GUMMIGEDEN
Det faglige sproghjørne
„Ole sad på en gren og sked / lige ned i
ho’det på en gummiged.“ Det var min
navnekammerat i Nr. Asmindrup Skole
der i en sangtime i 1966 eller 1967 gav
Jeppe Aakjær baghjul. Søren Hansen
slap for videre tiltale. Jeg var Søren Holgersen, juniortraktorfører på fars lille
gård, og havde en vag forestilling om at
en gummiged var en gravemaskine på
gummihjul. Men forstod ikke helt hvad
gummigedens ‘hovede’ var.
I dag fortæller Den Danske Ordbog
(ordnet.dk) at en gummiged er et „stort
arbejdskøretøj der kører på kraftige
gummihjul og foran har et skovlblad til
f.eks. at fjerne bygningsdele eller skubbe jord med og bagi evt. et redskab til
at grave render med.“ Altså en læssemaskine på gummisko, eventuelt en ‘rendegraver’ med graver bagpå.
Ifølge den ældre Ordbog over det
danske sprog (også ordnet.dk) er en
gummiged slang for cykel „på grund af
det svungne styr der kan ligne gedebukkehorn.“ Et racerstyr kaldes stadig af og
til for et gedebukkestyr, men det kan
man ret beset kalde alle svungne styr.
I tilføjelsen Nye ord 1955-75 til Ord-
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bog over det danske sprog tilføjes at en
‘nyere’ anvendelse for gummiged er en
„læsse- eller gravemaskine med gummihjul.“ Hvorfor? I Gyldendals ordbog
‘Nye Ord 1955-1998’ står: „Da man i begyndelsen af 1960’erne udstyrede læssetraktorer med gummihjul i stedet for
larvefødder, opstod den spøgende betegnelse gummiged.“ Ja, men hvorfor?
En søgning på nettet giver ikke nærmere svar. Kan en mulig forklaring være
at ældre entreprenørmaskiners kontrolhåndtag kan ligne bukkehorn? Eller så
en kvik reklamemand bare den robuste
og stærke ged som en god metafor? I

mytologien blev Thors vogn trukket af to
gedebukke. Gedebukkene er dog også et
tvetydigt symbol og kædes også sammen
med liderlighed og djævelskab.
En henvendelse til Dansk Gedeunion
gav heller ingen noget bud hvad udtrykket gummiged kommer af selv om hele
bestyrelsen gik i tænkeboks.
I snæver faglig jargon er gummiged
kun en læssemaskine på gummihjul, også
kaldet en gummihjulslæsser. Og det er
ikke slang mere. Er maskinen på larvebånd, er det en larvebåndslæsser eller
traxcavator. Larvebånd (bælter) er oversat fra engelsk ‘caterpillar track’. sh
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