vil flyve i kornmarken , da strek dem, hvis ikke betales for hver ½ skilling« (S0ndemJ NFyn 1718 ; 4) ;
»ingen husfolk eller indsiddere må holde gres eller
svin, langt mindre geder eller bukke« (Asferg 0Jylland 1723; 5).
Efter h0st blev hegnene åbnet (man »opgav revred«) og gressene kom på bymarkerne for at rede
tabte kornaks, spildte krerner og ukrudt. Forinden
unders0gte oldermanden, om alle havde ejerens
kendetegn: snit eller huller i sv0mmehuden. De
blev vogtet af byhyrden eller for en ringe 10n af en
gåsepige, der tidligt om morgenen f0rte alle gressene ud af landsbyen i samlet flok til frelleden eller
overdrevet; om aftenen gennede hun dem hjem.
Nogle steder var på marken bygget et lille solidt
hus, som gåsepigen drev dem ind i om aftenen,
nreste morgen skulle de lukkes ud »f0r solen kom
så h0jt , at den kunne skinne ned i gårdene« (SFyn;
6). Når i jyske hedeegne et 5-8 årigt barn f0rste
gang kom ud at tjene, var det nresten altid som
gåsehyrde (på Lres0 kaldt »gåsekonge«) (7). En
gåsepige eller -dreng vogtede op til et hundrede
gres (8); det varmeget besvrerligt, og det hed sig, at
den der som barn vogtede gres tidligt blev hvidhåret ; om et ungt menneske med hvidt hår sagde man
for sp0g: du har nok vogtet gres som dreng (Vonsbrek; 9). Gåsehyrden skulle vrerne flokken mod
rrev og h0g og passe på, at greslingerne ikke begyndte at rede oldenborrer, for så h0rte de ikke op,
f0r de var stopfulde og d0de (Stevns; 10).
I mange mindre landbrug holdt man gressene t0jret
to og to på en gra:smark, eller de var anbragt i små
bure på hjul , så de kunne flyttes når gra:sset var
redt.
Slagtningen fandt sted kort f0r Mortens dag, man
beholdt kun en gase og 2-4 ga:s til nreste å r. Disse
»gamle gres« måtte vinteren over klare sig med,
hvad de kunne finde i m0dding og lade, husmoderen kastede undertiden lidt k0kkenaffald ud til
dem. Herom skrives 1789 (11) :
»De er lette at holde. Man beh0ver kun at lade
dem gå og sk0tte sig selv omkring gårdene, thi de
ved nok at finde deres f0de. Om vinteren giver
man dem lidt havre eller et og andet affald fra
loen. Man må ikke give dem for meget , da intet er
mere skadeligt end at fodre dem for sta:rkt. Fra jul
og til Hellig Tre Konger kan man riste noget groft
rugbr0d og hver morgen give hver gås et godt stykke at gnalle på.«
De n0jsomme dyr kom også på byens gra:s- og
brakmarker. »Gres og får kan holde brakmarken så
ren for gra:s, at jorden ofte er så bar som en landevej«, mange ga:s d0r i forsommeren af sult (Lolland o. 1800; 12) ; de magre gres havde veludvikle-

de vinger og »resultatet blev, at man undertiden så
sin flok tage en rundtur så flot som nogen vildga:s,
almindeligvis landede den på de hjemlige marker,
men man havde eksempler på, at en sådan gåseflok
blev forvildet og fl0j va:k« (Lolland o. 1850; 13).
Også på Fa:r0erne var ga:ssenes antal bestemt af
gamle vedta:gter. F0rst i april begyndte de at lregge
a:g i små hytter bygget af gra:st0rv, »hvor man dagligt kan se dem i liggetiden«. De halvvoksne og
gamle ga:s gik på udmarkerne indtil de kom i hus
for vinteren, nogle steder ved kysten opholdt og
erna:rede de sig mest på havet , men deres k0d var
ikke så velsmagende som de andres (1800; 14).
For at undgå uheld subsidirert få held med ga:s og
ga:slinger skulle ga:ssene juleaften have byg (1640;
15) , fodres i k0kkenet (LoIland ; 16), i bryggerset
rede foran fyrstedet (17), fodres med korn på et
sold, og man måtte ikke kalde på dem (Stevns;
18), så fik manlige så mange ga:slinger som der var
huller i soldet (Bornholm; 19); de skulle f0r solnedgang have rede og drikke nok til tre dage , og
f0rst fjerde dags morgen måtte man åbne d0ren til
stien (Bog0; 20). Juleaften skulle de lukkes ind f0r
solnedgang og ud efter solopgang (Bornholm; 19),
stå indelukket hete juledag, ellers fik de dårlige
fjer (Bog0; 20).
Jute- og nytårsaften satte man gasen eller ga:ssene
ind i bageovnen eller maltk011en (21), en af gressene skulle tre gange kigge op i skorstenen, og mellem hver gang have en pille af rugbr0dsdej og salt
(Ryslinge 0Fyn; 22).
Der måtte juleaften ikke breres aske og andel ud af
huset , så fik man navlega:slinger, eller ga:slingerne
blev tumme lumske (23), af samme årsag måtte der
ikke bores huller (1735ff; 24), og »det var slemt
nok at overholde, da det ofte kunne hrende, at en
vogn eller sligt gik itu, men nu [1854) er folk blevet
så oplyste at de har fundet på man kan bore tre
huller med et navr i en h0vlspå n og la:gge den i
gåsereden, så g0r det samme gavn« (25); ej heller
måtte noget snurre rundt i julen såsom: rok, hå ndkva:rn, garnvinde, slibesten - skulle en ting absolut
slibes, gik man til en mand der ikke holdt ga:s. Der
skulle juleaften srettes en nål i gressenes vinger og
en saks stikkes i havren til dem; stål blev regnet for
ondtafvrergende (26).
Får ga:ssene ingen greslinger »beh0ver manden blot
at gå tidligt ud på en anden mands loft, tage en
håndfuld byg og give dem«, eller han kan tage nogle aks fra en kornstak han kommer forbi (15).
Når ga:ssene blev slagtet, str0ede man altid rivefjerene (sml. nedenfor) ud på vejen for at få held med
greslingerne nreste år (SFyn; 27); nakkefjerene
157

Tegning af J. Resen Stenstrup
til Billedbog
for st(Jrre B(Jrn, 1894.

skulle kastes op i luften, så fik man til foråret lige
så mange ga:slinger som der var fjer, eller man lod
dem flyve bort med bla:sten og sagde: giv os mange
a:nder og ga:s na:ste år (Bornholm; 28).
Det skulle sikre ga:slingernes trivsel at lade dem
passere gennem en hesteka:be (15) eller et bukseben (sml. nedenfor), drysse smuldret grovbn1Jd på
de res ryg og give dem en gn1nkålsstok (Falster; 29).
F!llr de kom på gra:s skulle de sa:ttes på et sold i
bageovnen (30) og have smeltet sm0r på spidsen af
en kniv (15).
Når en kone i Vindeby VLolland fik ga:slinger,
hentede hun hos slagteren et sejrskind (fosterhinde) af en hoppe og spa:ndte det for en d!llr, stak hul
i det og puttede ga:slingerne igennem det, mens
hun sagde: I skal alle leve, vi skal jer alle nyde, I
skal alle i en gryde (31).
En kone, der aldrig fik ga:slinger, blev af en klog
kone rådet til at tage et sold på hovedet, gå tre
gange avet om gården og sige: gåse, gåse, kom alle
til mig. »Efter den tid fik konen altid ga:slinger af
sine a:g« (NSja:lland; 32).
På en gård i det vestlige Vendsyssel blev der endnu
i midten af 1800-t hvert forår ofret en ga:sling for at
de andre ga:slinger kunne trives. Den gravede man
levende ned indenfor d0ren til stien , hvor ga:ssene
rugede (33).
Mange stjerner Mortensaften 11/11 varsler mange
ga:slinger (34), klart vejr kyndelmissedag 2/2 giver
gode greslinger (Fakse), hvide greslinger (Sdr. Dalby) (35), ingen greslinger (Falster; 36).

I mindre landsbyer holdt en mand undertiden en
eller flere gaser til frelles afbenyttelse og fik som
vederlag noget korn af b!llnderne. I VSjrelland havde hver husmand den fa:lles gase for et år ad gangen - når den skiftede opholdssted holdt man gasegildet (37).
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Efter Hellig TI-e Konger skal gressene drives til
vands, thi »det er den tid at gressene begynder at
lade sig trrede og gasen, som man siger, at fryde
sig« (1789; 38). På en gård i Rutsker Bornholm
kom gasen med til bords juleaften og fik klipfisk og
gr!lld for at få held med ga:ssene i det nye år (39).
Mortensaften, nytårsaften , Hellig Tre Kongers dag
eller kyndelmissedag (forskellig fra egn til egn)
skulle gasen spa:res inde i bageovnen, ellers fik
man ingen greslinger (SSja:lland, Falster, M!lln,
Lolland ; 40) , så parrede den sig kun med en af
gressene og de 0vrige lagde ubefrugtede a:g (41).
Men mente på M!lln og Falster, at gasens k!llnsdrift
vågner kyndelmisse nat (men forsvinder hos va:dderen) , fra nu af parrede den sig med gressene (42),
til kyndelmisse får gasen sit »g!llret!llj« og begynder
at dra:nke gressene; »engang vi sad ved mellemmaden kom en rask kone fra byen ind til os i et a:rinde
og sagde i samtalens l0b: ved du, Hanne, at kyndelmisse får gasen sin pik« (43).
I Jylland hed det sig, at alle fugle parrer sig aftenen
eller natten f!llr Pedersdag 22/2, og da skulle gasen
holdes adskilt fra gressene, så ville den siden ikke
interessere sig kun for en bestemt gås (44).
Får gasen hvidl!llg kyndelmisse aften kan den besejre alle gaser i sognet (1734), giver man den bvidl!llg og brrendevin på en h!lljtids aften, står den sig
altid i kampen med andre gaser (Lakkendrup 0Fyn ; 15) ; en for kamplysten gase fik saten afribbet
fjer mellem nreseborene (45).
Hampefr!ll blandet i foderet stimulerer »for en stor
del avlelysten« (1793; 46).
Gressene begynder at la:gge a:g omkring Pedersdag
22/2; denne dag eller Mathias' dag 24/2 (på Fyn
kaldt »Mathias med a:ggene«, Sjrelland »Mathias
med gåsea:gget«) har den gode gås tre a:g i sin rede
(1860ff; 0erne; 47).

Ved forårsja:vnd0gn, den 1. marts eller når tormåned (marts) går ind, skal ploven ud at skride og
gåsen ind at ligge (1850ff; 48): »Tor med sit fagre
ska:g · lokker bella bag va:g · og leger med gåsea:g«
(Bornholm; 49).
Gåsea:g skal ba:res og opbevares på et sold (K0geegnen), gåsen ruge på en krans af taghalm (Vardeegnen) (50), i reden la:gges lige så mange strå trukket ud af naboens tagska:g som der er a:g under
gåsen (Bornholm; 51); na:lder0dder lagt i redehalmen får gåsen til at ruge konstant, den holder
meget af deres lugt (1796; 52). Ville en gås ikke
ligge tiden ud og den forlod reden skulle i et hj0rne
af reden sa:ttes en stoppenål med spidsen opad og
tre af gåsens fjer bra:ndes; under vingerne sidder
der fem-seks »urolige fjer«, som skal fjernes, for
gåsen begynder at ruge, så bliver den liggende
(0rslev MSja:lland; 53), sml. nedenfor.
Den skal la:gges på 11 eller 13 a:g (Stevns), på 12
a:g (Vendsyssel) og ikke mens vinden er i 0st, for
så er de en uge la:ngere end normalt (d.v.s. fem
uger) om at blive udruget (54); la:gges gåsen på
a:ggene efter solnedgang kan kragerne ikke se de
udrugede ga:slinger (Bornholm; 51). »Leg dine
ga:s den ugedag juleaften eller Gallus dag (16/10]
faldt på« (1640; 15).
I ga:ssenes rugetid måtte man ikke fyre med hyldebra:nde (Odsherred) og beska:re hyldetra:er (Lolland) , så fik de navlega:slinger (55). Tordner det i
rugetiden eller er der for meget spektakel i na:rheden af reden, d0r ga:slingerne i a:ggene (Sams0,
Odsherred, Fakse; 56), så bliver de sk0rhovede
(Tårnby 0Sja:11and; 57); havde en rok, slibesten
etc. l0bet rundt i julen (sml. ovenfor) blev ga:slingerne rundtossede , det kunne forhindres når man
otte dage f0r de blev udkla:kket drejede et navrbor
tre gange rundt imod solen for hvert a:g (Lles0;
58).
Om vinteren lå ga:ssene i k0kkenet og bryggerset
om natten, mens gasen måtte sidde i h0nsehuset
(Falster o. 1850; 59). For at kunne va:re i fred og
samtidig under husmoderens opsyn rugede ga:ssene ofte i gåsebamken, der stod langs en va:g i bryggerset , k0kkenet, for-, vinter- eller dagligstuen ;
det var en lang ba:nk til at sidde på, forneden havde den nogle rederum, der kunne lukkes med
skodder, og hjerteformede udska:ringer i dem s0rgede for ventilationen (60). Navnet gåseba:nk kendes littera:rt fra 1646 (61), i Gilleleje hed den gåsed~ren (62).
»De gamle ga:s var kloge, en gang om dagen buldrede de med na:bbet på skodden« og de blev så
lukket ud til foder og vand (63). Der h0rtes nu og
da en ga:kken fra ba:nken »til stor forundring for

dem, der ikke var vant til slig huslig indretning«
(1853; 64) ; det ha:ndte også en gås stak hovedet ud
gennem lufthullet og snappede efter dem, der sad
på ba:nken, så de fo' r op med et hvin (65): og
gåseba:nkens lemme - ved forårstide · kom ingen
alt for dristig til gåsemor (Lauritz Larsen ; 66).
Ved siden af ba:nken stod den store krukke, hvori
man ha:ldte alle madrester indtil de blev spist som
middagsmad om l0rdagen; »det generede os ikke,
at gåsen lå og fes ved siden af krukken , men det
var nu alligevel noget svineri« (Vendsyssel; 67).
Et sted på NFyn havde gåsen sin rede under k0kkenvasken, hver morgen bankede den med sit na:b
på d0ren , blev lukket ind og lagde et a:g; her rugede den også, og engang da et ikke helt udruget a:g
lå tilbage gik konen med det på sit bryst til ga:slingen kom ud (68).
Den forste tid opholdt ga:slingerne sig i stuen og fik
revet eller smuldret br0d på en tallerken, og man
hentede en frisk gra:st0rv så de la:rte at gnave gra:s
(Harbo0re; 69).
H . V. Kaalund, Gåsen i rugetiden (70).
Når ga:slingerne var kommet ud af a:ggene blev de
anbragt på et sold og holdt over åben ild (Bornholm) , så kom de til at skinne som ild og h0gen
kunne ikke se dem (M0n; 71). Man slog med et
fyrt0j ild over dem og omkring reden , derefter blev
de puttet gennem et gammelt bukseben eller
str0mpeskaft ; en kone brugte et hul i en port og
sagde imens: I skal alle en vej, I skal alle en vej hun opdagede ikke, at soen stod bagved porten og
åd dem efterhånden som de kom gennem hullet,
deraf den falsterske talemåde: I skal alle samme
vej ligesom Fikmands ga:slinger (72).
Til denne praksis benyttedes også en skagle0je, en
0gpude, grime og de sammenvoksede ba:kkeben af
en hest , der altid blev opbevaret til det brug; var
ga:slingerne kommet gennem åbningen f0r de havde r0rt jorden, ville de va:re usynlige for ra:ven og
rovfugle eller forekomme dem så store som heste
(73), sml. h0ne s. 101.
Gav man ga:slingerne et ituhakket ra:vehjerte at
rede tog ra:ven dem ikke (0Fyn; 74), eller man
kunne binde en Lille pose med krudt og dyvelsdra:k
under den venstre vinge (75); blev de gnedet med
gra:vlingefedt under vingerne og drak de vand af
en ra:vs pandeskal var de va:rnet mod rovfugle
(SFalster; 76).
Havde gåsen ruget et afsides sted ingen kunne finde, var ra:ven heller ikke i stand til det, derfor
måtte man ikke lede efter reden , ga:slingerne skulle nok komme frem af sig selv (VSja:lland; 77).
Fik gåsedrengen 0je på en glente råbte eller sang
han: flyv, flyv glente · skam skal du hente · på stok
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og på sten, · på alle dine ben, · din rellingetyv, · din
greslingetyv ! · tag ingen af mine, · der er så små, ·
flyv over til prrestens · de store grå! (Fakse o. 1890;
78).
Juleaften skulle gressene rede havre af et sold og
have sat synåle {af stål) i vingerne, så havde hekse
ingen magt over dem (79). Kyndelmisse 2/2 skulle
de holdes indend0rs, ellers risikerede man de blev
»klippet« af en heks (80). Fandt man på en gås, der
ikke lagde reg eller ikke ville trives, nogle bestemte
klip i sving- eller gumpefjerene, havde en ondsindet person skadet den. Hvis en klippet gås alligevel
lagde reg kom der ingen greslinger af dem. Et sted
gav man en tiggerkone venstrevinger af en gås, de
duede ikke som de h0jre til at feje med, og hun
hrevnede sig: få dage efter opdagede man, at alle
gressene var blevet klippet i h0jrevingen {81). Heksen klippede ikke selve gåsen, hun sad i sin stue og
klippede ud i luften (82), klippede i gårdens tagskreg eller i taget på sit hus; »det gik srerlig ud over
folk, der havde held med deres gres, herover blev
naboerne misunderlige« (Bornholm; 82), sml. h0ne s. 102.
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FEDNING 0G SLAGTNING

»Når du vil srette dine gres ind at fede, da agt på, at
du kan tage [slagte] dem f0rst i ny eller sidst i nre,
så har de ikke pinde« (1640; 1). Blodpiggene var
små blodfyldte fjer under vingerne og blev plukket
af f0r gressene om efteråret kom på sti til opfedning
(2).
»Når man vit srette en gås på sti plejer man gerne at
trrekke fem små fjer ud som sidder under vingerne,
for at den ikke skal blive blodpindet, og at den
trives desto bedre. Disse fjer kaldes på nogle steder fedefjerene, da man tror de suger alt fedtet til
sig af gåsen« (1789; 3); de blev også kaldt sugefjerene. Men mente, at de gjorde gåsen urolig, skrigende og skraldende (st0jende), derfor hed de urofjer, urolighedsfjer (Assens), skrr.ekfjer, skraldefjer
(Vendsyssel), skrigefjer (VJylland), stormfjer
{Skanderborg), onde fjer {Fåborg), og vilde fjer
{SJylland, Odsherred) (4).
Fjernede man gåsens rofjer under vingerne, kunne
den ikke flyde på vand og »ro«, men den blev lettere fed (5).
»På den tid man tager guler0dderne op begynder
man at fodre gressene med guler0dder, som er maset i stykker, derved sretter de godt k0d. Hen imod
Gallusdag [16/10] srettes de ind på sti, og hver morgen derpå giver man dem en vis mrengde havre
eftersom de er mange gres til, i el trug fyldt med
vand og lidt groft sand i. Skulle det trreffe sig, at
gressene ikke har lyst til at rede, kan man blande
lidt kål i truget. Når Mortensdag kommer, kan
man slagte eller srelge dem. Til at fede en gås regner man omtrent at skulle bruge h0jst halvanden
skreppe havre« {1789; 3).
Efter en gammel regel skulle fedegåsen have en
skreppe havre de ca. fire uger fra f0rst i oktober og
til den blev slagtet Mortensdag; andre mente det
dobbelte kvantum var n0dvendigt (6). For at blive
rigtig fede måtte gressene i foderbåsen ikke se dagens lys (Falster o. 1850; 7); nogle s0mmede benenes sv0mmehud fast til et brret for at modvirke
un0dig aktivitet, der kunne sinke fedningen (Thy;

8). B0rn samlede oldenborrer til gressene (Nyborg
o. 1870; 9).
»11. november kommer Sankt Morten og sp0rger
efter gåsen« (1734; 10). For at se, om gressene var
fede nok, gennede man dem ud i gadekreret: sank
de i til halsen var de slagtefrerdige (Horns h., K0geegnen, Lolland; 9a). Gressene skulle slagtes når
de havde et stort »reble« (knude) under vingerne
(Sjrelland; 11), slagtes ved fuldmåne, så havde de
frerrest blodpigge; lod det sig ikke g0re da hellere i
tiltagende end aftagende måne (12); når månen er
»på aftregt« = i aftagende (S0nderjylland; 13),
slagtet i ny - andre mente nre - var det lettest at
plukke den (VSjrelJand, Falster; 14).
Skikken at spise »mortensgås« var almindelig på
Frederik Il's tid (1559-88) (15). Gressene blev
kogt, »man kendte og forstod slet ikke at stege
dem«, nogle blev henkogt, andre lagt i saltkarret
og om vinteren kogt med gr0nkål til suppe. Heller
ikke senere spiste b0nderne gåsesteg Mortensaften, men prresten, degnen o.a. fik en fed mortensgås forreret, m0llerne derimod fik altid gåse- eller i
mangel deraf andesteg den aften (NFyn; 16). Legenden fortreller, at gressene r0bede Martin Luther, der havde skjult sig i en gåsesti for ikke at
blive valgt til biskop, og at han opfandt en praktisk
indretning til m01Jevrerket.
0. 1820 sk0nnes, at der her i landet blev slagtet
over 2 millioner gres om året, deraf 50.000 i K0benhavn (17), men det er sikkert en overdrivelse sml.
s. 156.
Karle og piger sad omkring et stort 0lkar og plukkede gres under megen munterhed og kastede fjerene i karret. Nogle holdt for sp0g sin gås op i
sidemandens ansigt og spurgte: vil du kysse gåsen?
(Agers0 ; 18).
Man skulle begynde at plukke gåsen f0r den blev
slagtet (alm. o. 1880; 19), begynde i dens nakke,
plukke f0rst fjerene og så dunene.
I vor tid er det nrermest utrenkeligt at plukke fjerene af en levende gås. Men det blev gjort helt frem
til slutningen af forrige århundrede, »der måtte
prrekes, formanes og overtales inden de (på JEr0]
kom på bedre tanker, og der er steder, hvor den
gamle uskik lever den dag i dag« {1893; 20).
»Om gres: rusk fjerene af dem 14 dage f0r St. Hans
i nyet, så får de langt flere fjer« (1640; 1). »Man
plejer tre gange om året at plukke fjer af dem,
hvilket er nyttigere end at de taber dem på marken« (1662; 21).
»Hvorledes plukkes levende gres?« I en anonym
tidsskriftartikel 1772 (22) med denne overskrift
hedder det bl.a.:

Man har her i Danmark almindeligt den måde at
plukke gres efter at de er slagtede uagtet det er
tilforladeligt, at fjeren af levende gres er langt bedre end de d0de . . . Fordelen ved at plukke dem
levende er for det f0rste, at man hvert år kan drage
nytte af sine gres, og dernrest at fjerene er ulige
bedre . . . d0de fjer har aldrig den elasticitet som
levende, man ligger og sidder langt bl0dere på disse, de rejser sig selv såsnart man forlader sengen,
det synes som om hver fjer stadig har samme liv
som da den blev plukket ... Man kunne måske anse
det for grusomt at plukke en levende gås, og hvis
dette er en grusomhed vil jeg ingen anledning give
dertil, men hvis der ikke plukkes andre fjer end de
gressene frelder og det til samme tider, så kan jeg
ikke tro, at plukningen skulle vrere så smertelig. Pastor B. Falch R0nne i Lyngby udsendte krigsåret
1808 en lille pjece (4 s., oktav) med titlen »Brev til
den danske bonde om en betydelig indtregt af gressenes sommerplukning«. Han foreslår at plukke
dem på den tid, hvor de alligevel frelder fjerene,
årligt fire gange: de gamle gres når greslingerne er 4
uger gamle, syv uger senere både gamle og unge
gres, igen efter syv uger og sidste gang i oktober.
De skal ikke plukkes n0gne, men beholde de fineste dun, fjerene på hoved og hals, mellem vingerne, svingfjerene og de lange halefjer. »Den femte
plukning sker da med de slagtede gres som sredvanligt, på denne årstid plukker man ikke dem der
skal leve, da det er for koldt«.
R0nne mener, at fjer og dun plukket af levende
gres er dobbelt så gode og f0lgelig dobbelt så meget
vrerd som fjer af slagtede: han beregner den årlige
ekstra indtregt til 3 mark pr. gås og fortsretter:
»Det måtte dog vrere et besynderligt sogn, som
ikke har et par hundrede gres, der er mange sogne
som har seks-otte hundrede, ja derover. Men lad
os blot antage to hundrede for hvert sogn, så ville
deraf for hvert sogn indkomme årlig 100 rdlr. Nu
har Sjrellands stift omtrent 400 sogne, altså ville
gevinsten alene af dette ene stift blive årlig 40.000
rdlr. For hvert af de andre seks danske stifter vi! vi
blot regne med halvdelen, så indkommer den uhyre sum 160.000 rdlr. eller en t0nde guld og tredsindstyve tusinde rigsdaler for Danmark alene, og
dog har vi overalt regnet meget lavt, så at surnmen
ved en rigtig beregning må komme langt h0jere.
Dog - jeg ved, hvad nogle vil svare mig. De vil
sige: det er synd at plukke gåsen, hvorved den
både pines og siden fryser. Og jeg kan dertil svare
de fleste: I gode b0nderfolk er dog just ikke så
fl'llsomme at I skulle bryde jer om sligt. Jeg har selv
set mange blandt jer slå og sparke den redle hest og
andre uskyldige dyr - jeg har set nogle lade deres
heste sulte halve, ja hele dage og andre lade dem
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