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Denne artikel er stillet til rådighed af: 
http://www.pipa.be/ 
 

De fleste brevduefolk, laver ikke sommerunger, hvorimod det normale er, at tage 
et eller to kuld til vinter eller forår. Tages et kuld sommerunger, er normalen nok 
den, at det går til konsum, til en god ven som foræring eller måske topslagene 
laver sommerunger til  en senere auktion. Det må dog i denne forbindelse siges, 
at værdien af sommerunger er generelt er undervurderet.. Besøges nogle topslag 
hvis styrke er over 500 km, vil man se, at disse slag tager sommerunger af deres 
bedste avlsduer til eget brug! 
Det er et faktum, at nogle af de duer der flyver i absolut top, er sommerunger der 
som étårs kun har været kapfløjet op til 100 km! Dette faktum må være nok til at 
indse, at der er et potentiale i sommerunger.,  

 

Det er værd at notere, at det i arvelighedslæren er blevet bevist, at en 
arvelig egenskab, ikke er relateret til det tidspunkt individet er født. 

 

Det er den almindelige opfattelse, at man skal tage så mange unger af de bedste 
avlsduer som muligt, altså trække æg af disse avlspar. I stedet kan tages flere 
unger af flyveduerne, og lade avlsduerne lave nogle gode sommerunger. Det er 
helt uden tvivl, at en unge født og opvokset om sommeren, vokser op under de 
bedste forhold, og vil derfor vil udvikle sig til en virkelig god unge. Forældrene til 
disse unger, skal selvfølgelig have et godt helbred, og ungerne må gerne efter 
opvæksten have små træningsture. Er målet at lave sommerunger, kunne man 
tage ekstra tiltag, fx ved at give parrene to reder, hvilket vil give et harmonisk 
forløb af avlen. Bliver avlen af sommerunger en succes, vil det give slaget et løft 
rent resultatmæssigt, og dette er bedre end en flok tilfældigt tillagte unger, hvoraf 
de fleste nok bliver fjernet. 

 

http://www.pipa.be/
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Den nu afdøde Oscar Devriendt, bosat i Moere,  betragtedes som en af de 
bedste  i Belgien på mellemdistance. I en samtale med Oscar fortalte han 
følgende: "Vores bedste ældre duer på mellemdistance, både Provencielt og 
Nationalt, er faktisk avlet som sommerunger, og blev ikke trænet. Disse 
sommerunger bliver placeret i et specielt rum i slaget, hvor miljøet er stille og 
roligt. På denne måde gives disse ungduer tid til at vokse op og gå i fældning.  
Som etårs duer har de dog en travl tid foran dem, og de starter sæsonen med 
enkelte korte kapflyvninger for at blive vænnet til kurven og turen hjem til slaget. 
Gradvist øges afstanden op til  300 og 500 km. Den fremgangsmåde kan medføre 
et vist tab af de etårs duer, idet de nok mangler noget mere erfaring, men de etårs 
der klarer dette program, vil generelt blive mine bedste kapflyvere på 
mellemdistance, og nogle af dem vil blive sande topduer". Se omtale af Oscar 
Devriendt sidst i artiklen. 

Jeg tog disse råd fra Oscar til efterretning. Så snart det passede ind i 
arbejdsgangen på slagets, startede jeg med at eksperimentere med sommerunger. 
Det system som Oscar beskriver med sommerunger, blev realiseret med mine 
egne ideer i tilgift. Jeg ville se, om det ville give mit slag et løft i resultaterne. 
Spørgsmålet var, om hvorfor Oscar faktisk foretrak unger avlet om sommeren, og 
hvorfor han brugte denne tidskrævende fremgangsmåde? Den åbenlyse grund, 
var nok den, at hans bedste kapflyvere blev avlet om sommeren. 
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A. En god sommer, er grundlaget for de perfekte klimatiske forhold til at avle 
unger: Unger avlet på denne måde, har en mere naturlig vækstperiode, 
sammenlignet med unger i vinteravl der faktisk er imod brevduens natur.  

B. Unger avlet i sommerperioden, ser for det meste bedre ud end vinterunger, og 
det ligger i den simple grund, at sommerunger er meget mere eksponeret af 
sollyset. 

C. Sommerunger kan spare en del energi i deres tidligste opvækst, og det hjælper 
med til at udvikle deres fysiske  kapacitet. 

D. Blandt de uerfarne ungduer, vil en veludviklet fysik, hjælpe ungduerne med at 
finde hjem til slaget. Gode sommerunger vil have et ekstra overskud til at 
navigere og finde den rette vej hjem. 

E.  Sommerunger vil generelt være mere "velpolstrede", og vil som fuldvoksne 
duer have en robust styrke. 
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Oscar Devriendt dyrkede mellemdistancerne til fuldkommenhed, og trænede sine 
duer til disse afstande, men det samme princip, kan bruges til de korte afstande. 
Det er logisk, at det kræver tålmodighed og noget ekstra plads i slaget til systemet 
med sommerunger. Har man anskaffet sig nye avlsduer eller hvor avlen skal 
testes, eller nyanskaffelser, vil programmet med sommerunger "ligge lige til 
højrebenet". Desuden kan omtalte program også bruges til senunger. 
Én ting er sikkert, og det er, at hvis du én gang har prøvet at avle sommerunger, 
vil du fortsætte med det. Desuden er det vel ikke forkert, at følge de ideer der er 
udstukket af en tidligere champion som Oscar Devriendt. Hvis dette ikke 
overbeviser dig, skal det tilrådes at besøge nogle af nutidens topslag indenfor 
mellemdistance, og man vil opdage, at der er ingen erstatning for det at avle gode 
sommerunger.   
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Hvem var Oscar Devriendt? 
Kort fortalt var Oscar Devriendt en brevduemand i Belgien i forrige 
århundrede. Han var bosat i Moere, Vestflanderen ud mod kysten i Belgien. 
Oscar havde brevduer allerede 1920-30 før 2. verdenskrig, men det var i 
årene 1949-50-51, han rigtigt var helt i top. Oscars resultater var så 
eminente, at man ligefrem talte om, at hans duer havde en særlig god 
navigeringsevne, da han faktisk havde en lidt dårlig beliggenhed ude mod 
vest. Det specielle ved Oscar Devriendt var, at han dyrkede disse 
sommerunger som beskrevet i artiklen, og nogle af de rigtigt gode topduer, 
var sommerunger.  

      

Oscar Devriendt boede helt ude mod vest, men havde trods dette mange 
duer helt i top både Regionalt og Nationalt. 
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På billedet ses 
brødrene Devriendt - 
det er Oscar der står 
til venstre 

 

 

 

 

Nederst ses Oscar 
Devriendts dueslag i 
Moere 
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Sommerunger i Danmark med succes? 
Nu er spørgsmålet, om det her i Danmark kan lade sig gøre at lave 
sommer/senunger og have succes med det? Svaret er ja, og det er så heldigt 
at der foreligger et fuldgyldigt bevis på dette.  
Der er lavet en artikel til Brevduen om Palle Sanderhoff, 086 Bangsbo, og 
Palles absolut bedste due er en sommer/senunge. 

 

Hannen 086-14-0861 er født i juli 
og vokset op i august. Som etårs 
startede den op midt i sæsonen, 
og fløj kun sektionsflyvninger. 
Som toårs blev denne han sat på 
mellemdistance-holdet på lige fod 
med de ældre duer. Nedenunder 
ses det imponerende resultat, 
hvor 861 var 12 gange på DdB, og 
faktisk kun missede at komme i 
de 25% én gang! Det må derfor 
konstateres, at sommerunger sag-
tens kan være en gevinst, hvis de 
har de rigtige gener og vel at 
mærke får en chance som étårs. 

 

 

Statistik Poul Erik Meulengracht 

 

 


