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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
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.

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

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.

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….

…….. 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
Arne Rikter Svensen, og «Modena» fra Gunnar

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».

