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En god ven og brevduemand mindre.
Written by superbruger   
Thursday, 10 September 2009

Jeg sad netop klar til at lave en artikel om arbejdsgangen i slaget her i efteråret, da jeg blev
ringet op og fik beskeden om, at min gamle ven, Sv. Åge Juhl Larsen var afgået ved døden kl. 7
i morges. 

Billedet her er fra i foråret, hvor Sv. Åge stolt viser sin nye hornugle frem, som skulle holde høgen
fra haven og dueslaget. Han var overbevist om, at såfremt hans duer fik lidt ro, så ville der også
komme nogle gode resultater til sommer. Det kom der også. Han nåede at blive nr. 3 i sektionen og
han havde virkelig stabiliseret sine resultater, da hans kræftsygdom pludselig blev ond ved ham, og
han måtte droppe de sidste flyvninger.
Sv. Åge blev 80 år. I sit arbejdsliv var han en passioneret lastbilchauffør. Et arbejde han udførte til
arbejdsgiverens meget store tilfredshed. Han startede i brevduesporten i en forholdsvis sen alder,
men nåede dog at være med i over 25 år. I starten var han medlem i Kolding 063, Dana, tror jeg det
var, men skiftede så til 250 ”Fight” i Vejle, som jeg var formand for. Da ”Fight” så blev fusioneret
med 055 ”Vejle”, ja så fulgte han naturligvis med. Sv. Åge var altid en meget samvittighedsfuld
kurvemager, som man kalder den, der sørger for at kurvene er klar til flyvningerne.  I 055 arbejdede
han sammen med Sv. Åge Jensen om det job. Det samarbejde var han meget glad for, og han var
meget afholdt af sine foreningskammerater, også selv om han i en periode tog pænt fra ved
præmiefesterne. Han var derfor også ked af at skulle forlade 055, da foreningen absolut skulle af med
Michael Larsen og undertegnede.
Derfor havnede vi alle tre i 227 ”Koldinghus”, hvor han i de fire år, som han nåede at være der, også
blev meget afholdt.
Det er i årenes løb blevet til en hel del sektionsvindere, og her til sidst havde han et stort ønske om at
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kunne gøre sig på de lange flyvninger. Hans duer har i store træk sit udgangspunkt i mine duer og
sidste efterår var han da også på besøg med sine ønsker om noget langflyverblod. Han ville gerne
have efter min røde han fra Jos Joosen. De var dog alle solgt, men han fik i stedet originalen og en
hun indkøbt hos Denisse i Belgien med hjem på lånebasis i et år. Han lavede rigtig mange skønne
unger på dette par og var allerede begyndt at sætte de ældste ind i en rede for at have dem helt klar til
næste sæson. Det blev desværre brat afbrudt, men det viser den optimisme og glæde ved
brevduesporten, som han altid udviste.
Han var en rigtig god ven, altid parat til at komme med en hjælpende hånd. Han har passet vores
duer hver gang, vi har været på ferie, og det har bare været i orden. Han hjalp med at bygge vort nye
dueslag, og så var han meget venlig og opmærksom over for Tommy. Han kom jævnligt for at få en
sludder og en ”pilsner”, ikke alene til os, men til mange andre, hvor han følte sig velkommen.
Brevduesporten og hans mange venner har mistet en gæv gut. Mine tanker går til hans kone Marie og
til sønnen Jens, som nu går nogle meget tomme dage i møde.
Æret være Sv. Åge Juhl Larsens minde.
HJ.
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