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Formann Tor Mæland 
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Frist for innlevering av stoff til bladets 
nr. 1. 2014 er 15.02 

Forsiden: Duemotiv på gravstener i Paris
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
 Eidsbakkane 12, 4230 Sand
 Tlf. 404 06 326
 E-post: sharviks@online.no 

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

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

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

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

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

www.raseduen.no

Leder DV 4 - 2013 
Gode duevenner. Så er igjen høstmørket 
på plass og vi duefolk ser fremover mot at 
duene skal felle seg ferdig og bli klare til 
årets utstillinger.
Det er i de neste 3 månedene vi får se  
resultatet av årets avl og hva dette kan 
bety for neste års avlsesong. Er vi der at 
vi nå kan bytte ut noen av de eldre duene 
mot årets unger, ja, så kan vi konstatere 
at vi har hatt fremgang i dueavlen. Står 
vi derimot med en følelse av at det er 
fortsatt de eldste som er best, så er det 
på plass å gjøre seg noen refleksjoner. En 
gjennomgang av avlsmaterialet og nøyere 
studering av avstamningspapirene må til. 
Fokus på ungduer er alfa & omega innen 
den sporten vi driver. Det er hele veien 
ungdyrene som viser retningen vi går i. 
Det å sole seg i glansen av eldre duer kan 
selvfølgelig være behagelig og drar alltids 
inn noen premier. 
Et av de tiltakene styret vil komme med 
er å tilrettelegge norgesmesterskapet slik 
at enda flere oppdrettere kommer inn i 
konkurransen. Det kan ikke stikkes under 
en stol at dette mesterskapet i stor grad 
har dreid seg om en konkurranse med 
ytterst få deltakere som kommer høyt 
nok i konkurransen. Derfor foreslås det 
å fjerne at det skal være parvis samme 
farge. Mesterskapet foreslås å gjelde for 
ungduer, slik at dette gjenspeiler siste års 
beste dueavler dvs Norgesmester!
Forslag til nytt kriterium: Norgesmester 
oppdrett - Beste 2,2 ungduer i en rase. 
Vorteduer kan være opptil 3 år gamle. Alle 
kombinasjoner av farge og tegning kan 
inngå i parsetting.
Vi håper dette er noe alle kan gi sin tilslut-
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Bidragsytere til denne utgaven
Hans Petter Nernes, Rolf Hansen, Bjørn Carlo Andersen, 

Jan Heldal, Alf B. Knutsen, Rolf Henning Hegland, Per G. Nielsen,  
Johan Ebeltoft, Jan Bødtker, Jan Oksnes, Bjørn Johannessen, 

Torbjørn Larsen, Henrik Trevor Pedersen, Eilif Stene, Paul-G. Scholz

ning til slik at vi får endret i utstillings-
reglementet og kan gjøre dette gjeldende 
fra LU 2015.
Årets høstutstilling står for tur og det 
meldes om noe broket påmelding fra de 
forskjellige foreninger. Utstillingen skal 
foregå på hotel med begrenset kapasitet, 
så for den del får vi helt sikkert nok duer, 
men det er ikke noe hyggelig å registrere 
at det er noen foreninger som ikke bidrar 
i det hele tatt. De minste foreningene, un-
der 10% av medlemsmassen, klarer tyde-
ligvis ikke å stable til verks aktivitet som 

bidrar til utstillingene våre. Nå vet vi  Rase 
og Flyvedue Foreningen NOR – som er en 
av de  minste - skal stå for kommende LU, 
men kanskje foreningsstrukturen er noe å 
tenke på?
Uansett folkens, la oss krumme nakken 
og se frem til utstillingene og avslutnings-
vis ønsker jeg alle hell og lykke med 
duene sine.

Med sportslig hilsen og ønske om en

God Jul og et Godt Nyttår 
            Hans Petter Nernes

Tekster og bilder til Duevennen

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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HØSTUTSTILLINGEN 2013  
HAUGESUND 22. – 24. November

Haugesund Rasedueforening ønsker velkommen til 
årets høstutstilling den 22.-24. November 2013.

Utstillingen vil avholdes på 
Park Inn Radisson hotel 

som ligger like ved Haugesund flyplass.

 
 For hotellbestilling, så ring tlf 52 86 10 90 - 

priskode “raseduer”
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       Rase og Flyvedue Foreningen NOR                             

       LANDSUTSTILLING   2014
     

Quality  Airport  Hotell Stavanger 16 - 19 januar 2014
Påmeldings avgift kr 70,- pr due.     

Påmeldingsskjema sendes  til:
Jarl Undahl,  Øyvind Skaldespillersgt 13B,  5518 Haugesund 

innen mandag 16.12.2013.     

Påmelding bør helst sendes via: utstilling@raseduen.no
Påmeldingsavgift sendes til RFF NOR c/o  Arthur Kallevik,

Kvevegen 10, 5517 Haugesund. Bankgiro no: 0539 11 40083
Duene må være levert utstillingslokalet senest torsdag 16. januar kl 20. 00 

Helseattest, vaksinasjonsskjema og egenerklæring skal følge duene. 

For øvrig i henhold til NRF utstillings reglement.
Utstillingen er åpen:Lørdag kl 10. 00 – 17. 00. Søndag  kl 10. 00 – 14. 00.

 
Vi anbefaler overnatting på Quality Airport Hotell Stavanger. 

Pris døgn m/ frokost: 
Enkel rom kr. 795,-. I dobbel rom kr 498,-/person

Bestilling av rom til Geir Rune Eriksen  geir.rune.eriksen@choice.no 

Det blir arrangert kameratskapsaften på hotellet lørdag 18. januar 2014.
Pris kr 495,00 pr. person. Påmelding til Geir Rune Eriksen tlf.  99746037

Spørsmål angående utstillingen J. Ebeltoft  93434593

 Samme sted - samme helg avholder Stavanger Brevdueforening
 landsutstilling for  brevduer.                                   

    
Velkommen
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Salgsduer på LU 2014
Der blir avsatt opptil 30 bur for 
salgsduer. Max 3 bur pr. utstiller. 
Der ikke avgift å betale for bruk 
av burene.  Først til mølla får bur. 
Duer som settes i salgsbur må 
møte NRF krav for duer til  NRF  
utstillinger.
I forbindelse med LU 14 har det 
for RFFNOR vært et ønske å få et 
samlingssted i hotellet for Brevdue 
og Rasedue-utstillerne og noe 
mer enn duer for å trekke  besøk-
ende til utstillingen og hotellet.
I ”vandrehallen” (gangen utenfor 

utstillingslokalene) blir følgende 
foreninger tilstede for å markeds-
føre sin hobby og firmaer for å 
presentere sine produkter:

Rogaland Orkidéforening
Norsk Akvarieforbund / Jæren 
Akvarie-klubb
Norsk Kanariklubb
Avian Labs v/ Nils Reither
Pigeon Vitality v/ Frode Brakstad
Natural  Brande v/ Petter Olesen
Melgaard Engros 
v/ Finn Kornbeck

Dommere LU 2014                                            
Norsk Tomler   Hans Ove Christiansen      DK  
Bergens Tomler  Johne A. Larsen  N 
Norsk Petent   Jan Oksnes             N                                    
Formduer   Hans Schipper        NL 
Vorteduer   Ådne Olsen   N
Hønseduer, Modena Clay Rogers   UK
Modeneser             Hans Dieter Richter  D 
Pustere - Kroppert            Johne A. Larsen/Søren Poulsen
Farveduer   Hans Schipper  
Svaber                    Hans Ove Christiansen
Trommeduer   Sturle  Assersen  N  
Bucharer             Hans  Schipper   
Strukturduer   Terje Ree   N  
Indisk Høystjert            Søren Poulsen  DK
Kapuziner                           Søren Poulsen  DK 
Mefikk                                 Jan Oksnes     
Utenlansk Tomler,  Markus  Hildebrandt           D  
Dansk    Søren Poulsen                  DK
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Spørsmål            Gj. snitt  Svar

Hjemme hos, reportasje hos NRF sine medlemmer  9,30 33
Referat fra lokalforeningene sine møter   6,42 33
Dommerkritikker fra våre utstillinger    8,13 32
Oversatte utenlandsartikler     7,79 33
Artikler vedr. avl      9,36 33
Bilder av forskjellige dueraser    9,19 32
Foring og tilskuddsforing     8,61 33
Arvelære       8,42 33
Veterinærstoff       8,70 33
Annonser kjøp og salg     8,24 33
Linker til duesider på nettet, med omtale   8,35 37
Sett og hørt       9,32 37
Reportasjer fra besøk hos andre oppdrettere   9,53 36
Stoff vedr. flygeduer      8,78 36
Historisk stoff       7,56 37
Gjentrykk av gamle artikler     8,11 36
Referat fra norske og utenlandske utstillinger  6,54 37
Nytt fra spesialklubbene     8,49 37
Kunne du tenke deg å bidra med noe til Duevennen  6,46 37
Hvor viktig er det for deg å ha Duevennen på nettet  6,59 37

Her ser du hvor interessen er størst. 
Kom  gjerne fortsatt med innspill

Spørreundersøkelse: 
Hva ønsker du å lese i Duevennen:
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Tarminfeksjon hos duer er noe vi etter-
hvert har fått smertelig erfaring med. Selv 
om tarminfeksjon kan være så mangt, er 
det ikke til å legge skjul på at det ofte er 
synonymt med Salmonella, eller “vinge-
lammelse”, som vi i guttedagene kalte 
sykdommen. Dette fordi Salmonella ofte 
slo ut i hovne vinge- og fotledd, unger som 
døde i egget før klekking etc.
Jeg tør påstå at Salmonella finnes på alle 
dueslag, selv om veterinærmyndighetene 
er av en annen oppfatning, og at syk-
dommen slår ut ved gitte forutsetninger. 
Smitten overføres ofte gjennom duenes 
ekskrementer, og gjør man for sjelden 
rent på slaget, går duene og tråkker i 
dueskiten og smitten blir lett overført til 
friske individer på slaget.
Opp gjennom årene har de fleste av oss 
brukt Tribrissen i pulver eller tablettform, 
eller andre sulfapreparater, eller flytende 
Baytril. Sistnevnte er effektivt, men svin-
dyrt, gjerne 2-3.000 kr literen!
Tidligere var Tribrissen i pulverform grei å 
bruke - lang holdbarhet til en fornuftig pris. 
Nå brukes pulveret i oppdrettsnæringen, 
og da er minste kvantum å få kjøpt 2-3 kg. 
Tablettvarianten finnes fortsatt.
I vår har jeg slitt med noen avmagrede 
duer på slaget, og som vanlig er det 
duene som er “uunnværlig” som rammes. 
To Afrikaner-hunner var så skrale at jeg 
var på nippet til å sende dem til de “evige 
jaktmarker” i BIR sine grønne bosspann. 
Men heldigvis lot jeg nåde gå for rett - de 
fikk leve videre.
En prat med veterinær, Nils Reither, løste 
problemet ! Jeg må ærlig innrømme at jeg 
var skeptisk til å sette i gang en kur over 
tre uker, men alternativet var enda dår-
ligere. Nils vet  utmerket godt hva som er 
effektivt mot tarminfeksjon, nemlig forskjel-

lige typer sulfapreparater.
Han ba meg sette i gang en kur med et 
preparat som til nå har vært ukjente for oss 
duefolk, nemlig Bactrim. 30 tabletter koster 
beskjedne 65 kr, er på resept og fåes på 
alle apotek.
Tablettene inneholder virkestoffene Trime-
toprim og Sulfametoksazol, som begge er 
effektive mot mange typer bakterier som 
er forårsaket av infeksjoner. Akkurat det 
samme kan sies om Tribrissen.
Doseringen til bruk hos duer er 1 tablett 
oppløst i 4 liter vann, som gies som eneste 
drikkevann i 20-22 dager.
Ettersom de to nevnte Afrikanerne var 
langt fra i god form, laget jeg en litt 
sterkene dosering (1 tablett i 2.5 liter 
vann).
Etter tre-fire uker var jeg temmelig over-
rasket hvor pigge de to nevnte Afrikanere 
var blitt! De kom med to kull befruktede 
egg, som senere ble til tre flott Afrikaner-
unger ! Dette var en skikkelig opptur med 
fornyet tro på at riktig medisin kan kurere 
den vanligste sykdommen vi sliter med på 
våre duer.
Med til historien hører at da jeg kom på 
apotektet for hente tablettene, rødmet den 
kvinnelige apotekteknikeren idet hun sa: 
“Disse tablettene brukes vanligvis til kvin-
ner med sterke menstruasjonssmerter.” Til 
det svarte jeg at nå var jeg blitt så gammel 
at denne type smerter var et tilbakelagt 
problem!”

Tilslutt vil jeg bare trekke frem den gamle 
læresetningen: -Det er langt bedre å fore-
bygge enn å helbrede - og så kan det ofte 
også være langt billigere !

Jan Bødtker

BACTRIM -“nytt” preparat mot tarminfeksjon
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Rainer Dammers kjørte Jan Oksnes og 
meg fra bopelen sin nord for Hamburg 
og ned til den berømte oppdretteren 
av Tyske Indianere i Lachendorf nor-
døst for Hannover. Han laget rasen da 
miljøpartiet i Tyskland begynte å inter-
essere seg for ekstreme raseduer som 
blant annet den engelske Indianer. På 
slaget var det foruten Indianere tyske 
skjønhetsbrevduer og dessuten frit-
tflygende portugisike tomlere. Lahme 
blir også kreditert som oppdretteren 
som startet danske Tumlinger i gul- og 
rødkroet via Skjønhetsbrevduer.
Han var dommer på Landsutstillingen 

i Haugesund 2012 og gjorde et sterkt 
inntrykk med sitt gode ”dueøye” og 
store kunnskap.
I Lachendorf  har han dueslagene 
sine i en imponerende og flott anlagt 
hage med fiskedam for store koi og 
en stor samling planter. Alt anlagt og 
vedlikeholdt på en måte som bare 
imponerte.
Lahme er kjent ikke bare som en dyk-
tig oppdretter, men også som en fin 
kamerat og en gjestfri kar det alltid er 
hyggelig å besøke.

Tekst og bilder: Torbjørn Larsen, RFB

På besøk hos Ulrich Lahme i Tyskland

Ulrich Lahme med en av sine skjønnetsbrevduer
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Rainer Dammers, 

Jan Oksnes  og Ulrich 

har en trivelig stund i 

hagestuen.

Rainer Dammers, 

Ulrich og 

Thorbjørn Larsen er 

ute i Ulrich sitt prakt-

fulle hageanlegg.

På de to neste sidene 

er vi hos

Rainer Dammers.
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Som 
kjent stod 
Torbjørn 
Larsen for 
en tur til 
Danmark 
og Tysk-
land der 
hoved-
formålet 
var å 
hente godt 
materiale 

til neste års avl. Jan Oksnes var med 
som kjentmann og sidemann.  Det 
høres ut som om det ble en meget 
vellykket ekspedisjon.
Torbjørn ble spesielt glad for at han 
fikk meget godt materiale til sitt rød/
gule Afrikaner prosjekt fra Rainer 

Dammers. De to var innom Karl Erik 
Larsen i Hobro og fikk med fine duer i 
blant annet blå. Hos spesialisten Poul 
Erik Helweg ble det hentet et sterkt 
lag i hvite, sorte og blåskimlet. Kon-
taktene Torbjørn har skaffet seg og de 
forsterkningene han har fått lover det 
beste for  fremtiden. Sammen med 
allerede etablerte oppdretterne skulle 
dette kunne gi rasen et kraftig løft. 
Det er inspirerende for oss andre å se 
hvordan god planlegging og vilje til 
gjennomføring gir resultater. Allerede 
neste år kan det være nye farger å se 
i utstillingsburene.

Fritt etter Torbjørns reisebeskrivelse.
JanH

Nye muligheter for norsk Afrikaner-avl.
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Da Yngve Øvstedal og kona Inge-
bjørg fant på å flytte inn i firmanns-
bolig, måtte Yngve drastisk minske 
ned på sine Indianere. Det førte til at 
Indianerene måtte  flytte til Stordals-
veien. Heldigvis har Yngve valgt å be-
holde to par sorte som bor hos meg. 
Yngve hentet sine første Indianere på 
slutten av åtti-tallet hos Vagn Jensen i 
Danmark. Et par år seinere hentet han 
flere Indianere fra Nils Christensen 
som fikk hjelp i avlen av den gamle 
Kineserkongen Finn Laurberg Knuts-
en.  Da Svein Harald Vikse fikk sine 
første par gule Indianere fra Holger 
Hansen på nittitallet fikk samtidig Yn-
gve et par svarte. Svein Harald hentet 
seinere en gul hunn hos  Yngve. 
Men den viktigste  duen, som alle 
Yngves Indianere i dag stammer fra, 
kjørte Yngve og jeg til Henry Hans-
son og hentet i 1989. En rød pipe-
unge som hadde  en berømt bestefar 
på begge sider. Den ble sendt til 
England på midten av åtti-tallet.                                                                                                                    
Jan Heldal skrev en meget bra artik-
kel om Indianere som står i Dueven-
nen nr 5 i 1985, hvor han tok opp 
problemet med at det er få oppdret-
tere på verdensbasis.
Jeg har lenge kjent en Kroat som 
heter Slavko Rudela som bor på 
Husnes. Han har flere ganger nevnt 
Josip Pekanovic som en av de store 
innen Indianeroppdrett. Jan H nevnte 
ham også i artikkelen fra 85. Han 
har skrevet fem, seks bøker om due 
oppdrett. De fleste om Indianere (på 
Serbisk/Kroatisk).

Da Ryanair startet direkte rute til 
Zadar i Kroatia og Slavko ville være 
med, var ikke veien lang. Etter litt 
om og men, (bilen måtte ha spesiell 
forsikring for å kjøre inn i Serbia) fikk 
vi leid en bil og kom oss avgårde. Vi 
fikk en laaang, men flott tur gjennom 
Kroatia. Vei standarden er bedre enn 
i Norge, tunellene er  bedre sikret 
og merket. Naturen er  flott; store 
vide daler, med kjempeskoger, (bare 
lauvtrær). På hele turen så vi kun tre 
grantrær som stod enslig på en ås. 
Da vi kom til Serbia forandret det 
meste seg. Serbia er forsatt merket 
og satt tilbake etter krigen på nitti 
tallet. Men Pekanovic tok vel imot 
oss, og vi tilbrakte noen timer med å 
kikke på Indianere i mange farger og 
varianter som vi ikke ser her hjemme. 
Han likte godt å jobbe med krone, 
som han påstod var en gammel vari-
ant. Vi så gulbåndet, rødbåndet, blå, 
sølv og forskjellige terna varianter, 
utenom de vanlige fargene. Det var 
nok godt over hundre stykker. Han 
brukte en lokal variant av røde brev-
duer som ammeduer. Kvalitetsmessig 

Indianere i Serbia

Jeg studerer fargen på iris på en sort 
Indianer sammen med Josip Pekanovic
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holder de norske dyrene godt følge, 
spesielt i hode og figur. Jeg merket 
meg at de fleste av hans duer hadde 
gode perleøyne.
Vi ble invitert inn hvor vi hadde en 
god samtale og hvor han fortalte om 
sytti og åtti årene. Han hadde flere 
ganger vært i Sverige og hentet duer, 
først fra Henry Hansson og da Per 
Persson døde hentet han flere sorte 
Indianere. Per fikk ved to anledninger 
duer fra Yngve. Det er i dag ca 20 
oppdrettere av Indianere i Serbia, 
et par i Bulgaria, to i Danmark(Vagn 
Jensen og Holger Hansen). En som 
stiller ut i USA (John Heppner) Det 
skal være to/tre oppdrettere i USA  

som ikke stiller ut.
Da jeg kom tilbake til Haugesund fikk 
jeg telefonnr.  til David White, en Indi-
aneroppdretter  i England som tidlig-
ere hadde over hundre Indianere. 
Dessverre har  hans kone fått slag så 
han har redusert til kun to par. Men 
han kunne fortelle at det var fem seks 
oppdrettere av Engelsk Barbs igjen, 
hvorav en er førende. Han kjøpte siste 
år  to par av Pekanovic i Leipzig. Jan 
H skrev  i 85 at situasjonen for 
Indianeren var klart truet. Konklu-
sjonen for 2013 er at situasjonen  
aldri har sett mørkere ut. 

Tekst og bilder: JanO

Her viser Josip fram sin beste røde hann. 
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På hver sin side av Mjøsa bodde det i 
mange år 2 utflyttede Bergensere.
I Hamar var det Sverre Sætersdal, 
men på den andre siden på Kolbu 
bodde Aage. Sverre var tilsluttet 
R.F.B., mens Aage var tilsluttet 
B.P.D.F..
Begge hadde Wienere som sin hove-
drase i mange år. Mens Sverre hadde 
mest storktegnet, hadde Aage mest 
blå, spesielt de siste år han hadde 
duer.

Og alltid fløy Aages duer frritt fra det 
flotte slaget på et av gårdens stabbur.
Sverre bodde jo noen år også i Trond-

heim innen han flyttet til Hamar.
Sverre døde jo for noen år siden, men 
var opptatt av duer helt til det siste.
Jeg ble kjent med begge to tidlig på 
60 tallet, og kontakten har jeg holdt 
ved like med Aage helt til nå. Og 
Wienere fikk jeg ganske tidlig fra dem 
begge.
Aage bodde i mange år på en stor 
flott bondegård som de arvet etter 
konas foreldre, og som hadde før 
det gått i arv innen hennes familie. 
En praktgård med flott utsikt ut over 
bygdene var dette, og vinterstid 
med flotte skiløyper på eiendommen 
som blant annet Aage benyttet hele 
vinteren. De bodde i de siste år på 
gården i noe som var bygdas eldste 
bygning, et ombygd flott stabbur fra 
1500 tallet!
Jeg besøkte dem første gang når jeg 
satte i gang med redningsaksjonen 
for Norsk Petent på 90 tallet, og Aage 
hadde skaffet  noen Gammel Tysk 
Mefikk fra Tyskland. Han var meget 
betatt av N.P., og hadde tatt hjem 
både røde, sorte, blå og blåhamret 
fra ledende oppdrettere i Tyskland.
Og som den kjernekar han var, 
forærte han meg og en annen 2 par 
røde i første omgang. Senere var jeg 
oppe og hentet noen sorte og de blå 
og blåhamrede.
Ikke et øre ga jeg for duene! Dette til 
tross for at de sikkert hadde kostet en 
del.
Dette var jo Aage i et nøtteskall: Hjelp 
til dem som trengte duer i Norge fra 

Aage Martin Madsen på Kolbu har fylt 90
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ledende oppdrettere i Tyskland!
Og interessen for utviklingen av Norsk 
Petent har han fulgt med hele tiden.
I flere raser har han gjennom årene 
tatt hjem duer fra Tyskland, ikke minst 
de blå Nurnberg Svaler som Per 
Nielsen hadde i mange år, men også 
i andre raser har han vært meget 
behjelpelig uten å ha snakket for høyt 
om det.
Når jeg for 14 år siden begynte å 
reise til hytta i Valdres, har jeg fra tid 
til annen kjørt innom og det har blitt 
mange hyggelige kaffestunder hvor 
også konene har vært med.

For noen få år siden, da helsen 
begynte å skrante, flyttet han til Østre 
Toten Syke og Pleiehjem, og i som-
mere ble det en tur innom igjen.
Gleden var stor hos en mann som 
dessverre har blitt litt redusert helse-
messig, men det lure glimtet i øyet, 
og interessen for duenorge og Brann, 
var der fortsatt, alltid ekte bergenser 
vet du sa han flere ganger!
Aage fylte 90 år 5. Januar 2013, og 
jeg håper at han beholder helsen og 
sitt gode humør enda noen år.
 
Tekst: Bjørn Carlo Andersen.
Foto: Berit Overn

Jon Fløistad har i 
kontakt med Ben 
Norman-Larsen 
fått to flotte sølv-
pokaler som 
skal gå som 
vandrepokaler 
på Halsnøy. Den 
ene er satt opp 
for beste par 
schietti og den 
andre for beste 
par i gazzi. Pokalene som ble utdelt 
første gang på utstillingen i oktober 
er minne-pokaler over Bens far, Knut 
Norman-Larsen.
Knut var en fremtredende oppdretter 
som hadde Modena som sin spesial-
rase. Han importerte mange duer fra 

England der han kjente alle de frem-
ste oppdretterne og hadde spesielt 
god kontakt med den berømte John 
L. Sears. Sears hadde et samarbeid 
med Dodd Young og Continental 
Lofts i California og det gikk duer 
begge veier. Noen av disse duene 
gikk videre til Norge, og det var en 
overraskelse da en av disse ameri-
kanske duene kom via Norman-
Larsen til Bergen ca.1975.
Knut Norman-Larsen var en mann 
med stil som det alltid var hyggelig å 
være sammen med. Duene på slaget 
i Horten kunne konkurrere med de 
beste i Europa og Knut var alltid villig 
til å hjelpe norske oppdrettere med 
gode avlsdyr.
Knut Norman-Larsen var også en flit-

Knut Norman-Larsen
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tig benyttet dommer i Skandinavia.
Pokalene er ikke datert, men pokalen 
for schietti ble første gang vunnet 
av Gunnar Hannestad, ØRF, i 1958. 

Neste napp har Arne Rikter 
Svendesen (ØRF) i 1959 og så følger 
Paul Bødtker (RFB) i 1960, 
O.W. Cappelen (Oslo RF) i 1962 og til
slutt Knut Norman-Larsen (VTR) i 
1963. Dette er noen av de fremste 
rasedueoppdrettere vi har hatt i 
landet og en viktig del av 
vår historie. De som i årene fremover 
får sine navn inngravert på pokalene 
blir en del av denne historien.
Dagens Modena-venner er 
Ben Norman-Larsen stor takk skyldig 
for at han på denne måten har gitt 
oppdretterne og klubben enda noen 
gode grunner for å stille med mange 
og gode duer på Halsnøy.

Tekst og foto: JanH

Etter søknad om godkjenning av 
fargen Jordbær på Norsk Petent ble 
det en befaring av fargen på LU - 13. 
Der ble en 1.0 fra Bjørn E. Johan-
nessen plukket ut som mal for denne 
farge. Jeg var så heldig at Bjørn ga 
meg denne, sammen med 2 andre, 
for å hjelpe meg i mitt arbeid. Det å 
jobbe med å sette en farge er spen-
nende! I mitt avlsarbeid bruker jeg 
forskjellige kombinasjoner av jord-
bærfargen, og her dukker det opp 
mye forskjellig. Den “rette farge” kom 
fra uventet hold, en rød 1.0 med ei 
lys jordbærfarget. Begge fra Sturle                    
Assersen. Denne var en 0.1, så da 

er nok planen klar for neste sesong. I 
neste kull kom en unge med noe opp 
imot idealen, men ikke helt der. Dette 
paret kommer jeg til å kjøre sammen 
også neste sesong. Ellers har jeg fått 
godt med unger i år, hovedsaklig i 
rødt, men også noe i sort. Dermed 
skulle Haugesund i november og 
LU på Sola være sikret på utstill-
ings fronten. Det er gledelig at så 
mange har fått øynene opp for Norsk 
Petent! Dette lover godt for denne 
rase i fremtiden. Det er jo ikke tvil om 
at dette må være Norges triveligste 
rase?
 

Slaget på Randaberg 
Tekst og bilder: Rolf Hansen SJRF 
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2 store åpne slag er 
bygget på brakka. 
Innvendig er det helt 
enkle kasser på veg-
gen med luke. Utenom 
dette er det 4 rom inne 
i brakka. Dette gjør at 
jeg har få duer i hvert 
rom og dermed har en 
god oversikt. Litt mer 
arbeid med foring, 
vanning og renhold, 
men det får jeg ta. 
Sesongen er ellers 
meget god, har fått 
opp flere Norsk Petent 
unger. Dette lover bra 
til fremtidige utstillinger 
og videre avl.

Lykke til med 
utvelgelsen av avls og 
premiedyr duefuter! 

(Uansett rase)

 
Hilsen

Rolf Hansen
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Duen er hyppig brukt 
som kristent symbol 
i den tidlige kirke-
kunsten.
I følge Matteus 3,16 
kom Den hellige ånd 
i form av en due ned 

over Jesus da han ble døpt. På grunn 
av dette ble duen symbol for Den hel-
lige ånd og figurerer ofte i forbindelse 
med tidlige fremstillinger av dåp. Den 
symboliserer også den kristne sjelen, 
ikke den menneskelige sjelen i seg 
selv, men sjelen som Den hellige ånd 
bor i og da særlig når sjelen har blitt 
fri fra det fysiske slitet og har gått 
inn i herligheten. Et peristerium, eller 
«dåpsdue» ble mye brukt tidligere, 

og er fremdeles i bruk i ortodoks 
kristendom som dåpstabernakel.
Det finnes også gamle forklaringer 
på duen som et kristent symbol som    
referer til den som et symbol på 
Kristus. Ireneus påpeker på 100 -
tallet at tallet 801 både er summen av 
den numeriske verdien i ordet «due» 
på gresk og summen av verdien av 
bokstavene alfa og omega som 
refererer til Kristus. I Bibelens fortel-
ling om Noahs ark kommer en due 
til Noah etter flommen og gir ham 
en olivenkvist. Denne fortellingen fra 
Bibelen gjorde også at duen ble et 
fredssymbol...

Tekst: Red. Hentet fra Wikipedia

Due som fredssymbol...

Fra muséet i Blomsterdalen
Tekst: Alf B. Knutsen. Foto: Per G. Nielsen og Eilif Stene

Bildet viser 3 av de 16 
variantene av danske 
tomlere som “Special-
klubben for danske 
duer” har fått laget.
En flott, illustrerende 
samling som pryder en 
vegg i museet.

Foto: Eilif Stene



21Duevennen  4 - 2013

Bildet viser en flott, karis-
matisk brikke med motiv 
av to tyske Skjoldmefikker.
Brikken er malt av 
kunstner og duemann, 
Jonny Lønne, gave til 
avdøde  dueguru Henry 
Haldvorsen i anledning  
hans 50-årsdag i 1960.
Halvordsen var den 
store dueguru og sam-
lingspunkt i Bergens 
duemiljø,han var grunnen 
til at undertegnede og 
mange med meg startet 
opp med raseduer.
Legg merke til utrykket i 
øynene på hunnen, fan-
tastist malt.
 
Foto: Per G. Nielsen

Hollandsk klokke med 
duemotiv. 

Tysk vase med sort 
Felegyhaza, gave fra  
Jurgen Wutzler.
Lommelerke og dram-
mekrus, hører og med i 
serviset.
 
I noen år hadde jeg 
Verkehrtflügelpustere, 
takket være en import 
Hans Petter hadde fra 
Tyskland for en del år 
siden. Duene var flotte 
og greie på slaget. 
Hadde dem både i rødt, 
gult og sort. Jeg opp-
nådde gullmedalje med 
dem,takket være “trim-
ming” av Hans Petter..
Modellen på bildet er tysk 
og viser hvordan rasen 
virkelig skal presentere 
seg...

Foto: Eilif Stene
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En viktig, historisk trykk-
sak, som burde være 
fulltallig, er utstillings-
kataloger.
Her har jeg samlet en 
anseelig mengde som 
nesten er fulltallig, fra 
1924 og fram til i dag. 
Fra 1925 og fram til 1936 
har jeg ingen.
Har ikke helt oversikt over 
når og hvor alle utstillinger 
har vært arrangerte.
Når det gjelder danske 
utstillingskataloger har 
Svein Harald Vikse vært 
meget behjelpelig, noe 
jeg er meget takknemlig 
for. Har kataloger helt 
tilbake til 1909 i Odense.
 

Norge er i den heldige 
situasjon å ha et flott 
rasedueblad, nemlig 
“Duevennen”.
Dette gjelder både 
typografisk utførelse og 
innhold.
Noe de færreste dog vet, 
er at fra 1949 og ut 1955, 
hadde vi et rasedueblad 
til, nemlig “Praktduen”
Museet er i besittelse av 
nr.1 fra 1932, men tror det 
ble med kun dette ene 
nummer.
Det ble så prøvd igjen 
med nr.1 i 1949 og det ble 
så regelmessig utgitt fram 
til i 1955.
Museet mangler noen 
numre i 1950-årene.
Er der noen duefolk som 
er i besittelse av noen av 
de manglende numre, er 
jeg meget interessert.
En ajour samling burde 
Duenorge være i besit-
telse av.

Foto: Per G. Nielsen
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SETT & HØRT 
Jeg tok noen bilder på slaget forleden. 
Her kommet et bilde av en Bergenstomler som 
mater opp en gulvinget Tysk Skjoldmefikk.
BT’ene klarer jobber utmerket til å begynne med, 
men når det er to unger i redet og det går tre uk-
ers tid begynner ammeduene å gå lei - kort og 
godt fordi er det er for mye strev med mate opp 
unger med så korte og brede nebb.

Tekst og foto: Jan Bødtker.

Var i Paris i september og fikk der øye på disse 
duene i en zoobutikk. De måtte klare seg med 
små undulatbur...
Små valper og kattunger hadde de også - triste 
greier...

Tekst og foto: Red 
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Duemotiver på grav-
støtter finner vi i mange 
land i den vestlige 
verden. 
Disse knipset jeg på en 
kirkegård, også i Paris. 
En tankevekker at hob-
byen vår assosieres 
med fred og fordrage-
lighet...
 

Under har jeg tatt med 
en påminnelse. 

Dette er noe alle 
foreningene kan 
benytte seg av.

Obs! Nye regler er på
trappene...
 
Tekst og foto: Red
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Først vil jeg takke for en utrolig 
hyggelig weekend med Jer 
nordmænd. Jeg havde nogle rigtige 
dejlige dage.
Jeg dømte ca. 60 duer. Der var 
gode duer og fantastiske duer.

Sorte schittie:
En fin samling, hvor der desværre var 
en del der ikke var færdige med at 
fælde. Det var gode typer og farven var 
generelt god. En 1,0 fik 96, den var en 
meget elegant type. Der skal arbejdes 
med bedre hovedform.

Blå schittie: 
Her var der ligeså mange der ikke var 
færdige med at fælde. Der var et par 
hanner, som det bliver spændende at 
følge om et par måneder. En flot hun 
fra Trunt fik 96. Tavltegningen skal være 
mere regelmæssig og mere ren bund-
farve uden peber. Pas på hvirvler på 
halsen, ved ikke hvor det stammer fra, 
men jeg har også set dette i Danmark.

Gule hvide båndet: 
er en vanskelig varietet.
Der var god hals og benlængde. Der 
var en med meget fin gul farve og gode 
bånd. Dog bør kroppen være mere 
rund.

Gule lysskjoldsømmet: 
er også en vanskelig varietet.
Der var 3 stk. deriblandt en 0,1 der 
fik 96 med et godt rent skjold og god 
sømtegning.

Rødfahltavlet schettier:
Gode typer og gode hoveder. Men 

her bør man have bedre tavltegning 
og bugfarven er for blå. En fahlet hun 
havde en fantastisk type, dog ønskes 
renere skjoldfarve.

Tigrede og schekkede:
En virkelig stor flot samling af tigrede 
og schekkede. Der var flere der kunne 
være med i Tyskland. Fantastiske 
tegninger, typer og hovedformer. Odd 
Helge fik 97 på en super flot hun. Det 
er lækkert at se, Kurt har fremgang i 
sin stamme, især en 1,0 som var super 
flot. Desværre manglede han tegning 
på benene. Generelt skal der arbejdes 
med kortere næb.

Sorte gazzier:
En flot samling med en 97 til Odd Helge 
på en hann. Gode hanner og hunner. 
Jeg er kommet i Norge i en del år nu og 
jeg må sige at jeg er meget imponeret 
over udviklingen af de sorte gazzier. 
Det er utroligt flot arbejde.

Det er dejligt at komme og dømme 
Jeres duer. Lørdag var der gennem-
gangen af duerne. At se Jeres store 
interesse for gennemgangen af 
duerne er skønt, og I er gode til at stille 
spørgsmål.
Til sidst vil jeg sige tak til alle både 
engelske og tyske modeneserop-
drættere for en dejlig og veltilrettelagt 
weekend.
Jeg håber vi snart ses igen.

Mange venlige hilsner Henrik fra Danmark

Dommerudtalelse af Henrik Trevor Pedersen.
Certifikatudstillingen Halsnøy, 18-20. oktober 2013.
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5. oktober var det et trivelig treff for 
Norsk Tomler-interesserte hos Gunnar 
Brandal på Karmøy. Flere viktige ting 
vedrørende avl og bedømmelse ble 
diskutert. Et tema som ble nevnt var 
nebblengden på NT. Slik jeg mener 
å ha oppfattet det ble det sagt at 
nebblengden hadde vært økende de 
senere årene.
Selv om jeg kan ha misforstått dette 
ble det en god grunn til å sjekke min 

egen hukommelse opp mot tilgjen-
gelig dokumentasjon. Min oppfatning 
er at det ikke har vært noen nevne-
verdig forandring på nebblengden, i 
alle fall de siste 30-40 årene. Det har 
riktignok alltid vært enkelte individer 
med for korte nebb – og  noen med 
for lange nebb. Da jeg kom tilbake til 
raseduesporten rundt 1970 var 

Historie rundt nebblengden på Norsk Tomler.

Lorentz Segelcke Lyngaas 
(f. 1902), en innbitt ungkar og 
oppdretter av Norsk Tomler.
Sammen med broren Jac (Jacob), 
som også var dueinteressert, drev 
de rederiet “Nordstjernen” fra 
Lyngaasgården i Tønsberg.
Bildet er tatt tidlig på 70-tallet 
foran slaget i Wergelandsveien.

Øyvind Klavestad med en av sine 
favoritter våren 1972. Øyvind var 
sammen med Arne Olsen to av 
de mest fremtredende oppdret-
terne av NT i gult og rødt rundt 
1970. Bildet er tatt foran Øyvinds 
slag utenfor Sarpsborg
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Østfold senter for Norsk Tomler. 
Øyvind Klavestad var ledende i røde 
og gule, mens Roger Eidet på Grålum 
hadde fine hvite i konkurranse med 
Sigurd Haukås i Haugesund som 
nå hadde kommet godt i gang. De 
beste sorte gikk hos Willy Sveum i 
København, mens det stod dårligere 
til i Norge. En oppdretter som svært 
få hadde kontakt med og som hadde 
hatt stammen sin inntakt i mange 
år og gjennom annen verdenskrig 
(stamtavlen hans jeg har begynner i 
1934) var skipsreder Lorentz Lyngaas 
i Tønsberg. 

    Bilde av 43-74

43-1974 rød hunn. Denne duen var 
et langt skritt fremover og og ble 
beste NT hunn på Landsutstillingen 
1975. Faren var 970-73 som var en 
sensasjon på en utstilling i Halden 
høsten 1973, og var da første NT med 

96 poeng som den gangen var det 
høyest oppnåelige. Mor til 43-74 var 
en gul hunn, 576-72 fra Lyngaas. Den 
største forskjellen melleom ”43” og 
dagens beste duer er kan hende at 
rosettene har kommet høyere opp?
”970” ble overtatt av Bjørn Rikter 
Svendsen etter noen år i avl hos meg. 
”43” gikk til Arne Sundve i 1979, og 
i følge mine notater senere til Rikter 
Svendsens slag.

   

   Bilde av  423-77

423-77 der 43-74 var en av bestemø-
drene. Bildet illustrerer et kraftig 
nebb med god substans. Duen ble i 
november 1982 overført til Leif Svens-
son i Sverige.

Håper dette tilfører informasjon og 
dokumentasjon rundt utviklingen av 
Norsk Tomler.

JanH
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Ja kjære duevenner, dere leste riktig. 
For å si noe mer om dette må jeg 
først fortelle litt om grunnlaget og om 
klubben vår BPDF. Vi, som duefolk 
ellers, ønsker å nå lengst mulig med 
vår hobby. For å nå det, har vi satset 
like mye på det sosiale som på 
perfeksjonering av duene.
Vi avholder på årsbasis mellom 8 og 
10 medlemsmøter. Møtene holdes 
hjemme hos medlemmene etter tur. 
Av disse møtene året igjennom, er det 
3 møter som er av en mer 
spesiell karakter. Vårmøtet, høstmøtet 
(Hanøyutstillingen) og julemøtet.
Så til vår Hanøyutstilling. 
Hjemme hos undertegnede rigges 

det, i garasjen, 
66 bur, hvor 
medlemmene 
får anledning til 
å presentere sin 
håpefulle fra årets 
avl. Mange raser er 
her representert og 
medlemmene kan 

stille mellom 4 - 6 duer hver.
Det hele starter lørdag, hvor duene 
plaseres i burene presis kl.14.00. 
Mens duene slapper av og finner 
seg til rette, gjør eierne det samme i 
hagestuen på Hanøy. Her avholdes 
et klubbmøte med en tilhørende god 
kjøttsuppe og noe attåt. I klubben 
er vi heldige og besitter dommere 
av høy kvalitet og to av disse starter 
dømmingen av duene ca. kl. 15.00, 
mens vi andre prater løst og fast om 
våre duer og om forventninger til 

dommernes senere gjennomgang.
Resultatene kommer ca. kl.18.00 med 
grundig dokumentert gjennomgang, 
og spørsmålene sitter løst blant oss 
alle. Dette er noe vi lærer utrolig 
mye av, spesielt når vi senere går 
i garasjen og studerer punkter og 
merknader fra dommerne.
Kvelden er på langt nær slutt. Hoved-
retten i år er, som tidligere, krabbe 
også den med noe attåt. Praten går 
livlig. Det sosiale livet blomstrer. Etter 
krabbemåltidet er det igjen noen som 
må i garasjen for å få bedre doku-
mentasjon av bedømmelsen.
Kaffe og tilhørende god fløte serveres 
med følge av vår tradisjonelle hvite 
dame (laget av husets frue). Et herlig 
høydepunkt da denne selvfølgelig er 
dekorert med en rasedue. 
Det hele tar slutt ute i de små timer 
og mange av duene må overnatte 
da disse hadde sovnet lenge før sine 
eiere.

En liten beskrivelse av en klubb med 
sosial profil.
                                                                                                                              
Bjørn Johannessen.

Hanøy utstillingen 2013.
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Verten og kaken glimrer på forrige side. Over ser vi Johnny Larsen som  konsentrerer seg 
om dømmingen. På neste bilde får Krabbene bein å gå på i lystig lag... 

Foto: Per J. Nielsen
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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,-

MEDLEMSOVERSIKT    
Oktober 2013           Totalt         2012
     SR        JR                      SR        JR
AARF           13            6          19         13          6
BPDF            27            0          27         29          0
BRFF               5            0            5           5      0
HRF     34         8          42  33          3
RFB              13         2          15   11     1
NOR       8         3           11    7      3   
SJRF     24         4           28  26     6
VTR                4            0             4    2     0
ØRF              22         0           22   21     0
              150          23        173       147       19
Vekst med 3 nye seniorer og 4 juniorer.
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Returadresse:
Gunnar Brandal 
Rehaugvegen 17
4262 Avaldsnes


