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Fra nogle meget fokuserede brevduemænd til en jovial, humørfyldt og nærmest historisk
personlighed. Han var virkelig en oplevelse med en udstråling, der bjergtog alle. – Oplev ham
på videoen. Hans topduer i avlen bærer gyldne fodboldnavne ”Gullit” og ”Laudrup”.
Slagets historie skriver sig rigtig mange år tilbage i tiden. Det har været et meget stærkt flyvende slag
på især de lange flyvninger, og duerne derfra træffer man på mange langflyverslag rundt om i Europa
og så sandelig også i Danmark. Der er virkelig mange dueslag på grunden, men der er styr på det
hele. Rimelig rent i alle slagene og omgivet af en meget velholdt have med guldfiskanlæg osv.
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Vi fik ikke spurgt ham om, hvor mange medhjælpere han havde til at passe alt dette, og han var
heller ikke så let at få et stabilt interview med, for han bevægede sig rundt som guldfisk i anlægget.
På loftet af den ene længe var avlsduerne – i alt fald de væsentligste placeret i bokse – og her viste
han os alle de bedste og centrale duer. Det var en oplevelse at håndtere disse duer, og vi havde travlt
med at fotografere. – Han er en meget fodboldinteresseret mand, så ”Stjernerne” havde fået
fodboldnavne. Den ældste var Gullit, en pragtfuld rødtavlet han på 18 år. Han havde vundet mange
præmier på de lange flyvninger bl.a. flere gange fra Barcelona. Det havde hans søn Laudrup på 15 år
også præsteret. Der blev købt en unge efter Laudrup og en ældre efter Gullit. Den efter Laudrup gik
til Norge, og vi døbte den omgående ”Drillo”.
Pudsigt nok, så var moderen til Gullit hentet på det næste slag, vi skulle besøge, nemlig Patrick &
Dimitri Houfflijn.
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Her den pragtfulde gamle han på 18 år. - "Gullit" - stamfar til rigtig mange duer på slaget.
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Og så "Laudrup" - søn på "Gullit" - Han har fem Barcelonaflyvninger bag sig med flotte
placeringer. Befrugter trods sine 15 år stadig.

"De Klaren" - Rogers helt store idol. En kanonkapflyver fra 1946. Der var flere billeder af den
på væggen, og her så den nu lidt anderledes ud end som udstoppet. Jeg bryder mig ikke om
udstopning som et minde om en stor stjerne. - Så når "255" afgår bliver det til jorden.
Roger koncentrerer sig i dag udelukkende om de lange endagsflyvninger og maratonflyvningerne.
Han har ind imellem flotte placeringer, men slaget har nok ikke helt fortidens styrke, men mindre
kan nok også gøre det. Han hyggede sig med duerne, og jeg tror også, at han sælger alle de duer, han
har lyst til. Anerne fornægter sig jo ikke.
Billeder: Poul Mc. Burnie og undertegnede.
HJ.
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