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Historie og personlighed



Streng avlsudvælgelse 
fastholdt egenskaber 
som apporterings-
glæde, standro, høj 
intelligens, 
udholdenhed og 
vandglæde.

Golden retrieverens for-
fædre

Der findes flere historier om retrieve-
rens oprindelse, men det kan i dag ikke 
efterprøves om de er sande.

Det regnes for sikkert, at oprindel-
sen til alle retrieverracer ligger i New-
foundland. Under den flittige fiskehan-
del, som fandt sted mellem England og 
Newfoundland i begyndelsen af det 19. 
århundrede, havde de engelske søfolk 
under deres ophold i Newfoundland   
lejlighed til at lære de hunde, der levede 
der, at kende og se deres arbejde. Selv i 
råt vejr apporterede disse hunde bådsli-
nerne fra vandet, eller de apporterede 
fiskene, der var faldet ud af nettene. 

Begejstrede over disse meget vand-
glade og vandsikre hunde bragte søfol-
kene i de følgende år adskillige med til 

England. Man kan sige, at disse hunde 
udgjorde avlsgrundlaget for alle de re-
trieverracer, som blev udviklet på De 
Britiske Øer. 

En golden retriever tiltræk-
ker sig alles blikke, når den 
går én i møde, elegant med 
den silkebløde pels, de 
mørke øjne og et ”smil” på 
læben.  Det kan ikke undre 
nogen, at denne hund, som 
er så tæt knyttet til men-
nesker, tryllebinder hele 
verden. Men en golden re-
triever er også en tempera-
mentsfuld, intelligent hund 
med særlige behov. 
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Nous og Belle, alle golden retrie-
veres forfædre
Helt konkret kan golden retrieverens 
historie følges tilbage til 1865. Dette år 
købte den første engelske Lord Tweed-
mouth en gul, wavy-coated hanhund 
af en skomager i Brighton, som havde 
fået denne hund ved navn ”Nous” af 
en   skytte, som betaling for noget gæld.  
1868 blev ”Nous” parret med ”Belle”.
Lord Tweedmouth havde fået vandspa-
nieltæven ”Belle” som gave fra en slægt-
ning. Dette første kuld blev af Lord 
Tweedmouth indskrevet i en bog, som 
blev stillet til rådighed for Kennelklub-
ben af hans efterkommere. Her blev det 
gemt, så det kan ses endnu i dag. Ifølge 
denne stambogsføring var der i dette 
kuld tre gule hvalpe, som anses for at 
være stamfædre til golden retrieveren.

Indflydelse fra setter, blodhund m.m.
I de følgende år blev disse efterkom-
mere af ”Nous” og ”Belle” delvist parret 
med andre hunderacer, således f.eks. 
med irsk setter, som på denne tid var 
noget kraftigere, end de er i dag. Der 

er også dokumenteret en parring med 
en formodentligt sort hund med bøl-
get pels. Senere krydsede man også en 
sandfarvet blodhund ind, muligvis for 
at forbedre lugtesansen. 

I 1872 fik ”Nous” og ”Belle” endnu et 
kuld hvalpe. Efterkommerne blev af 
Lord Tweedmouth delvist foræret til 
slægtninge, som igen foretog videre 
parringer. Det var et problem for man-
ge opdrættere at opretholde den gyldne 
farve, men også de specifikke egenska-
ber blev tilpasset ved indkrydsninger 
med andre vandspaniels og andre 
hunde efter ønske fra jægerne. 

Guldklump på fire poter

Det kan ikke undre nogen, at golden re-
trieveren er blevet mere og mere po-
pulær i Danmark igennem de sidste 
mange år.

Dens personlighed er lige så blid, som 
den ser ud. Ved det bedste opdræt og god 
opdragelse ligger enhver form for ag-
gression overfor mennesker såvel som 
andre dyr langt fra dens personlighed.

Dens altid venlige 
væsen gør den til en 
fremragende 
familiehund. Dens 
behov for at være aktiv 
jagthund bør dog ikke 
forsømmes.
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Det er en følsom hund, som har brug 
for tæt kontakt til sine mennesker. Den 
har ingen vagt– eller beskytterin-
stinkter. Tværtimod bliver alle besø-
gende mødt med venlighed – formo-
dentlig vil den hjælpe en indbrudstyv 
med at bære byttet ud. Netop denne 
venlighed over for mennesker kende-
tegner golden retrieveren og gør den til 
en fremragende familiehund, som hel-
ler ikke børn kan hidse op. Den er tål-
modig, ofte alt for overbærende, og den 
ønsker kun at behage ”sine” men-
nesker.

Retrieverens lidenskab
Opdræt af racehunde gør det muligt 
ikke kun at forudsige udseendet, men 
også til en vis grad personlighed og 
egenskaber. Golden retrieveren er en 
jagthund, som er opdrættet for dens ar-
bejde efter skuddet. Dens opgave er at 
søge det vildt, som jægeren har nedlagt, 
finde og hente det (apportere). Først og 
fremmest bliver den brugt på andejagt 
og jagt på småvildt. 

Et omgængeligt væsen, en hurtig 
opfattelsesevne, opmærksomhed og en 
følsom personlighed, en god næse, ud-
holdenhed i forfølgelse af byttet, vand-
glæde og en vis hårdførhed, dvs. evne 
til at tåle fysisk smerte og evt. dårligt 
vejr, er lige så vigtige egenskaber for en 
jagthunds arbejde, som kropsbygnin-
gens tilpasning til de stillede opgaver. 

Golden retrieverens specifikke 
egenskaber medfører også nogle                 
forandringer i ejerens liv, da den keder 
sig i mange situationer. I bestemte situ-
ationer kan den ganske enkelt ikke 
opføre sig anderledes, end den gør. 

I dag bliver en golden retriever, ud 
over anvendelse til jagt, også brugt som 
rednings-, fører-, handicap-, besøgs-
hund eller som bombe- eller narko-
hund. For at kunne udføre disse opga-

ver må den være særligt omgængelig 
overfor sine artsfæller, andre dyr og 
mennesker. Enhver form for aggressivi-
tet, ængstelighed, kampinstinkt eller 
nervøsitet er uønsket.  På grund af dens 
behagesyge er den let at uddanne til al-
le disse opgaver, og netop disse egen-
skaber gør den til en fortrinlig familie-
hund. 

Info     jagt- og familiehund 
 
Golden retrieveren blev oprindeligt avlet som jagthund til     
”arbejdet efter skuddet”. I dag udfører den mange forskellige 
opgaver for mennesket. Til den oprindelige anvendelse kræves 
– præcis som til den nutidige brug – en nervefast, ligevægtig 
hund, som på ingen måde har tilbøjelighed til aggression. Dens 
formbarhed og dens lærevillighed kræver en forstående, men 
alligevel konsekvent opdragelse uden hårdhed, men med megen 
ros. Men også en golden retriever skal opdrages, så den kan blive 
og blive ved med at være en behagelig medborger. 
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