Ude i Valby i lysningen i
”skoven” bag det store blå
gastårn lidt vest for Valbyparken ligger en lille gruppe
hyggelige træhuse. Husene
er gemt godt væk fra den
larmende trafik på den anden side af jernbanen, der
hvor Vigerslevvej løber ud i
Gammel Køge Landevej tæt
ved Kalvebod Strand. Var
det ikke for de underlige
metalbure, der er monteret
på fronten af husene oven
over alle vinduerne, kunne
man nemt tro, at man befandt sig midt i en skånsk
kolonihaveforening. For alle
husene er malet svenskrøde fra top til tå. Sirligt og
flot.
Men det drejer sig faktisk
om noget helt andet. Nemlig

om Valby Brevdueforenings
brevduekoloni. Her holder
9-10 entusiastiske brevduemænd til med hvert deres brevdueslag til deres
elskede atleter. Og vi kender dem godt fra dokumentarudsendelsen ”Vor Herre
til hest”, som blev sendt
sidste år på DR1. Jimmy,
Keld, Steen, Poul, Tom og
alle de andre. Men i det ene
hjørne af kolonien mangler
et af de kendte ansigter.
Den sympatiske revisor
Brian med det hurtige højreben er flyttet til Fyn med
sin familie og sine avlsduer.
Brians slag og hans flyveduer er overtaget af det helt
nye medlem Thergam AlHulo.

Thergam startede med 12
unger i et meget lille skur
lige ved siden af Brians
dueslag sidste sommer. Ret
hurtigt forsvandt et par af
ungerne fra slaget og en del
udeblev fra ungeflyvningerne. Så da sæsonen var
ovre, havde Thergam kun
tre unger tilbage. Thergam
blev derfor rigtig glad, da
Brian tilbød ham at overtage Brians slag og duer. Og
Thergam lovede naturligvis
Brian at være god mod duerne og få dem til at vise
gode resultater.
Årets første flyvninger fra
Halskov er også gået rigtig
godt, og var det ikke for en
defekt i Thergams elektroniske hjemkomstkonstateringsanlæg havde den før-

ste 1. pr. allerede siddet i
skabet på sæsonens fjerde
flyvning. Men grundet uheldet skulle der gå en uge
mere, inden Thergam kunne hæve armen som vinder.
På flyvningen fra Jönköping
d. 26 maj slog Thergams
dejlige blå han med nummeret 199-03-066 ikke kun
de andre Valbyduer, men
samtlige deltagende duer
fra hele Storkøbenhavn – i
alt 1402 stk.
På grund af forudsigelser
om dårligt vejr senere på
dagen, blev duerne sluppet
løs i Jönköping allerede kl.
6.30. Vinden var svag-jævn
fra øst-nord-øst, så duerne
havde næsten ren medvind.
Derfor var alle duemændene i kolonien parate til at
tage imod duerne i god tid.
.

Ikke engang en lille uskyldig
sangfugl kunne passere
luftrummet over kolonien
uden at blive forvekslet med
en brevdue, når de 9-10 par
duemandsøjne
længselsfuldt spejdede efter duerne.
Og pludselig ”en kilometer
oppe i luften”, som Kaj
Bjørn (en af klubkammeraterne) udtrykte det, kom fire
små prikker susende. Da de
var lige ved at have passeret kolonien slog en af prikkerne fra, og ingen var længere i tvivl. Det var den første due fra Jönköping!!
Men hvor ville den lande?
Efter en lille runde over kolonien til ære for alle tilskuerne slog duen ned helt ude
i hjørnet af kolonien. På
Thergams dueslag. Og hurtigt hoppede den ned i en af

sputnikkerne på forsiden af
slaget for at blive registreret. Duen med det borgerlige navn nr. 066 havde tilbagelagt de ca. 261 km
hjem fra Jönköping i Sverige på 3 timer, 25 min. og 51
sek. svarende til en gennemsnitshastighed på ca.
76 km/t som den hurtigste i
hele Sektion 11.
For lige helt at sætte trumf
på vandt Thergam også
over alle sine klubkammerater i weekendens anden
kapflyvning fra Maribo. I
den efterfølgende weekend
blev det også til en 1. plads
i Valby på den vanskelige
flyvning fra Itzehoe i Tyskland med en af de tre unger, Thergam selv havde
tillagt sidste år.

Sektionsvinderen Dan 199-03-066 og hans brogede mage
Thergam er 28 år og kom til
Danmark fra Irak sammen
med sin familie i 1994.
Hans far har altid interesseret sig for duer og denne
interesse har helt sikkert
smittet af på Thergam. Allerede som 10-årig havde
Thergam sine egne raceduer. Og i en af afdelingerne i slaget i Valby har Thergam stadig raceduer. Han

ved ikke rigtigt hvad deres
race kaldes på dansk, men
de kan kendes på, at de
laver sidelæns kolbøtter i
luften. Især uden for brevduesæsonen nyder Thergam at iagttage raceduernes optræden i luftrummet
over kolonien.
Thergam har sin egen måde at motivere sine kapfly-

vere på. Om onsdagen skilles kønnene og fredag morgen, når Thergam har fri fra
sit natarbejde i sin kiosk på
Nørrebro, sættes kønnene
sammen i fem minutter,
inden de pakkes i kurve
parate til afsendelse. Der er
ikke tid til at lege med duerne om eftermiddagen, inden
de skal indleveres til kapflyvning, for Thergam bliver

nødt til at sove midt på dagen pga. hans natarbejde.
Sektionsvinderen 199-03066 A har Thergam som
sagt fået af det tidligere
Valby-medlem Brian Petersen, der fortæller følgende
om duen:
”Historien om denne due
går tilbage til år 2000, hvor
jeg fik en tilflyver ind på
slaget fra John Jacobsen i
Hornslet. Jeg fremlyste duen, der havde nummeret
117-00-071, og John og jeg
blev enige om, at jeg skulle
prøve at sætte den i gang
igen, når den var blevet
frisk. Ville duen ikke gå af,
kunne jeg gøre med den,
som jeg ville. Jeg prøvede
flere gange at starte duen
uden held. Jeg var egentlig
besluttet på at skille mig af
med den, men et eller andet
sagde mig, at den var god
nok, så jeg ringede til John
og fortalte, at jeg valgte at
beholde duen. Han fortalte,
at faren var ”481”, som var
sektionsvinder tre gange og
far/bedstefar til en hel del
gode flyvere.

”071” fløj et par førstepladser hjem og tog et par sektionsplaceringer , inden den
forsvandt på en ”møgtur” fra
Skövde i 2001. Jeg ringede
til John og hørte, om jeg
kunne købe et par unger
efter ”481”, da ”071” havde
imponeret mig lidt (især på
træning, hvor han dukkede
op 5 minutter før alle andre
2 ud af 3 gange). Jeg fik lov
at købe to unger i efteråret
2001 (639 & 640) - og det
er 117-01-639, der er mor til
Thergams
sektionsvinder
”066”. Ifølge John er ”481”
nu far/bedstefar til 29 sektionsvindere.
Faren til ”066” er en hollænder han, som jeg lånte
af Keld Brylle fra Tølløse i
2003, da jeg stod og manglede en han på avlsslaget.
Denne han er også far til
redebroderen ”067” til sektionsvinderen. ”067” har bl.a.
været nr. 13 i sektion 11 fra
Skövde som 1-årig. Hollænder hannen er ligeledes
far til 199-04-112, som
vandt Bremen og Hannover
i Valby sidste år med place-

ringer som nr. 33/535 og
11/796 i sektionen.
”066” har altid været en
stabil han for mig dog uden
de helt store topplaceringer.
I 2005 var han placeret som
nr. 29/1277 fra Nässjö og
nr. 61/509 fra Gøttingen. I
2006 som nr. 115/796 fra
Hannover, nr. 157/982 fra
Løgumkloster og nr. 66/643
fra Hannover.
Jeg er super glad på Thergams vegne, hvilken start
som nybegynder. Og som
en af mine fars duevenner i
Kalundborg udtrykte det:
”Ja - det kan jo ikke være
duen, der tidligere har været noget galt med, men
derimod ejeren :- og det kan
der jo være noget om”.
Thergam glæder sig til resten af sæsonen og mener
nok, at han skal mule de
andre på kolonien nogle
flere gang i løbet af sommeren. Til dette svarer duevennen Jimmy rapt med et
lunt glimt i øjet: ”Pas på
Thergam. Der bliver hurtigt
koldt på toppen”.

