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Gordon setteren – den smukke sorte fuglehund 
Hvis man er fuglejæger og fascineret af jagt over stående hund, er det svært ikke at lægge mærke til den 
smukke Gordon setter. Hunden er, ligesom de øvrige settere, fremavlet til netop jagt på fuglevildt, uanset om 
det er jagt på ryper, fasaner og agerhøns i det åbne landskab eller jagt på skovsneppe eller skovfugle i 
skoven. 

 

 



 
 

 
 
 

 
  

  



HISTORIEN OM GORDON SETTEREN 

Gordon setteren placerer sig som den tungeste af de fire setter-racer (den irske setter, den engelske setter, 
den rød/hvide setter) og har som den eneste af racerne sin oprindelse i Skotland, hvor den oprindeligt hed 
den skotske setter og blev opdrættet til at finde fugl på de skotske hedearealer. Dette terræn har forudsat en 
hund med en relativt stor muskelmasse. 

 

I dag kender vi Gordon setteren med dens dybe sorte farve og kastanjebrune aftegninger og dette eksteriør 
stammer helt tilbage fra 1700-tallet. Den fik sit nuværende navn efter Jarlen af Gorden, Alexander den 4. 
(1743-1827), ved Gordon Castle nord for Aberdeen. Jarlen blev anset som en mand med stor passion for jagt 
med settere, og hans hunde var kendt for deres udholdenhed og store jagtlyst. 

 



Gordon setteren i Danmark 
Gordon setteren kom til Danmark i 1875 og blev importeret af Herman Christiansen, der blandt andet var 
formand for Dansk Kennel Klub i perioden 1897 til 1901. 

 

I 1920’erne opnåede Gordon setteren stor popularitet i Danmark og var andre racer overlegen, hvad angår 
både jagt og hundesport. Imidlertid blev kravene til racens farver meget restriktive, og som følge heraf faldt 
racens popularitet. I dag er Gordon setteren den mindst udbredte af setterne i Danmark, mens den har større 
udbredelse i Norge og andre lande. 

  



 

 



Fra hvalp til færdig jagthund 

Det er fint at tage hvalpen med ud på marken og i skoven, således at hunden allerede i en tidlig alder lærer 
nye lugte og omgivelser at kende. Således kommer der mange gode erfaringer til hvalpen, inden den for 
alvor vågner i forhold til jagtlysten. 

 

Grunddressuren skal naturligvis være sikkert indlært, inden man begiver sig mod jagtdressuren. Vigtigt at 
denne dressur foregår i takt med hvalpens mentale udvikling. 



 

Gordon setteren er generelt langsom i sin udvikling. Dette vil sige, at den først er helt kropsligt udviklet 
omkring tre års alderen. Gordon setteren er som hvalp og unghund et stort”legebarn”. 

 



Gordon setteren på jagt  
Jagt med Gordon setter er rigtig spændende jagt. I stil med de øvrige stående hunderacer, er racen især avlet 
til jagt på fuglevildt. Gordon setteren bliver ofte beskrevet som en “one man gundog”, hvilket er en passende 
beskrivelse. 

 



  

Den elsker at jage for sin fører og er ikke nødvendigvis en stort gående hund. Gennem træning kan hunden 
sagtens lære at tilpasse sit søg afhængigt af terræntype, vildt og dressur. Det er en af racens fordele, at den 
naturligt arbejder i kontakt med sin fører, hvilket øger sandsynligheden for en succesfuld jagt med fuglevildt 
på tasken. 

 

Derfor kan hunderacen med den rette dressur, træning og jagterfaring præges til at opfylde flere ønsker, som 
den enkelte jæger og fører af hunden måtte have. Således gælder talemåden ”at hunden bliver god til det, 
som den bliver brugt til” meget præcist på Gordon setteren. 



 

Hunde der bliver brugt meget på sneppejagt i skoven, bliver specialister heri, mens andre hunde der bliver 
brugt på åben mark, bliver specialister i fasaner og agerhøns. 



 

Gordon setteren har også egenskaberne til at blive sikre og gode apportører på fasan- og andejagter. Racen 
er intelligent og lærer hurtigt at tilpasse sig de forskellige krav den møder som jagthund.  

 

  



Gordon setteren på markprøve 
Gordon setteren konkurrerer med de øvrige engelske racer på markprøverne. Disse racer er engelsk setter, 
irsk setter og rød/hvid setter og i Danmark også breton’en. 

 

Der er nogen variation i størrelserne og vægten på Gordon settere. Typisk er markprøvehundene lettere og 
hurtigere. Disse hunde er gennem generationer avlet til arbejdet og konkurrencen mod de øvrige engelske 
racer. 



 

Der findes også Gordon setter-linier, som er mere muskuløse og langsommere, men kan udvikle sig til 
fantastiske jagthunde. 

 

I de senere år har racen markeret sig flot til diverse mesterskaber, hvilket bevidner dens alsidighed og format 



 

Gordon setteren i familien 
Gordon setteren er en race, der også egner sig til at være en familiehund. Det er en god ide at vænne hunden 
til at være blandt børn som hvalp, således at den er tryg med de høje lyde og hurtige bevægelser, der 
naturligt er en del af et hjem med børn. 



 

Hunden knytter sig ofte til én primær fører, hvilket er en styrke for samarbejdet mellem hund og fører på 
jagt. Mange kan have forestillinger om, at racen kræver meget motion for at være forholde sig roligt i 
hjemmet, men det er ikke nødvendigvis tilfældet. Den er tilpas med et par længere lufteture og en løbetur et 
par gange ugentligt, og andre dage klare sig med betydeligt mindre. 

 



Fakta om Gordon setteren 
Gordon setteren har en kraftigere knoglebygning end de andre settere og er således også tungere med et 
stærkt brystparti. Hannens idealstørrelse er 66 cm høj, mens tævernes er 62 cm høj. Gennemsnitvægten er 
25-30 kg. Dens hoved er tungere og kraftigere end de øvrige settere, og den har brune øjne. Pelsen er 
kendetegnet ved lange faner på ører, mave, ben og hale og fremstår blank og silkeblød. Farverne er sort med 
kastanjefarvede aftegninger. 

 

Dansk Gordon Setter Klub 
Klubben er stiftet tilbage i 1922 og har haft til formål at varetage racens interesser i Danmark. Klubben 
arrangerer mange aktiviteter ligefra markprøver og udstillinger til socialt fællesskab med hundene som 
omdrejningspunkt. 



 

Læs mere om Gordon setteren på klubbens danske hjemmeside (www.dgsk.dk). 

 


