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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 (NormanLarsen), 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?

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.

