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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 NormanLarsen importerte mange Modena og flere vinnere
fra de ledende utstillingene i England etter annen
verdenskrig og opp til 1982.
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Forrige århundrede var preget av to svært
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

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.

