


Illustration: Nordfoto. 

Duen 
Columba livia 

Due frellesgermansk, oldnordisk dufa, reldre dansk 
dufre; af germansk dubon 'den m0rke' (?) og h0-
rende til indoeuropreisk dheubh 'st0ve, ryge, tåget, 
form0rket' (1) ; frer!6sk dugva, duva. 
Som persontilnavn (Duva, Dua etc.) 1200-t ff, fle
re adelsslregter (2). 
Hunnen: duerik fra plattysk duverik (se andrik s. 
000), duekvinde Sejer0 (3); hannen: dofter Slesvig 
(3a), duemand Sejer0 (3). 
lndgår i stednavne: Dueholm 137lff Mors, Durup 
1453ff Vi borga. , Duebjerg 1486ff Bornholm, Due
lund 1517ff Sj0rslev s. Viborg a., Duborg 1543ff 
Bylderup s. S!6nderjylland, Du borg 1609ff L0jt s. , 
vel opkaldt efter slottet Duborg ved Flensborg; 
Dueholm (bebyggelse) 1638ff Sevel s. Ringk0bing 
a., Duedal (gård) 1648ff Sdr. Borris s. Ringk0bing 
a., Duegard 1688ff Åkers. Bornholm, Dueodde o. 
1700ff Bornholm, Dubjerg 1837ff Bov s. S0nder
jylland, måske i Duegård 1600-t K0belev s. VLol
land ( 4) ; Haderup kirke VJylland blev kaldt »den 
blå due«, den var h0jtliggende med blytag (5). 
Tagsneppe SSjrelland (6) ; kalde- og krelenavne: 
duke, dukke S!6nderjylland, VJylland (7), doge Se
jer0 (3). 
I en fortegnelse 1764 (8) over nordiske fugle anf0-
res folgende dueracer: Drejert, Grejser, H0jstjert, 
Kalotte, Krossonobel , Kropdue, Morenkop, Mre
fikke , Måneds- eller gårddue, N0nneke, parykdue, 
Pavedett, Skade, Snippert, Svaledue, Tromme
due, Tumler, Turteldue og Tyrk; i en bondegård 
på Falster o. 1850 (9) holdt man Månedsduer (mest 
alm.), R0d, Blå-, Gul- og Sortskader, Skorstensfe
jere (sort-hvide), Tumlinger og Kalotter (med 
top). 
Brevdue: postdue 1784ff, brevdrager 1796 (10) 
»fordi man i forrige tider har brugt dem til at brin
ge breve fra det ene sted til det andet, da den har 
den egenskab, at den når den vrenner sig til forskel
lige steder bestandig flyver fra det ene til det andet 
af dem ... Man skal i forrige tider have bundet den 
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små breve under vingeme og ladet den flyve afsted 
dermed« (1803; 11). 

En due er afbildet på to m0nter prreget under Har
deknud (1035-42). 
Due(r) i heraldiske våben, således for en adels
slregt 1505 til slutningen af 1600-t, for slregten Glud 
1679ff, Caspar Wessel (d. 1768), adelsslregten Las
son og generalmajor von Styrup i 1700-t (12); i 
Nyk0bing Mors byvåben, kendt fra 1556, derfra 
1977 til Mors0 kommunevåben, hentyder til klo
steret Dueholm grundlagt o. 1370, en Jens Jensen 
Due skrenkede det jord på Mors og i Thy (13). 
Kalkmalerier: Roskilde domkirke . o. 1250, Nr. 
Alslev o. 1325, Svrerdborg o. 1400, Viskinge o. 
1425, Reerslev o. 1450, Vinderslev o. 1480, Arhus 
domkirke o. 1480, S0dring 1491, Kirkerup o. 1300 
(Noas ark), Kongsted o. 1500, Dronninglund o. 
1500 og Belling o. 1500 (alle helligåndsduen); 
Kongsted o. 1430, Tuse o. 1450, Vordingborg o. 
1470, Helsing0r Mariekirke o. 1500 (alle: to duer i 
en kurv = offergave), Tågerup o. 1500 (skabelsen) 
(14). 

LITTERATUR: (1) 505 72; (2) 298 2,376; 314 

2.l,243f; (3) 693 132; (3a) 178b 1,191; (4) 130 4, 
259; 5 591; 6171,559; 939,189; 10199, 215,485; 11 
61; 17.1 236,534; 362 1,29; (5) 390 4,67; (6) 71c 

296; (7) 178b 1,215 ; 131 1904/27 :2366 (1879); 360; 

(8) 88 60ff; (9) 242b 104; (10) 547 16,1196; 184 

8,967; (11) 527 1803.2, 23f; (12) 3 123,363f,403, 
414,440,505,548,554; (13) 3c 32; {14) 626 

81,104,108,126,148,155, 177f,203,233 ,241,257 ,328-
,333,361. 

HISTORISK 

Tamduen nedstammer fra den sydeuropreiske klip
pedue. Dens knogler er ikke fundet i kulturlag fra 
jemalderen og tilbage; de reldste er fra udgravnin
ger af Vordingborg slot. Duer afbildes på kalkma
lerier 1200-1500-t, det reldste stednavn med Due er 
bevaret fra 1486 (sml. ovenfor). I middelalderen 
nrevnes duer ikke blandt b0ndemes ydelser og i 
godsejerens regnskaber (1). Det formodes, at tam
duen kom til landet med indvandrende munke. De 
färste autentiske oplysninger om dueavl hos os er 
fra 1500-t. Der blev holdt duer på herregårdene, 
hvor de ynglede i borgmure, på lade- og staldlof
ter, i kasser på sydvendte mure; nogle steder var 
der til dem bygget srerlige tåme og huse anbragt i 
gården eller over m0ddingen, så de kunne nyde 
godt af greringsvarmen (2). 
Frederik Il (1559-88) havde bl.a. duer i sin dyreha
ve ved Frederiksborg slot; 1572 f0rtes hans duer i 
land fra et skib ankret op ved Helsing0r. I en rejse-
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skildring 1586-87 hedder det, at duer undertiden 
holdes i stuen sammen med andet fjerkrre (1). I en 
k0bekontrakt o. 1600 fra et kloster på Koldingeg
nen står: 
Ungpige Lone har af nonne Maria k0bt fire duer af 

tvende k0n og skal som betaling til tredie tamper
dag afgive seks duer af tvende k0n. Kan hun ikke 
dette ved at duerne bliver borte eller på anden 
måde kommer hende af hrende, kan hun g0re ar
be jde i to dage i brerh0stens tid fra solopgang til 
solfaldstid. Dog skal hun i påkommende tilfrelde 
ikke have bedrevet hor med noget mandfolk i et 
månedsskifte f0r tiden, vrere ifärt en ren srerk og ej 
heller befrengt med kropsdyr af nogen art. -
Christian IV sendte 1617 en af sine fuglefrengere til 
lensmrendene for at skaffe »gode tamme duer«, på 
R0nnebreksholm ved Nrestved var ejeren Friedrich 
Paslich im0dekommende og afhrendede 4 par, kort 
efter anmodede kongen ham om at få »de fleste af 

samme slags som muligt er«; 1630 anviste kongen 
10 tdr. byg til dueme på loftet over Frederiksborg 
slotskirke. Til et bryllup 1653 medbragte gresteme 
som gave bl.a. 64 duer; i samme århundrede fand
tes der et par duehandlere i K0benhavn (3), men 
1837 skrives: »Man har i hele landet ikke en eneste 
aktiv duehandler. Her i staden går det kun ud på, 
at den ene dueejer raner fra den anden, hvilket har 
moralsk ruin til f0lge, og ingensinde kan duehan
del trives under slige omst.endigheder« (4). 
»Duen besidder selskabelighed, sagtmodighed, 
troskab, renlighed og kyskhed i h0j grad frem for 
andre fugle. Disse egenskaber og deres smukke 
udseende forskaffer dem mange yndere« (1826; 5), 
men - »de kan i sandhed hverken anses for fuld
komne husdyr Lig hunde eller heste eller så tamme 
som h0ns; de må meget hellere betragtes som fri
villige eller flygtende grester, der ikke opholder sig 
lrengere på de dem anviste steder end det synes 
dem for godt« (1835; 6). 
Når man holdt duer var det mere for fom0jelsens 
end for udbyttets skyld. Til hovedstadens dueavle
re h0rte navnlig gifte håndvrerkere (murere, t0m
rere, Holmens folk), men mange ansete og velha
vende borgere holdt duer, og der fandtes ofte et 
dueslag på offentlige bygninger (o. 1880; 7). På 
landet var det mest drenge, som havde duer; land
mrendene anså dem for skadedyr, der åd nysået 
korn og rerter, 0delagde stråtagene og med ekskre
menterne tilsvinede mure og tofter (8). »Duer hol
des kun for forn0jelse, og meget få unge duer kom
mer til torvs. Vi må imidlertid glrede os over, at 
ikke mange tusinde duer har privilegium på fra 
herregårdene at oversv0mme b0ndernes marker. 
Det eneste middel er i h0st og sredetid at holde en 
dreng til uden oph0r at skrremme dueme fra hver 



mands ager, men selv dette er på st0rre marker 
umuligt« (Odense amt 1843; 9). 
Den forste rigtige dueudstilling holdtes 1892 i K0-
benhavns Tivoli arrangeret af museumsdirekt0r 
Bernhard Olsen. 1875 oprettedes Foreningen til 
Dueavlens Fremme og 1884 foreningen Dueven
nen. 1889 dannedes brevdueforeningen Danmark; 
på foranledning af generalstaben (brevduerne blev 
brugt militrert) sluttedes 1901 de bestående brev
dueforeninger sammen til De danske Brevduefore
ninger, som »trrener deres duer fortrinsvis på de af 
generalstaben angivne ruter og ved brevduevrese
nets mobilisering stiller deres duer til disposition 
for krigsbestyrelsen«. Generalstaben havde selv en 
st0rre brevduestation i K0benhavn (1915; 10). 
Medlemmerne har stadig pligt til at stille deres fug
le til rådighed hvis det bliver n0dvendigt. 
Der findes nu ca. 5.000 brevdueslag i Danmark 
med 175.-180.000 duer. Danmark er det eneste 
land, der har totalisatorspil på brevduer. 

LITTERATUR: (1) 398 4, 390; (2) 381 49; (3) 108 

67 ; 120 ; 381 24,50; (4) 5671837,292; (5) 736 2, 87 ; 
( 6) 135 1,410 ; (7) 381 50; (8) 544 467 ; 604 247 ; (9) 
303 337; (10) 620 3 , 942. 

STEMMETYDNING 

Der gik duerne, både sorte og hvide og violette, de 
glinsede i solskinnet, og de gamle duem0dre bruse
de sig op og sagde til ungerne »stå i gruppe!« for så 
tog de sig bedre ud. - »stå i gruppe, stå i gruppe, 
stå i gruppe! små grå! små grå! kurre, kurre , kur
re!« gik det uoph0rligt, og således går det endnu 
om tusinde år H. C. Andersen, Nabofamilierne 
(1847) ; i eventyret Det er ganske vist (1852) siger 
duerne: hvor, hvor? og senere: troer, troer hvert 
evige ord! 
Duerikken betragter den primitive redebygning og 
skrelder sin mage ud : kludderho'de! kludderho'de! 
(1) , han spankulerer omkring hende og kurrer: 
vakker bette ku'en, vakker bette ku'en! (Vendsys
sel ; 2). Duens langsomme »ur-ur ur-ur-ur« er over
sat til dansk »kom-i-reden-min-due!« og dens hur
tige »gurg-dere-gur-r« betyder »jeg-elsker-dig« 
(3). 
Duerikken: er du min kone? - duen: ja jeg er! 
(SJylland, Vendsyssel ; 4) ; duen kurrer (på jysk): a 
vol roo, a vol roo (jeg vi! råde], duerikken: wol du 
dee, vol du dee - duerikken: do dur entj te å 
rooore, du dur entj te å rooore! (Sams0; 5) ; duen: a 
wel rooore , a wel rooore! (Vendsyssel ; 2) . 

LITTERATUR: (1) 178b 1,215 (Kalvslund) ; (2) 
172 1,138; (3) 409 1908,212; (4) 131 1904/28:1172 
(1881), 2313 (1892) ; (5) 644 5,1886,43. 

Håndskyggebillede. TrO!snit i 1/lustreret Tidende 

25-12-1859. 

SANG, EVENTYR 

Horns og Svanninge kirker blev bygget hvor to du
er lagde strå over kors (1); da Gudbjerg kirke skul
le bygges, !lldelagde trolde om natten hvad der blev 
opfort om dagen, en hvid due kom fra himlen med 
et stykke kalk i nrebbet og lagde kalken på et kilde
vreld, der kom kirken til at ligge (2); man kunne 
ikke enes om, hvor Jordl0se kirke skulle bygges, 
da kom en due med en pind i nrebbet og lagde den 
et sted på marken, og alle blev enige om at bygge 
kirken der (3). Kvrerndrup kirke ligger, hvor en 
due kom flyvende med strå i nrebbet og lagde dem 
over kors på en h0j bakke (4) , eller : mens greven 
på Egeskov lå og sov, kom en engel til barn og 
sagde, at Vorherre ville sende en hvid due til at 
vise dem, hvor kirken skulle ligge (5). 
Fruen på Katholm ved Grenå havde forskrevet sig 
til fanden, efter d0den fl0j hun om natten som en 
hvid due gennem hulvejen ned til Katholm (6). 
Når en stor sten på Randb0l hede flytter sig over 
på Skrerlund hede og en hvid due kommer flyvende 
og sretter sig på den, er verdens ende nrer (7). 
I folkeviser henter duer de saliges sjrele til himlen 
(8). 
Duen h0rer i eventyr til de hjrelpende dyr (9). En 
flok duer hjrelper helten med at samle udsåede 
h0rfr0 (10) , due er budbringer og har runer på 
treerne (11) , på sin krop har den en salve og en 
vreske, der g0r henrettet soldat levende igen og 
siden genopliver en drrebt prins (12). 
Br0dre skal skaffe kongen en due med hveranden 
fjer af guld og hveranden af s0lv, en af br0drene 
stjreler den hos en heks (13). En syg konge helbre
des af at spise nabofyrstens gyldne due stegt leven
de (14). For at undslippe en trold omskabes konge
s0n og pige til andrik og and, derefter til et par 
duer, ved hans bryllup bliver to kager, formet som 
duer, levende og taler menneskesprog (15). I en 
lade forvandles to duer St. Hans aften til jomfruer, 
en karl tilegner sig den enes dueham, og de bliver 
gift (16). 
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F0r Cyprianus blev halshugget erklrerede han, at 
kom en ravn flyvende var hans sjrel evig ford0mt, 
men kom en due var sjrelen frelst - og en due satte 
sig på den d0de krop (17). 

LITTERATUR: (1) 219 12,1939,93; (2) 189 

6,1874 nr. 3; (3) 688 2,11; (4) 221 2.1,120; 40146; 

(5) 711f79f, 83; (6) 390g 6,85; (7) 390g 2,237; (8) 
178b 1,610 og 3,22; (9) 390b 247; 244 2, 5; 244e 

1,51; (10) 366 49; (11) 644 1,129; 390 2, 39 (vise); 
(12) 390b 121f; (13) 366 44f; (14) 390b 257ff; (15) 
390b 29; (16) 420 218-222; (17) 390 8,390f. 

OvERTRO 

En s0mand må ikke spise hjertet af en due (Bog0; 
1). Lregges et duehjerte og en pennefjer med kvik

s(6lv på en piges mave må hun bevare alle sp0rgs
mål (vestjysk cyprianus; 2), samme virkning har et 
t0rret og pulveriseret duehjerte lagt på brystet el
ler under hovedet på en person (fynsk cyprianus; 
3). 
Mod gigt: en ung dues bagdel anbringes mod pa
tientens ditto, sygdommen vil da blive overfort til 
duen , og denne d0r som regel (1819; Thy; 4). 
Med en due på sig kan ingen g0re en noget ondt 
(Salling; 5). 
En tilflyvende due betyder lykke (Vendsyssel; 6). 
En ung kone havde en uge ligget syg i barselseng, 
og forreldrede var meget bekymrede. En dag mo
deren så ud af vinduet fik hun 0je på en due; den 
gik omkring på gårdspladsen, satte sig på sredet af 
en vogn udenfor vinduet og blev stående der med 
hovedet vendt mod en af ruderne. Det tog hun som 
et varsel om, at datteren blev rask, thi som hun 
sagde: en due kan ikke komme med onde budska
ber (Br0ndby0ster; 7). 
Kommer en due og sretter sig på solbrenken og ser 
ind ad et vindue, varsler den lig (Vendsyssel; 6). 

· En mand blev en aften meget syg og datteren sendt 
til naboen efter hjrelp. Da hun kom ud sad der en 
lille hvid due på taget; den 10ftede vingerne og 
svrevede langsomt og lydl0st bort. Hun fortalte 
moderen det, som blev bedr0vet: Gud nåde os, så 
d0r din far i nat! - og få timer efter var han d0d 
(Juelsminde; 8). En sort due, som blev fundet d0d 
i bryggerset, tog man som et varsel om lig (NFyn; 
9). 

En due har ingen galde (10). 
En k0bt due skal srettes baglrens ind gennem flyve
hullet, så flyver den ikke bort (Mors; 11), eller 
man skal plukke tre fjer af halen og srette dem i 
tagskregget over dueslaget; så lrenge de sidder der, 
flyver duen ikke vrek (Salling; 12). Man holdt duen 
med begge hrender, lod dens kl0er skrabe tre gan-
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ge mod en vreg eller over ildstedet og sagde: huset 
er 0de og folk er d0de og her skal du ha' din f0de! 
(Thy; 13). 

LITTERATUR: (1) 366c 65; (2) 259h 2,100; (3) 
219 9,1936, 45f; (4) 388 2, 45; 131 1906/23:1393 
(1954); (5) 390 6,288; 644 10, 34; (6) 131 1906/ 
23:1188; (7) 1311906/23:132 (1834); (8) 1311930/ 
5: 2271; (9) 604 488; (10) 644 8,155; 604 507; (11) 
131 1906/23:1408; (12) 1311904/27:1658; (13) 131 

1906/23: 1341 (1921); 297 1951,263. 

Vejrvarsler: kommer duerikkerne sent hjem fra 
marken til dueslaget varsler de snarl.igt regnvejr 
(1591; 1), vender alle duerne hjem kan der ventes 
blrest (2), vejret skifter hvis de flyver i marken tid
ligt om morgenen (3), flyver de i kreds bliver det 
fint vejr (4), vasker de sig er det mod regn (Sams0; 
5). 

»Made duer« var en juleleg i 1700-t og »h0g og 
due« i 1800-t en tagfatleg (6); due og h0g: et barn 
var h0gen, de andre duerne og dannede par; han
duen« blev hjemme og byggede en rede (f.eks. ved 
et dige) , hans mage samlede hvad der skulle bruges 
til den, blev hun imens fanget af h0gen skulle han 
ud af reden og vrere h0g, den forrige h0g parres 
med den tagne due og overtager reden (7). 

LITTERATUR: (1) 185 upag. ; (2) 729 18/6 1949; 
(3) 762 5; (4) 633i 210; (5) 644 3,127; (6) 662 2, 50; 
547 3, 1076; (7) 390i 536 (Hanherred). 

ANVENDELSE 

Det var en alm. mening, at kunne en patient ikke 
spise en tallerken duesuppe med mindst en halv 
due til var det bedst at lade prresten bede for ham 
den f0rstkommende s0ndag (1). »Der er desvrerre i 
hus og hytte syge og svage nok, for hvem en due
steg eller duesuppe er en sand velsignelse, ikke at 
tale om, at den for sunde og raske kan vrere en rar 
afveksling i spisesedlen. Hovedpuderne bliver hel
ler ikke mindre bl0de af at holde duer. Det er en 
stor forn0jelse for b0rn at sysle med og hygge om 
disse. De letvingede små skabninger liver ikke så 
lidt op i landskabet, er en pryd for hus og hytte, til 
glrede og mere eller mindre til nytte for alle. De 
korn, som ligger ovenpå jorden efter at sreden er 
nedharvet er der alligevel ikke meget bevendt ved. 
For dette og det korn, den får tilkastet på gårds
pladsen, leverer duen til gengreld det allerfineste 
k0d og de bl0deste fjer. Den gavn duen g0r ved på 
marken at rede ukrudtsfr0 og opsamle snegle og 
larver er ikke så ringe. Vi freder om streren og 
lignende for marken nyttige fugle , hvorfor ikke gi-
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