1938.
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Vi er samlet landets største 
forhandler av alt du trenger til 

duer, kaniner, hobbyfjærfé, 
tropefugler, forskjellige kjæle-

dyr og akvariefisk...

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

MIDTUN
ZOOSENTER A/S

Som medlem av lokal forening for praktduer eller 
fjærfe, kan du benytte deg av rabattavtale.

Vi tar også vare på alle mindre kjæledyr (burdyr), 
ikke hund og katt, når du er bortreist/på ferie... 
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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,-

Skal du besøke 
Museet i Blomsterdalen

Ta kontakt med Alf B. Knutsen
på telefon: 905 66 139
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Returadresse:
Gunnar Brandal 
Rehaugvegen 17
4262 Avaldsnes


