rages i land med en rive (Viborg a. o. 1840; 6); når
slinten mellem 21. og 26. april i trette stimer s0gte
ind mod land fik Viborg latinskoles elever en fri
eftermiddag (»stintetur«) og drog, ofte med musik
i spidsen, ud til N0rrem0lle for at »hilse på stinten«. Fisken kunne 0ses op med spande eller
trrekkes i land med river, men fangsten blev kun
brugt som agn og svinefoder (7); i legetiden, der
regelmressigt falder omkring 23/ 4, fanges der ved
nattetid så store mrengder, at de ikke alene er en
velkommen f0de for fattigfolk, men også indsamles til kreaturfoder og agn for ål (o. 1900; 8).
Anvendelsen som madding nrevnes 1802 fra Thy
(9), også siden blev smelten mest benyttet som agn
og 0rredfoder. Fiskeriet har kun betydning i Ringk0bing og Stadil fjord, hvor det ärlige gennemsnitsudbytte 1905-06 skal have vreret godt 30 t;
1921-40 androg det 20 t ( I0), nu fiskes 20-30 t til
produktion af olie og fiskemel.
En juleleg hed »Helt og smelt de går i dans« ( 11 ). I
et jysk eventyr spiser kone en smelt og bliver gravid (12).
Talemåder: du skal ikke rose dig af stinten f0r du
har den i panden; det er dyrtid når man g0r p0lse
af stint (Peder Syv; 13).
LITTERATUR: (I) 693b 4,390f; 5,526; (2) 177
5, 129; (3) 936 41 ; 41 8 383; (4) 2 12c 3,404 (Thy);
(5) 908b 5,1798 ,231; 472b 3,20; (6) 69d 32; (7) 342
32f; (8) 154 518; (9) 936 41 ; (10) 662 2, 162 ; 218
2,218; (11) 903 2,1802,548 ; (12) 464 13 ,32; (13)
903 6,839.

Gedde, Esox lucius
Halvanden til nresten to meter lang, slank og grådig rovfisk, finnerne sidder langt tilbage, ryg og sider har nuancer af grnnt med gule marmoreringer.
Lever i s0er, moser og st0rre vandl0b samt brakvand.
- Danmarks D yreverden 4, 94-98.
Gedde, frellesnordisk, gammeldansk (o. 1300)
greddre, oldnordisk gedda; fiskens lange snude kan
ligne et spyd, oldengelsk har gad 'pig, brod', langobardisk gaida 'spyd' (I).
Som persontilnavn Gedda, Giedde, Gedde 1300-t
ff betegnede det måske oprindelig en, der var
vanskelig at mrette (2). Fisken er albildet i våbnet

Fire delika1e jiskfra Carl Ginderups » De1 danske K0kk en«. 1888: Karpe (G}, gedde (F), hel/eflynder (E) og
brasen (H).

for uradelsslregten Giedde, for baron Giedde af
Wintersborg (friherrebrev 1742) og Rosengiedde
(adelsbrev 1536) (3).
lndgår i stednavne: Geddekrer I498-1806 Vejerslev s., Viborg a. , l 704ff D0strup s. S0nderjylland,
Geddevad 1771-1811 Spandet s. S0nderjylland,
Geddes0 I 798ff 0M0n, måske i Gjess0 l 586ff (nu
Geds0) Tem s., Århus a. , Geddeholme l 805tT
Kastrups. SSjrelland (4).
Grasgedde o. l 700ff om den lille grnnlige f0rsteårsgedde, som frerdes (og fanges) hvor der på bunden er meget »grres« = tang o.a. vandplanter (5);
hekt, hajte tEr0 1834ff(6), hegt Sundeved o. 1880
(7) fra tysk hecht; jatte, jattefisk M0n o. I 820ff
(8), Falster o. 1850, 0Lolland (9), i stednavnet
Jrettebrink I 852tT ved M0ns klint ( I0); stor gedde:
lårgedde o. 1700 ( 11 ).
LITTERATUR: (I) 626 127; (2) 363 2.1 ,328 jf.
42f; (3) 849b 74; 2 182,556 jf. 137; (4) 156 5,98,
392 ; 9,245; 12, 154; 16,185,264; (5) 659 7,241 ; (6)
369 24 7; 450 5; (7) 388 (Ullerup); (8) 66 7 2,61;
160 1906/23: 624; (9) 281c 81; 388; (10) 156 16,
266; (11) 579.
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Der er blevet fundet knogler af gedde fra 80llingtiden I0.500-10.000 f. Kr. (I), i stenalderens k0kkenm0ddinger (2), viki ngeborgen Trelleborg (o.
1000 e.Kr.) og i udgravninger af det middelalderlige K0benhavn (3).
En kogebog fra o. 1300 har stegt gedde (4 ). Gedden opska:res og t0rres »og kan så la:nge tjene i en
husholdning« ( 1768; 5), den spises en ten fersk eller ra:set, d.v.s. efter at have ligget en nat i salt og
et par dage i r0g (Thy o. 1800; 6), den skal for
kogningen gnides med fiskens galde ( 1649; 7).
Mathiasdag 24/2 begynder gedderne at lege (8), i
Traneka:r var det tiden at fange dem, nå r elletra:ernes blade var på st0rrelse med muse0rer (9).
»Vi fiskede med blus, når gedderne legede. Der
skulle va:re tre mand i båden. Den ene holdt blusset, den anden stod med lysteren, og den tredie
styrede båden. Så kunne gedderne stå lige så stille
ved den forreste ende af båden, hvor blusset var«
(Sk0rring; I0). På s0erne blussede man med lyng,
også når <ler var islagt, »når gedden kom og gloede
på blusset slog de ned med en 0kse over hans hoved, så <lånede fyren og så skulle man skynde sig
at hugge hul i isen og tage gedden« (VHanherred
o. 1850; 11 ). Fyrede man en b0sse af lige ved gedden besvimede den og kunne tages med hrendeme
(12), man kunne skyde gedder når de en va rm
sommerdag stod na:r vandoverfladen; på Falster
plejede man at fange dem i kartoffelkurve (13),
»ka:ltringeme« (hedens tatere) skal have fanget
gedder idet de kl0ede dem på bugen ( 14) sml. s.
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80nderne i Sinding ved Silkeborg svarede årligt
150 t0rrede gedder til kronen for retten til at fiske
i en s0 ( 15).
I St. Hans kilden i Hem, Randers a., skulle der altid va:re en gedde til at »rnre« vandel og holde det
frisk ( 16).
Man sagde på Skanderborgegnen, at gedden a:der
sin egen va:gt i l0bet af en uge (17). Hungedden
kan blive over 30 år gammel, meget store eksemplarer tilskrev man en endnu h0jere alder. En stor
gedde med mos på panden måtte vrere over hundrede år, man skal have fanget en sådan i Ry å
ved Store Vildmose (18).
I Sigersted å blev i I 700-t fanget gamle gedder fra
16 til 24 kg ( 19), i Moss0 et eksemplar på over 20
kg (20), en gedde fanget i Grarup s0 vejede 26.5
kg, og ved Tange (Gudenåen) toges en gedde på 27
kg (2 I). En fortrelleremse beretter om fangsten af
en gedde i Fil s0, <ler var »som et stort fol« (22).
Alle havde h0rt om, men ingen turde fange en
ka:mpegedde i Stege nor; blev det fors0gt bragte
den båden til at ka:ntre. Når <ler blev blusset for
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Gedde på lur efter rov. Dens typiske underbid - » geddek«ben« - ses tydeligt. B!OFOTO/Svend Tougaard.

gedder og man fik 0je på »geddekongen«, et uhyre
med tyrehoved, vendte man straks hjem, for den
aften fik man alligevel ingen fangst (Borre; 23)
sml. nedenfor.
Gedden omtales o. 1920 som vore ferskvandes
0konomisk vigtigste fisk na:st efter ålen, den ärlige
udforsel anslås til I00 t (24 ). Erhvervs- og sportsfiskere fanger nu årligt omkring 100 t.
LITTERATUR: (I) 27 277; (2) 551 81; (3) 645
243; 741 81; (4) 312 196; (5) 693b 4,390; (6) 936
41; (7) 356 20; (8) 600 1894; (9) 388; ( I0) 464 5,43;
(l l)4893;(12)202c l ,247;(13)28lc8 1 (o. 1850);
(14) 794 9, 17; (15) 869 5,58; (16) 777 69; (17) 932
2,1937,113;(18)464g2,226;(19)57124;(20)662
2,1 I 9; (21) 69c 29; (22) 212d 197; (23) 464g 2,226;
794 1.2, 1884, 190; (24) 756 5, 1916 ,585 og 9, 1920,
505.
LEGEMIDLER

Gedde indgår med aborre, ål og planter i et 0jenlregemiddel; geddeska:I kogt med salt indtages
mod 0jensygdom ( 1400-t; I). Fiskens hjerte og lever la:gges på gl0der, og kan patient ikke tåle lugten er han besat og »bliver vred og gal« (1635; 2).
Knust geddeka:beben indtaget med drik knuser
blreresten ( 1649; 3). Geddekrebe og geddefedtolie
h0rte i 1600-t til apotekemes remedier, farmakopeen I 772 anforer geddefedt og -galde.
Det pulveriserede ka:beben eller fiskens t0rrede og
knuste 0jne drukket med vin skulle hja:lpe for sidesting, »blodsting i siden«, lette hård nedkomst,
virke urin-, sten- og mensesdrivende; smertende
kna: gnides med geddefedt (4).
En geddetand anbragt på barn i dels tandbrudstid
skulle stille smerterne (5). I gedder findes underti-

den en nylig slugt og uford0jet fisk: hvis gravid
kvinde spiser den aborterer hun (6).
Geddeknogler indgår i veterinrert sårlregemiddel
(1772), fiskens indvolde er givet for hestens diarre
(7).
LITTERATUR: (I) 8 17; 315c 118; (2) 940 126;
(3) 356 21; (4) 296g 1,45,217; 932 16, 1951 , 144
(Grredstrup s.); (5) 73 23 ; (6) 464 4, 1879,6; (7) 74
72,93.
SAGN, EVENTYR

En klog mand forheksede gedderne i Farup s0 så
ingen ville bide på krogen, og »man har siden aldrig kunnet fange gedderne i s0en med medesnor«
(I); Farupgårds ejer jog en mand vrek, som fiskede
efter gedder i s0en, og manden erklrerede, at fra
nu af skulle ingen fange gedder her. De forsvandt
da også, en senere ejer lod srette gedder fra Daldover s0 ud i Farup s0 (2).
Det hed sig, at der i Ladegårdss0en ved Nyborg
gik en krempestor gedde, mosgroet og mere end
I00 år gammel, ingen kunne fange den for »den
var nemlig ligeså klog som et menneske« (3). I
Terndrup s0 skulle der leve en gedde så gammel,
at den havde skreg på hele kroppen; blev den fanget ville s0en forsvinde og byen brrende, og fik nogen 0je på den under isen tog s0en vedkommende
nreste sommer (4). Når man blussede for gedder i
Borre mose 0M0n »kunne det hrende, at man fik
0je på en vreldig jrette med store hugtrender og
gnistrende 0jne. Så råbte man 'S0bjergjretten!' og
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alle skyndte sig at tage til årerne og komme i land
hurtigst muligt, for intet jern bed på det dyr, og
det voldte ulykke at hugge efter den« (5). Lauritz
Larsen skrevet digt om »S0bjerg-Gedden« (6).
I et oldsagn fanger Loke dvrergen Andvare, der lever som en gedde i vandet og krrever l0sepenge
(7).
En rig frue i Vendsyssel kastede en guldring i vand
idet hun sagde: Såvist jeg ret aldrig den ring skal
genfinde, • såvist skal ej guldet af mit pengeskrin
svinde! - Nogen tid efter fandt kokkepigen ringen
i en opskåret gedde, og fra den dag svandt fruens
rigdom, og hun d0de i stor fattigdom (8). Fundet
af en adelsfrues tabte guldring i en stor gedde berettes også i et fynsk sago (9).
I et skremtesagn lrerer mand en gedde at leve på
landjorden; fisken falder siden i en grnft og drukner fordi den har glemt at sv0mme (10). En mand
gik på jagt og kom til en å, sk0d en gedde og stoppede den i et hult trre, så han kunne tage den på
tilbagevejen. En rrev kom forbi og ville kradse fisken ud, men der var endnu liv i den , og den var
blevet så tyk, at rreven ikke kunne trrekke den ud.
Gedden holdt fast i rrevens ene ben indtil jregeren
kom og fangede den (11 ).
Djrevelen kan ikke skabe sig om til en gedde, som
er en hellig fisk, beviset er et korsformet ben i
dens hoved. Det var gedder Jesus bespiste de 5000
med ( 12). Man pillede knoglerne i et geddehoved
ud og viste b0rn, at de forestillede torturredskaberne brugt ved Jesu korsfrestelse (13), i en geddes
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Mand l~rer gedde at
gå, men /är sin klegt
gjort til skamme, da
gedden siden plumper i
en å og drukner, eftersom den »havde jäet
afsmag for det våde ...
og glemt at svemme«.
Tegning af Niels Skovgaard i Axel O/rik:
Sagn
og
Danske
.-Eventyr, 1913-29.
15 Folk & Fauna

225

skoene fyldt med vand (4) som når man f.eks. stak
et ben gennem isen (5).
»Nu ingen slinger med gedden, Kristoffer!«
(NVSja:lland; 6); å , lad nu den gedde va:re kogt =
om sag man ikke la:ngere vil diskutere (7).
Menneske med underbid har geddeka:be, er
geddeka:bet, -mundet; også brugt om den surmulende, forna:rmede (Jylland; 8): »Gedden står og
stirrer · med gnavent underbid« Jeppe Aakjmr (9).

Geddefangst med ne1. Trasnil i O/aus Magnus: His1oria
de gentibus, 1555.

hoved findes afbildet de våben, hvormed Jesus
blev pint og dnebt (Reers0; 14).
Eventyr: en karl hja:lper en opskyllet gedde tilbage i vandet, som tak hja:lper fisken ham med at
linde kongens ring på havbunden ( 15). En mand
fanger en gedde, som siger han skal ska:re den i
lire stykker og give dem til sin kone, hest og hund,
men det sidste stykke skal han grave ned i haven.
Konen, hesten og hunden bliver gravide, og i haven gror tre sva:rd, spyd og b0sser op (16). En
bondemand fanger på en s0ndag en stor gedde,
men en munk lär en dreng til at stja:le fisken, og
han spiser den med peberrod og sm0r; s0ndagen
efter lader munken i kirken, som om han forbander tyveriet, men siger i virkeligheden god for det
(17).
LITTERATUR: (I) 464g 6.1 ,363 sml. 369; (2)
464g ny rk. 6 ,166; (3) 160 1906/23: 1024; (4) 160
1906/ 23: 1527; (5) 160 1906/23: 624; (6) 507 11921; (7) 681b 360; (8) 847b 1,294 sml. 262 ,278; (9)
703 1,59; (10) 794 l l ,39f; (11) 46411 ,99; (12) 464
8,1886,374f; (13) 444 nr. 29 1763; 219 6,1795,
145; (14) 160 1906/23: 226; (15) 283 2,20-23 sml.
283e 3,147,149; (16) 436b l ,138f; (17) 436b 2,
107-13.
ORDSPROG, T ALEMÅDER

Gedden bliver stor af de små fisk; den som vil a:de
en god gedde skal f0rst kaste galden bort; bedre en
sal t sild over sit eget bord end en fersk gedde over
et fremmed (alle Peder Syv 1682). Dersom en
gedde kunne så vel h0re som en kan sige, så gik
enhver mand forbi (Mors 1807 ; 1). En god hest
skal have geddens grådighed og springen (Peder
Syv 1688 ; 2).
Fange en lårgedde (s. 223) = falde i vandet, blive
våd (3), fange/ tra:kke/ fä en gedde = fä våde f0dder,
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LITTERATUR: (I) 769 64; (2) 831 1688 ,296; (3)
769 65; 68 147 ; 464c 206; 663 2.1 ,227; (4) 212c
1,440 og 2,465 ; 430 150; 76b 78; (5) 281c 200; (6)
653 180; (7) 794 1.2 ,20; (8) 212c 1,440; 202c I ,
24 7; (9) 937b 95.
PROSA OG POESI

På grundt vand stod gedden som en pind med sin
stribede krop og det fa:le underbid Johannes V.
Jensen (I). Om nogen fisk i ferske vande rnber sil
va:sen i det ydre er det gedden, denne bidske r0ver
med si n flade, spidse snude og det onde hoved ...
Gedden, som i aktion og ved sil udvortes kunne
stå mode! for en ra:dsom skurk. Christian Elling
(2).
Gedden har sin underbidssnude, sit krokodillefja:s
vendt mod strnmmen, står ligesom og tygger på
vandet Arne Espegaard (3). Et uhyre med gab og
ta:nder som en krokodille, en flad og forra:derisk
pande og store dorske, ondskabsfulde 0jne. Hendes !ange, flade pande l0b lige ud i overla:bens
sta:rke, andelignende na:b. En hulning på midten
gav den ligesom kraft til at skyde sig ud i baldakiner, der hang ned over 0jnene. De fik derved et
endnu mere grumt og sk ulende udtryk! Og hvilket
frygteligt gab: helt op langt forbi 0jnene strakte
mundspalten sig. I almindelighed stod den blot på
klem, men når gabet blev slået op var det som en
spigert0nde at se i. Svend Fleuron (4).
Gedden regerer i store s0er • med tyranni umilde,
· de fisk små tillivs lader gå, · med dem holder
ilde gilde S. Bugge 1663 (5). Ka:mpegedden, der
tavs som en fyrste · glider afsted med to konge0rnskl0er · plantet dybt i den k0dfulde ryg til trofa:. · S0ens behersker af ukendte kra:fter, · tjener
og drot Mads Port man (6).
0jner man på s0en riller · voksende til alle ledder, · bliver spejlet brudt af gedder, · mosens
grumme krokodiller Aage V. R eiter (7).
80rge Janssen, Gedde-dyp (8); Frederik Schaldemose, Den unge gedde (fabel) (9).
LITTERATUR: ( I) Norne-Ga:st 19 I 9; (2) 193b
140; (3) 202b 38; (4) 222j 9,66f; (5) 107 upag.; (6)
694 23; (7) 726d 55; (8) 399 42-44; (9) 772b 98.

