R AC E P O R T R Æ T: G O R D O N S E T T E R

Gordon setteren er en elegant hund med
præg af fuldblod. (Foto: Morten Holm)

GORDON
SETTEREN
– EN ELEGANT ”STÅENDE” JAGTHUND
Gordon setteren er en glimrende jagthund.
Robust, intelligent og venlig – og velfungerende i den aktive familie
n T E K S T: A N TO N D A H L

G

ordon setteren stammer fra Skotland, og efter beretninger syntes den at have været ret almindelig i Skotland for
over 200 år siden. Racens forædler var den 4. hertug af
Gordon Castle. Han fremavlede disse settere, som var vidt berømte – mere for deres udholdenhed, næse samt modtagelighed
for dressur end for stor fart. På Gordon Castle, som ligger lidt
nord for Fochabers, stod gordon setterens vugge. Gennem beret-

ninger føres racen tilbage til tiden omkring slaget ved Waterloo
(1815), men den er formentlig lidt ældre.

Fremavlet på baggrund af spaniels
Setterracerne er opstået ved målrettet avl på spaniels, som arriverede til Wales med keltiske folkeslag i 1200-tallet. Efterhånden som mere langlemmet blod var tilført disse spaniels, og de
gamle, tunge langløbede jagtgeværtyper (luntebøsse) blev udskiftet med det kortløbede flintlåsegevær, opstod muligheden for
flugtskydning – altså en fugl i flugt – og der var brug for hunde
til at hjælpe med denne jagttype.
Omkring år 1750-1800 var opdrættet nået så langt, at der var tale
om rene setterstammer, som gjorde stor nytte som jagthunde.

FAKTA OM GORDON SETTER

Foto: Jane Hagström

n TEMPERAMENT
Intelligent, kompetent og værdig. Den er dristig og
frimodig med et venligt og afbalanceret gemyt.
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Setterracerne er opstået ved
målrettet avl på spaniels,
som arriverede til Wales
med keltiske folkeslag.

n BEHOV
En del motion samt jagtrelaterede aktiviteter.
Samvær med familien.
n STØRRELSE
Skulderhøjde for hanner: ca. 66 cm
– for tæver: ca. 62 cm
Vægt: 25-30 kg

n PELS
Pelsen er moderat lang, fladtliggende uden krøl eller
bølger. Behængene på ører, ben, hale, bryst og bug
ønskes mest muligt uden krøl eller bølger. Pelsen skal
gennembørstes ugentligt – behængene hyppigere.
n FARVE
Dyb, blank og kulsort, uden skær af ”rust”, med aftegninger af kastanjerødt – dvs. en glansfuld tanfarve. Lille,
hvid brystplet er tilladt.
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GORDON SETTEREN HAR VÆRET I DANMARK
HELT SIDEN 1875, OG DANSK GORDON SETTER
KLUB BLEV STIFTET TILBAGE I 1922.

I dag findes der 700-800 gordon settere i Danmark – der fødes ca. 70 hvalpe. Det er primært jægere, der har racen, men
den findes også i andre aktive familier, som holder af udeliv.

Gordon setteren hviler i sig selv
Gordon setteren er en fremragende jagt- og familiehund. Den
knytter sig tæt til hjemmet og er særdeles glad for børn. Den er
tillidsfuld, besidder et afbalanceret gemyt og er aldrig bidsk.
Både over for fremmede hunde og mennesker optræder den
blidt – nyder at blive klappet og går blot når den synes, det
er nok. Den hviler i sig selv.
Stor jagtlyst – men nem at dressere
Gordon setteren har brug for kærlig men konsekvent opdragelse. Den er ikke specielt vanskelig at dressere, men kræver
at man lægger den fornødne tid i træningen og begynder, når
den er hvalp. Og så skal man være opmærksom på, at det er
en hund med stor jagtlyst, hvorfor man ikke kan gøre for meget ud af træning i indkald og sit/dæk under alle forhold. En
veldresseret gordon setter er en sublim jagt- og familiehund,

En veldresseret gordon
setter er en sublim
jagt- og familiehund.

1/2 ann

En gordon setter er ”frosset”, idet den tager stand for en fugl, som rejses på vingerne, når jægeren er parat. (Foto: Oddur Örvar)

Dette er fundamentet for de tre setterracer, hvoraf gordon setteren dengang hed black and tan setter (først i 1924 fik den navnet
gordon setter). Den betragtedes ikke som egen race, men derimod
som en sort/brun setter fra England sidestillet med engelsk setter.
Gordon setteren er en variant af den almindelige engelske setter,
opstået i begyndelsen af det 19. århundrede eller tidligere. Enkelte

De tre setterracer:
GORDON SETTER
ENGELSK SETTER
IRSK SETTER
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skotske familier fremelskede en god brugstype – ikke særmærket med nogen bestemt farve – men som senere fik farverne sort
med rødbrun (tan) og sort og hvid med samme tegninger. Senere
frem mod år 1900, er det almindelig kendt (via stamtavler), at
irsk setter blev indkrydset.
I dag findes der små 1000 gordon settere i Skotland. Norge har
den største bestand – her fødes der hele 500-700 hvalpe årligt.
Også USA, Rusland, Frankrig og Tyskland er godt med, mens de
øvrige europæiske lande har racen i mindre omfang.

Gordon setteren i Danmark
De første gordon settere i Danmark blev importeret af godsejer
Herman Christiansen fra Rask ved Horsens. Christiansen var i
øvrigt medstifter af ”Dansk Jagt” og formand for Dansk Kennel
Klub i årene 1897-1901. De første to gordon settere, Kent og Cora,
arriverede i Rask i 1875. De kom til at danne grundlag for en de
mest berømte gordonstammer nogensinde – Raskblodet – som
findes i alle nulevende hunde i Danmark.

men en udresseret er en pestilens, idet den vil have tendens
til at gå på opdagelse for sig selv. Fordi den er forholdsvis
nem at dressere, kan førstegangshundeejere godt binde an
med racen, blot man er indstillet på at bruge tid og energi på
passende træning.

En udpræget jagthund
Gordon setterens jagtlige søg afpasses efter det terræn, den
færdes i, og selvom den gerne søger over store afstande, holder
den forholdsvis god kontakt. Det er en udpræget jagthund
med stærke standegenskaber, og den er særdeles egnet til jagt
i det åbne landskab efter agerhøns og fasaner, ligesom den er
meget brugt til sneppejagt i skoven. Den er en fremragende
apportør, hvilket også gør den til en god kammerat under
andejagt. I skoven driver den også gerne med råvildt, men er
absolut ikke bidsk. I Norge og Sverige, hvor racen har større
udbredelse end i Danmark, bruges den i særdeleshed til jagt
i fjeldene og de store skove på ryper, tjur og urfugl.
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Når en gordon setter har lokaliseret fuglen ved hjælp af sin næse,
tager den stram stand i retning af den gode duft. Derved ”trykker”
den vildtet til ikke at bevæge sig. Når jægeren kommer op til sin hund
og har geværet klart, beder han den avancere frem og rejse fuglene,
hvorefter hunden skal forholde sig i ro, da det derved er lettere for
jægeren at koncentrere sig om at afgive forsvarligt skud til byttet.
Efterfølgende sendes hunden ud for at apportere den nedlagte fugl.

Udtrykket hos gordon setteren er intenst og
intelligent. (Foto: Jane Hagström)

Klar til det hele
Gordon setteren besidder stor robusthed og er tillige meget udholdende. Den kræver en del motion, og som ejer bør man holde et
ganske pænt aktivitetsniveau. Gordon setteren kan ikke klare sig
med almindelige, daglige lufteture, som en almindelig stuehund
kan. Her er tale om en hund, der kan lide at bevæge sig og løbe hurtigt. Uden for jagttiden kan motionen f.eks. klares med løbeture,
cykling, træk af vogn, skiture m.m. Gordon setteren er klar til det
hele, her gælder det blot om at være kreativ og få det til at passe
med familiens foretrukne aktiviteter. I Norden bruges den i øvrigt
meget til fjeldture, hvor den bærer kløv på ryggen med forsyninger.
Udover motionen har gordon setteren brug for masser af mental
stimulation. Det kan være praktisk jagt, apporteringsopgaver eller
træning af forskellig slags. Kort og godt er det en race, der er skabt
til at arbejde.
n
Se mere på www.gordonsetter.dk
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Apportering af nedlagte fugle
klarer gordon setteren til UG.
(Foto: Thomas Svensen)
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