
Hej alle. 

  

Vi har i dag været på besøg hos Arne Porsmose, Strandby. 

  

Vi blev modtaget med et dejligt morgenmåltid, og snakken gik straks livligt om løst og 

fast omkring brevduer. Arne øste af sin store erfaring og viden om alle spørgsmål. Det 

var tydeligt, at vi var kommet på besøg hos en brevduemand der gik 100% op i sporten, 

og ikke gik på kompromis, selv med den mindste detalje. Selvom vi kom vidt omkring 

med forskellige emner, var det primære formål med besøget, at Arne skulle fortælle 

os om hvordan han sorterede sine duer. 

  

Vi fik først en gennemgang af nogle af duerne i avlsslaget, og sikke duer. Vi var vist 

alle enige om, at vi her blev præsenteret for en særdeles stærk og meget ensartet 

samling duer. Under gennemgangen fortalte Arne hvad han lagde vægt på hos sine 

duer, en stram og muskuløs krop, gode vinger med masser af muskler, en blød 

fjerdragt samt at de skulle vise karakter (næbprøven). Arne var ikke øjenfanatiker, 

men havde dog luppen i lommen. Vi var alle imponerede over det automatiske 

udmugningsbånd i rederne, og Arnes helt egne redeskåle. Herefter blev vi 

præsenteret for flyveslagene, hvor de fleste duer, hvis ikke alle, var af egen avl. 

Derefter over i “Overskudslageret” hvor der sad en række lækre duer. Lige noget for 

en nybegynder, hvis man vil starte rigtigt. 

  

Til sidst havde Arne taget ca. 10 duer fra i en kurv, og vi fik nu fortalt hvordan han 

sorterede sine duer, således at vi kunne se forskellen på superduen og den mere 

“almindelige” due. Arne lagde meget vægt på fjerdragt, vingens opbygning, 

muskulaturen og om duen ville falde til ro i hånden. Selvfølgelig blev der også taget 

hensyn til duens afstamning. Det er jo ikke bare en enkelt ting hvis man skal opnå 

resultater. Det er samspillet mellem eksteriør, afstamning, gener, manden samt slaget 

der skal gå op i en højere enhed. 

  

Alt i alt en udbytterig dag, hvor vi alle lærte en masse. Tak for det Arne. 

  

Vi skal nu planlægge næste møde, og jeg har talt med Søren Jensen, Hirtshals. Vi 

aftalte at møde hos ham lørdag den 8. marts klokken 1000. Søren har bygget nyt 

slag, så der bliver noget at se på.  

Hvis nogen af jer har et bestemt emne vi skal ha’ eksperthjælp til, hører jeg gerne fra 

jer. 

  

Venlig hilsen  

  

Kurth 


