


Tamged med kid. 

BIOFOTO/Elvig 
Hansen. 

Geden 
Capra hircus (C. aegagrus) 

Ged frellesgermansk , gammeldansk get , oldnordisk 
geit, af indoeuropreisk gbaido 'ged', jf. latin hae
dus 'buk', gammeldansk hathna 'ung ged'. 
Som persontilnavn Get, Geed etc. 1300-1500-t, tre 
adelsslregter, den ene med gedebukke i våbnet, 
jysk uradelsslregt Getstath 1300-1400-t (1) , sml. ne
denfor. 
lndgår i stednavne: Gedesby 1135ff SFalster h111-
rende tiJ gammeldansk getir 'gedehyrde' , Gedeva
se 1211, 1681 H11Srsholm, Ginding 1231ff 'sted med 
geder' Ringk11Sbing amt, Gerå 1253ff 'å hvor geder 
holder til' Vinding s. Ringkl1Sbing a. , Gederup 
1279-1414 0Sjrelland, Gedsted 1287 Himmerland, 
Gerum 135Off (Gedrum) Vendsyssel , Gishale o. 
15OOff SSjrelland, hale 'smalt stykke jord' , Geddal 
1500ft Ringkl1!bing a. , Geding 1543 Århus a., Ged
bo 1547ff Tvis s. Ringk11Sbing a. , Gedholm 1664ff 
Krejbjerg s. Viborg a. , Gedeagre 1683ff ved Ribe, 
Gedehede 1683ff, omtydet til Krerhede, D11Sstrup s. 
S111nderjylland, Gedeballe 1683, Gedebakken 
1683ff, Gedebjerg 1793 på Sams111, Gedel11Skke 
169Off Sandvig Bornholm, Gedemade 1716ff 0dis 
s. S0nderjyUand , Gedebakke 1769ff Vordingborg 
landsogn, Gedevejle 1790ft 0. Snede s. Vejle a., 
Bornholm: Gedebrek 1788-1826 i Almindiogen, 
Gedebakke, Gedebuk, Gedestuen = stor sten; 
måske i Gedsted 1289ft Vi borg a., Geder0d ' ryd
ning med geder' Alle rslev s. Prrest111 a. , Gettrup 
1440ft Randers a., 1453ft Thy, Gjedved Århus a. 
(2). 
Handbjerg 'bakke med unge geder' o. 1325ff Ring
k11Sbing a., af gammeldansk bathna 'ung ged' (3). 
Man skelner mellem Jåregeden, som er langhåret, 
og den st0rre korthårede koged med dybt hrengen
de yver og patter »så store som på en ko« (4) , og 
hvis mrelk minder mest om koens (5). 
Husmandsko (alm.) , fattighusko, Balka-ko Neks111 
efter et nrerliggende fiskerleje, arbejdsmandens 

mrelkeflaske (6). 
Ged med forste kid: gimmer SFyn (7), sml. fårs. 
178. 
Ekskrementerne: rosiner, delfa'er, penge (6). 
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Hvor man holdt kun en ged blev den betragtet 
nresten som et medlem af familien, man talte ven
ligt til den, og den reagerede med hovedbevregel
ser og brregen; det kommer til udtryk i dens kalde
og krelenavne: 
gimsa Bornholm, gimse Stevns, Mads (alm.), Mads 

buk o. 1720, Mads gedebuk, Mads vredder (8), 
megge Himmerland, alm. i S0nderjylland, Mette 

(alm.) vel fordi kvindenavnet minder om gedens 
slemme »mre«, migge Ring SJylland, mitte S0nder
jylland, mre 0Jylland, 0Sjrelland, suttebre Jelling 
(9). 
Buk frellergermansk med omstridt herkomst, gam
meldansk d.s., oldnordisk bukkr; germansk bukka 
kan vrere lånt fra keltisk, eller ordet er beslregtet 
med verbet b0je og sigter da til de krumme horn 
(10). 
Som persontilnavn 1300-t, Bukhorn 1300-t (11), 
indgår i nogle få stednavne: Bukkehave 1676-1788, 
Bukkebjerg og Bukkekrog 1682 på Tåsinge, Buk
sig 1704ff og Bukbjerg 1704ff i S0nderjylland; 
Bukkene er en fiskegrund n.v. for R0nne (12). 
Kid frellesgermansk, oldnordisk kio , gammeldansk 
kith , kan oprindelig vrere et lokkeråb; hos os er 
ordet litterrert, det folkelige danske navn er gede
lam (13). 
Som persontilnavn Kith , Kyt, Kyd etc. 1200-1500-
t , en jysk uradelsslregt havde et halvt kid i våbnet, 
sml. nedenfor (14); indgår i stednavnene Kyholm 
1231ff på Sams0, Kiddegård 1578ff Jelling s., Kid
haven 1682ff Stenstrup s. SFyn (15). 

Gedebuk, gedebukkehorn i adelige sigiller og vå
benskjold, således for jysk uradelsslregt til Tjele 
1300-1400-t, i 0vrigt 1600-1800-t (16); to gedebuk
ke i Horsens garverlavs segl 1600-t, gedebuk og 
egern i Vi borg felberederlavs segt ( 17); hvid gede
buk i Store Hedinges byvåben, kendt siden 1519 (i 
signet), i Hvetbo herreds våben 1610ff og Nim her
reds sigil 1600-t (18), sort gedebuk i Tjele kommu
nevåben 1972ff overf0rt fra adelsslregtens våben. 

Kalkmalerier: Keldby kirke o. 1325 (Gud skaber 
bl.a. en ged; hyrder med bukke). Jyderup o. 1375 
(legende gedebukke), Vigersted o. 1450 (gede
buk), Brarup o. 1500 (mand stanges af en gede
buk, der måske symboliserer djrevelen) , Helsing0r 
Mariekirke o. 1500 (hyrde med geder), Dronning
lund o. 1500 (buk, vel forestillende djrevelen) , 
Glesborg 1520-50 (buk i forbindelse med Abra
hams ofring) (19). 

LITTERATUR: (1) 314 2.1, 332-34; (2) 130 1, 13, 
120; 2 35; 3 110; 5 392; 8 83; 9 57, 105f sml. 
123,141f; 10 58, 156, 211; 12 194f; 16 29,201,207 
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sml. 228f; 17.1 237,258; 362 1, 39 og 2, 44f; (3) 362 

2,52; (4) 331 (NSjrelland) ; (5) 4091877, 468f, 501 ; 
(6) 71c 295,299; (7( 331 (VSkerninge); (8) 54713, 
747; (9) 180 350; 112 88; (10) 505 50; (11) 179 40; 
(12) 130 6, 73, 181; 10 18; 15 273; (13) 182 187; 
(14) 314 2.1 , 567f; (15) 130 8, 104f; 15 132; 362 

2,75; (16) 690 9; 558 47,53; 3 73f,85f,234,276, 
404,525; (17) 238 30f; (18) 690 14,55,57; (19) 626 

81,134,202,209,219,223,259,313. 

0LDTID, MIDDELALDER; geden som skadedyr 

De foreliggende arkreologiske fund tyder på, at ge
den var den f0rste dr0vtygger, som virkelig blev 
tremmet. Der levede geder her i landet i yngre 
stenalder, men knoglefundene er få, for de fleste 
skeletdeles vedkommende kan ikke skelnes sikkert 
mellem ged og får; de viser heller ikke, om de 
slammer fra vilde eller tamme dyr. Som husdyr har 
geden i al fald gennem hele oldtiden spillet en langt 
mindre rolle end fåret. Fra yngre stenalder er der 
fundet prener dannet af gedens mellemfodsben. 
Fra broncealderen haves flere sikre fund ; i vikinge
borgen Trelleborg o. 1000 lå kraniet af en ung buk 
i en br0nd (1). 
Stednavnene med Ged som forled er bevaret fra 
1200- til 1500-t og tyder på, at geden varet temme
lig almindeligt husdyr. Ved middelalderens slut
nign svarede nogle hovedgårdes gedehold omtrent 
til kvregbesretningen, nog le st eder var det vresentlig 
st0rre end fåreholdet. Således havde i 1400-1500-t 
Kors0r ladegård 250 geder og 50 får, Salt0 slot 121 , 
Tranekrer 114 (38 får) , Bregentved 118 (50 får) , 
Engelholm 150, H0jstrup 150 og ingen får, Ged
serladegård 126, Visby ladegård 100, Vedbygård 
250 (2). 

De fritgående geder 0delagde hegnene og skove
nes opvrekst. Fra gammel tid måtte b0nderne ikke 
eje skov, men de kunne sende deres husdyr på 
olden og grres i de såkaldte frellesskove. Denne ret 
bestod helt til o . 1800 og bidrog meget til skovenes 
misr0gt. B0nderne lod stadig flere heste, k0er og 
geder grresse i skovene, hvor de gjorde stor skade 
på trreerne. Det gjaldt srerlig gederne; de gnavede 
barken af stammerne, åd alle knopper og unge kvi
ste så h0jt de kunne nå, og skovens naturlige for
yngelse oph0rte. 
I middelalderen og senere udstedtes en lang rrekke 
forbud mod at lade gederne gå l0se - til sidst blev 
det simpelthen forbudt at holde geder. Lollands 
Vilkår 1446 har denne bestemmelse: »Ingen må 
have geder i Lolland undtagen riddere og svende 
til dt;res egne gärde og den, der har så store ene
mrerker, at han kan holde dem derpå uden at skade 
sine naboer«. Christian I forbyder 1473 at holde 



geder på Fyn og kong Hans indska:rper 1492, at 
alle geder skal va:re forsvundet fra 0en inden Alle
helgensdag 1. november. 1499 erkla:rer a:rkebi
skop Birger dem for »ugilde« (fredl0se) på Born
holm, h0vedsmanden på Hammershus skal lade al
le fa:ngsle, der herefter har geder. 1541 udsteder 
Christian III et forbud (ga:ldende hele landet) mod 
at holde geder, medmindre de er lukket inde og 
således ikke kan skade anden mands ejendom; en
hver må slå fritgående geder ihjel og beholde dem. 
Tre år senere beordrer kongen sine slotstjenere til 
at »tage alle de geder de kan finde overalt i vort 
land Sja:lland, på kronens, stiftets, klostrenes, ka
pitlernes, kirkens og adelens skove, dersom de ik
ke kan gå der uden at skade naboer, og drive dem 
til vort slot [i K0benhavn] , hvem de end tilh0rer«. 
lfolge et åbent brev 19/8 1556 til alle jordegodseje
re i N0rrejylland må der kun holdes geder på he
derne eller hvor »ridderma:ndsma:nd« kan holde 
dem i d_eres egne skove uden skade for andre. De 
strenge bestemmelser m0dte megen modstand, og 
en reces 1557 påla:gger lensma:ndene ikke at forby
de almuen at holde geder, hvor der er hede og 
h0jskov ; men ejeren skal s0rge for, at de kun går 
der, og året efter blev det tilladt at holde geder, 
såfremt skoven ikke tog skade af det. I Frederik Ils 
tid fortes en regula:r udryddelseskampagne mod 
gederne på Sja:IJand. 
Christian V's Danske Lov 1683 bestemmer: Geder 
må frit holdes , hvor hede er og der ikke findes 
underskov og hvor man kan holde dem på sit eget 
uden skovenes og hver mands skade. Holdes geder 
anderledes, da må hver jorddrot og lodsejer tage 
dem og sende dem til na:ste hospital [fors0rgelses
anstalt for fattige og syge] uden proces og dom. 
Efter skovordinansen af 20/10 1670 må ingen holde 
geder i fa:llesskov og hvor der er underskov og 
krat; 1733 og 1781 forbydes at lade geder gra:sse i 
skove, hvor der er gra:sningsret til andre dyr (3). 
Bestemmelser i landsbylovene viser, at b0nderne 
selv regnede geden for et skadedyr. F.eks. hedder 
det i en vedta:gt 1723 for Asferg 0Jylland, at »in
gen husfolk eller indsiddere må holde ga:s eller 
svin , langt mindre geder eller bukke« (4). 
Det n0jsomme dyr åd på heden pors, asp, gråpil 
o.s. va:kster, som blev vraget af andre husdyr, men 
geden 0delagde også de fremspirende tra:er. Ge
derne fandt om sommeren deres tarvelige na:ring 
på vejgr0fter og i gadekroge. »Kun i vinterens 
mest snerige uger eller måneder fandt man sig n0d
saget til at indespa:rre dem til fodring, dog aldrig 
la:ngere ad gangen end h0jst n0dvendigt, eftersom 
de holdt sig bedre ved at strejfe omkring i frost og 
sne og selv bja:rge sig foderet så la:nge de nogen
lunde kunne. På denne måde blev disse husdyr me-

get fortra:delige for hele det nabolag, i hvilket de 
opfodtes. De respekterede hverken markskel, in
delukker om va:nger eller kålhaver, thi deres be
synderlige naturdrift og dygtighed til at klatre og 
springe ansporede dem til at bestige alle diger og 
ga:rder, ja husene tillige, hvor de kunne komme op 
på en nedludende tagskråning«. De spidse gede
fodders skadelighed for stråtagene, som de besteg, 
omtaltes endnu o. 1870 ofte af gamle folk. Da en 
mand en aften o. 1795 gik forbi Anst kirke sprang 
et »sp0gelse« ud fra tårnet og rejste sig igen på 
jorden. Det var en ged, som var klatret derop ad 
flere stiger og blevet spa:rret inde i tårnets s0jle
gang. F0r udskiftningen havde aJle byers kratbusk
pletter i heden va:ret fa:lles gra:sgang for den fa:lles 
gedehjord. Ikke sådan efter udskiftningen, da var 
de gederne tidligere indr0mmede kratpletter al
mindeligvis tildelt enkelte ejere. Ville de vedblive 
at holde geder måtte de holde dem for meget i 
tvang, isa:r om vinteren, hvorved fordelene gik 
tabt , thi andre naboer burde ikke udsa:ttes for et så 
skadeligt overl0b af fremmedes husdyr. Desuden 
var disse stridslystne dyr altid farlige for de mere 
sagtmodige får, ja tillige for b0rn. Hertil kom, at 
hedernes kratpletter efter udskiftningen blev taget 
n0jere i betragtning til pl0jning. Som f0lge af alt 
dette forsvandt gederne så hurtigt, at de mod år
hundredets ende na:ppe fandtes andre steder end 
på enkelte enligt beliggende gårde (Sdr. Omme; 
5). 
»Efter at skoven og krattene var forsvundet og ud
skiftningen i dette århundrede havde gjort det dem 
umuligt at fa:rdes som r0vere« (1830; 6), blev den 
danske gederace na:sten udryddet. »Gedeavlen er 
hos os lidet bekendt«, hedder det 1821 (7), og i 
beskrivelsen af Ringk0bing amt 1838: »Geder er 
nu na:ppe at finde nogensteds i amtet sk0nt det 
ikke er meget over 20 år siden der holdtes mangfol
dige af disse dyr i Sunds og 0rre sogne. Ved det 
såkaldte Gedehus i Haderup sogn [ med et meget 
stort hedeareal] holdtes i årene 1809 og 1810 ingen 
anden besa:tning end geder, arbejdsstude og to k0-
er« (8). 
1847 skrives: »Geden holdes ikke la:ngere i den 
danske stat« (9). En skolela:rer f0dt 1798 i Sdr. 
Omme havde aldrig set en ged fär 1842, »da nogle 
svejtsere forte mig deres, de fremmede dyr, for 
0jnene« (5). Karoline Graves forta:ller fra NVSja:1-
land: »Mens min far var en lille dreng blev der på 
herregården Kattrup anskaffet et par geder fordi 
fruen, der var svagelig, var blevet tilrådet nydelsen 
af deres ma:lk. Da disse geder en dag stod t0jret på 
en mark i na:rheden af hans hjem blev beboerne 
deromkring h0jlig forbavset, et par sådanne dyr 
havde de aldrig set. De troede, at det var en slags 
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får, og dr0ftede om den uld dog ikke var for strid 
til at spinde« (10). 

LITTERATUR: (1) 29 91; 520 94; 274 48,54; 530 

242,254; (2) 640b 175; 159 4; (3) 702 5.4,1885,591; 
278 52,1932,336; 202 1914,446f; 159 5; (4) 379b 96; 
(5) 623 4,1872-73,249-53; (6) 122b 169; (7) 148 

5,337; (8) 256b 207; (9) 159 6; (10) 239 43. 

GEDEAVLEN EFTER 0. 1850 

Uviljen mod geden oph0rte, da den fra omkring 
midten af forrige århundrede blev »den fattige 
mands ko«, omend man med en vis ringeagt så ned 
på de husma:nd o.a. småkårsfolk, der kun havde 
en ged - altid t0jret enten på egen grund eller de 
offentlige vejkanter; derud over fik den ukrudt og 
visne blade samlet af b0rnene og vinterfoderet af 
en mere velstillet gårdmand. For en ringe eller in
gen udgift gav geden dem ma:lk, k0d og skind til 
benkla:der, kofter m.m. R0gten var i alle måder 
dårlig, gedens stald som regel et lille m0rkt, snav
set og koldt rum, og ma:lkeydelsen tilsvarende rin
ge. Men endnu 1863 stod i Bondens Magasin (1): 
»Det er ikke blevet nogen sa:dvanlig betragtning at 
henregne den til vor husdyrklasse«. 
Fra o. 1880 bestra:bte man sig på at skaffe det lille 
n0jsomme husdyr en st0rre udbredelse. I Vall0 
stift fandtes 108 geder, na:sten alle tilh0rende hus
ma:nd uden jord. Med st0tte fra stiftet og greve 
Moltke på Bregentved blev dannet en forening til 
malkegeders fora:dling og forsikring og udgivet et 
lille skrift »Om Gedehold i Danmark« af la:gen 
B. A. Durloo og stiftsgartner A. P. Larsen. 
Vall0 stifts og Stevns gedeavlerforening indf0rte 
1884-85 bukke af norske og tyske gederacer til 
krydsning med den gamle danske race. 11. juni 
1884 afholdtes i Herf0lge det f0rste danske gede
skue, der var fremstillet 25 geder og en buk, og der 
blev givet 9 pra:mier. Fra 1892 boldtes et årligt 
gedeskue på Vall0, de fleste med 40-50 dyr; et 
gedemejeri på Kragerupgård ved Slagelse produ
cerede myseost. 
»Når en småkårsmand ejer et dyr, som kan yde 
familien ma:lk et par gange om dagen så la:nge det 
malker, synes han og hans hustru, at de ikke er så 
tilsidesatte af samfundet som ellers - og dette er de 
heller ikke. I stedet for, at så mangen en hus
mandsfamilie nu knap har det forn0dne til livets 
tarveligste ophold, vi! en ged eller to give familien 
et uundva:rligt na:ringsstof: ma:lken« (1893; 2). 
»Geden burde betragtes som aldeles uundva:rlig i 
de tusinder af små hjem her i landet, f0rst og frem
mest hvor forholdene ikke tillader at der holdes 
k0er, således hos mange husma:nd, landarbejdere, 
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håndva:rkere, banetjenstema:nd, la:rere o.m.a.« 
(1913; 3). 
Det kgl. danske Landhusholdsningsselskab nedsat
te 1912 et Udvalg til Gedeavlens Fremme med gre
ve Moltke som formand , det fik årlig 3.000 kr. i 
statstilskud, og det virkede bl.a. for oprettelse af 
avlscentre og gedeavlsforeninger, kontrolmalknin
ger, pra:miering af geder ved dyrskuer, gode gede
stalde, indk0b af gode avlsdyr fra udlandet, fore
drag og oplysende artikler. Af gedeavlerforeninger 
fandtes der 1914 en halv snes, 1915 ca. 25 og året 
efter 41 med 700 medlemmer; 1917 varder 11 avls
centre, 1916 deltog geder som andre husdyr i dyr
skuet i Varde, 18. juni 1916 holdtes et skue alene 
for geder i Benzons park ved Grenå, der var udstil
let 40 geder og nogle lam (4). Senere gedeskuer i 
Odense blev tilf0rt ca. 200 geder. 
1946 var der oprettet over 100 foreninger, siden 
1919 organiseret i De samvirkende danske Gede
avlerforeninger (nu Danmarks Gedeavlsforening). 
Som et resultat af fremavlsarbejdet kan na:vnes, at 
en ged på Bellah0j i 1938 de sidste syv år havde 
givet gennemsnitlig 1.153 kg ma:lk med 3,37 % 
fedt , en anden ged på et år (331 malkedage) endog 
1.357 kg med over 4 % fedt (5). 

LITTERATUR: (1) 73 6, 33; (2) 15915; (3) 339 3; 
(4) 702 1917, 86f; (5) 742 20f. 

GEDEBESTANDEN 

l slutningen af 1700-t fandtes i Jylland formentlig 
mellem 5.000 og 6.000 geder. Da bestanden f0rste 
gang blev optalt i 1881 havde landet kun 9.331 ge
der (heraf 1.197 bukke) og kid, men den blev hur
tigt st0rre: 

1888 13.405 
1893 25.266 
1898 31.822 
1903 38.984 (21.403 i Jylland, 17.581 på 0erne) 
1909 42.057 
1919 45.000, heraf 35.000 malkegeder 

De allerfleste gedeholdere havde kun en ged. Efter 
o. 1930 gik bestanden sta:rkt tilbage, måske på 
grund af de bedre sociale forhold og at man anså 
det for et tegn på fattigdom at holde geder; 1939 
var der ca. 9.000 geder, under anden verdenskrig 
voksede bestanden meget , men den var 1958 faldet 
til 4.000, og nu ligger talJet mellem 3.500 og 5.000. 

ANVENDELSE AF KROPSDELE 

Blev en ged eller buk så langhåret, at den en enkelt 
gang kunne klippes , brugte man de stride hår blan
det med uld til vante- og str0mpegarn (1) ; o. 1800 
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