stå flere timer undenfor kroen i kulde og uvejr.
Krereste venner! hver den, der g0r sligt, trenker
vist ikke på, at det er syndat plage dyret. Men det
vrere langt fra mig at tilråde det, som kunne vrere
ubarmhjertigt imod den levende skabning - og jeg
må da g0re jer opmrerksom på, at en ringe smerte
som forårsages dyret for at bringe os stor nytte kan
ikke kaldes ubarmhjertighed eller synd, thi dyret
er også skabt til vort bedste. Hvorledes kunne vi
ellers med nogen ret klippe vore får og det ofte
imod vinteren og mange flere husdyr, og dog forårsager dette langt st0rre smerte end gressenes sommerplukning, thi når fjerene er modne går de så let
ud, at jeg nreppe engang tror det forårsager gressene nogen smerte«. Hans forslag blev m0dt med mange protester offentliggjort i dagbladene (23). En indsender skriver bl.a.: »Landbo0konomien går nu temmelig
vidt - var det muligt, at skindet kunne gro ud igen
på en kalv, der blev levende flået, så ville indkomsten for skindene af alle kalve, der årlig tillregges i
hele riget, ej heller blive ubetydelig«.
Et andet indlreg:
»F0r et forslag som dette anbefales af nogen trenkende god mand, men isrer af en prrest, en kristelig
religionslrerer, burde vist vrere godtgjort, at gressene ved denne fjerplukning intet leder. Hans velrervrerdighed vidner vel i sit brev herom, at han ikke
selv har kendt mindste skadelige virkning deraf for
hans gres. Men har hr. pastoren ved gressenes plukning kunnet srettes sig i deres sted og fält, hvad de
vist må have f0lt? Thi skal fjerkreaturet ikke lige
så vel f0le smerte ved voldeligt at få fjerene afrevet
som mennesket f0ler ved at man med magt Jader
dets hår afrive?
Sådan en fjerplukning, hvorved de arme gres 3 til 4
gange om året skal afklredes, må n0dvendig udsrette dem både for kulde og g0r dem uduelige til at
flyve som til at sv0mme. Dette sidste er så meget
mere betrenkeligt som vandet er til gressenes trivsel, et meget vigtigt element ... Jeg 0nsker inderligt, at naturkyndige eller dyrlreger h0jlydt vil vise,
hvad de arme gres må lide ved denne behandling,
og at hver en prrest lige så h0jlydt vil tale for almuen imod denne barbariske brug. Ja, jeg tror endda,
at hvis dette barbari alligevel hist og her skulle få
almindelig indpas vil det vrere politiets pligt at lregge sig derimellem. Thi et klogt politi må kunne
forudse f0lgerne af dyrenes mishandling«. Fire år efter (1812) sp0rges i et tidsskrift for handel
og industri (24): »Er det grusomt at plukke levende gres? - Der er vel nreppe noget land, hvor der
holdes flere gres end i Danmark, men der findes
intet, hvor man har mindre nytte af dem end netop
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her«. Forfatteren mener det skyldes »en almindelig
fordom mod at plukke levende gres«.
»For et par år siden omtalte en hrederlig 0konom
denne sag og viste, hvor indbringende det kunne
vrere, men fik slet tak derfor. I dagblade og selskaber rejste sig et skrål mod hans forslag, og alle
vegne h0rte man de mest vemodige klagetaler mod
denne umenneskelige grusomhed - endog hos
dem, der uden betrenkning lod hugge halen af deres heste og skrere 0ren af deres mopshunde, så
man kunne ikke finde årsagen til denne krelne sympati just for gressene.
Det vrere fjernt for os at anbefale nationen 0konomiske fordele hvis de ikke kan h0stes uden grusomhed, uden pinsler for umrelende, som overladt
vor varetregt har desto st0rre krav på vore f0lelser.
Men lige så lidt skal vi med fordomsfuld ynken
afskrrekkes fra at unders0ge en sag, der kunne vrere af vigtighed for landet.
Er det da virkelig grusomt at betage gres en del af
deres fjer i levende live? - I sin vilde tilstand er
gåsen mindre fed, flyver h0jt i luften og dykker
dybt i vandet for at s0ge sin nrering og undgå forf0lgere. Ved den idelige voldsomme bevregelse
kastes da fjerene af såsnart de bliver 10se.
[Den tamme, fede gås kan ikke skaffe sig af med
dem]. Det forårsager en stadig pirren, og på enhver prreste- eller bondegård på Sjrelland kan man
se det ynkelige syn, hvorledes de ubehjrelpsomme
gres sidder om somrneren hele dagen og piller og
plukker sig med nrebbet og kan ikke blive af med
de overf10dige besvrerlige fjer, hvormed hele m0ddingen bliver overstr0et ligesom med snefoug.
Er det da grusomt at tage de 10se fjer bort? er det
ikke en sand velgerning, ja endog pligt at hjrelpe de
dovne husdyr i deres unaturlige stilling af med en
plage. Blot fra dette synspunkt betragtet må man
anbefale den omtalte plukning uden hensyn til
dens 0konomiske nytte.
Regner man med kun 8 pd. fjer og dun af en snes
slagtede gres, så kan man vel med sikkerhed antage, at om ikke kvantiteten så sammes vrerdi fordobles ved den uskadelige og snarere velg0rende
plukning. Tager man de 60.000 gres, som årlig tilf0res hovedstaden, så ville disse ved rigtig plukning
efter de opgivne priser give en årlig rente af 60.000
rdlr. , og regnes for hele Danmark kun halvt så
meget som K0benhavns forbrug bliver det 6 t0nder
guld. Det her fremlagte beviser, at det ikke er
smerteligt for gåsen, når den med forstand pilles 34 gange om året, er taget af naturunders0gelse og
erfaring. Kan disse gendrives, da lad os give slip på
fordelen. Men da dette nreppe vil vrere muligt, så
lad os ikke kaste renten af 150 t0nder guld bort
kun af ukyndighed og fordom!«.

Illustration
af Louis Moe
til »Konrad J~rgensens
B~rnevers«, 1929.

Der blev ikke publiceret mere om gressenes sommerplukning.
LITTERATUR: (1) 390e tb. 1,111; (2) 644 4, 156;
(3) 622 1,120ff; (4) 131 1904/27:1 (1888),335,
2058, 2304, 2539 (1886); 644 4,155f og 7,55f; 390e
tb. 1,111; (5) 131 1904/27 (1882); (6) 239 75; 242b
104; 220 13,1977-79, 89; 604 242; (7) 242b 104; (8)
297 1961,380; (9) Johanne Lange, Hjemliv (1932)
67; (9a) 199b 49; 112 88; 363 38; (10) 390e tb. 1,
nr. 817; (11) 644 4, 156; (12) 390e tb. 1,112; 390 6,
258; (13) 131 1904/27:3105; (14) 644 4, 156; 667
124; (15) 633i 108; (16) 604 142f, 443; (17) 522
5, 1819, 59f; (18) 224 202; (19) 644 4,156; (20) 221
2.1,138; (21) 766b 23; (22) Bibliothek for nyttige
Skrifter 1772,499; (23) 768 1, 537ff; (24) 2571812,
94-96.
Gåsens »urofjer« (sml. s. 102, 160) blev kasseret
og brrendt, de måtte ikke komme med i dyner og
hovedpuder, for så kunne man ikke falde i s0vn
eller sove roligt og heller ikke d0 i den seng (1).
»De )ange vingefjer af gås og and måtte ikke puttes
i dynerne, det ville forårsage uro og uheld i mange
kommende år« (SFalster; 2). En gammel kone, der
lrenge lå syg og 0nskede at dl:'l, fik af de koner, som
passede hende, gåseblod at drikke, det skulle
fremskynde d0den (Raml0se NSjrelland; 3).
En voksen gned et barn i ansigtet med gumpen af
en gresling for at det ikke skulle blive solbrrendt om
sommeren, »det var jo bare sådan en overtro, for
jeg blev såmrend solbrrendt alligevel« (Helsinge o.
1885; 4).

Den der spiste mange gåsefl:'ldder skulle blive dygtig til at danse (NFyn; 5), men spiste en gravid
kvinde et gåsehoved, fik barnet gåse0jne (1734; 6).
LITTERATUR: (1) 644 4,154; 5 47 ; 6 55; 232b
40f; 131 1904/27:1103 (1887); (2) 758 53; (3) 131
1906/23:33 (1941); (4) 131 1930/2:28 (1927); (5)
604 241; (6) 390[ 4,634.

SAGN, EVENTYR

En hvid gase var kirkevare for Dalby kirke på
NFyn, når den blev set på kirkegården varslede det
ulykke og d0d (1), sml. bd. 1 s. 190.
Om aftenen spl:'lgede et par gres ved en kilde på
Mors. - En 10-årig pige fandt en tam gås og tog
den med hjem, men i porten var den pludselig forsvundet, og i det samme 11:'ld der en skoggerlatter,
så hete gården rystede, hun havde håret på et spl:'lgelse, og efter den tid varder aldrig ro på gården. En pige så på Blegdammen i K0benhavn to hvide
gres med grl:'lnne pletter på ryggen, på hver sad en
lille mand med hvide bukser, r0d tr0je og en rund
hat ; da hun gik hen imod dem forsvandt de. - Der
lå et gammelt rettersted med en galge på Gash0jsmarken under herregården Eskildstrup MSjrelland. Her så en dreng i tusm0rket en flok gres gå
tvrers over vejen mellem Ringsted og R0nnede og
styrte i en vejgrl:'lft, hvor de forsvandt. Man mente
det var de henrettede forbryderes fredl0se sjrele i
skikkelse af gres (2). En karl i Andkrer bar en stor
tam gås, han havde fundet, med hjem, men den
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blev tungere og tungere, fhllj fra ham og hen til et
sted, hvor en munk var manet ned; det måtte vrere
ham, der gik igen som et sp0gelsesdyr (3).
Mens skattegravere hrevede en skat, viste der sig
en karet forsprendt seks gaser, og de br0d tavsheden (4).
St. Peter skabte en gås om til en pige, fra hende
nedstammer aUe de enfoldige kvinder (5).
Valdemar Atterdag lovede at benåde en livsfange,
hvis han kunne besvare sp0rgsmålet »hvad er det
bedste på en stegt gås?«. Fangen svarede »det er
skindet« og blev l0sladt (6).

I eventyr forvandler fanden sig til en gås, en rrev
bider hovedet af den, og derfor har fanden intet
hoved (7); to gres k0rer til Rom (8); en pige undervejs til Hekkenfelt m0der en stor flok gres (9); en
flok gres, som drives 0stpå, forvandles til sten (10);
af et stort gåsereg lagt under en and kommer et
drengebarn , han kaldes siden Strerke-Hans (11).
En mand kan helbrede sin syge kone med »verdens
vidunder«, som er tre gr0nne gåseben fra Bethelhem, der lever en hellig gås, hvis ben har vidunderlig lregekraft (12).
I skremtesagn skal bedraget regtemand rejse til Jylland efter en »r0d gås«, imens bes0ger prresten
hans kone ; en rrev med afhugget hale og studsede
0ren forevises hos en jreger som en »spansk gase«
(13). I l0gnehistorier lader man en gås relte fl0den
til sm0r; gres flyver med manden, der har fanget
dem (14).
LITTERATUR: (1) 244b 253,255; (2) 390/ 5,2426; (3) 390g 5,23; (4) 390/5,375; (5) 390 4,336; (6)
390/ 4,30; (7) 244 230; (8) 390 7,322; (9) 244e
1,205; (10) 390 8,307; (11) 390b 3lf; (12) 366b 13039 sml. 390 7,96;·(13) 644 8,10-13,83; (14) 644
12,127; 248 83.
VARSLER

Gåsens brystben er lrenge blevet »brugt tiJ profeti
og spådom« (1616), i en husholdningskalender
1632 står der: Se gåsebenet! den brune farve betyder svrer kulde, den hvide sne og regn ; den 0verste
del betyder tiden f0r jul, den nederste efter jul.
Dette tegn holder vel undertiden , men slår ofte fejl
(1), det gentages af senere skribenter (2).
Når gåsens brystben er en ås [forh0joing]
det spår om vinters nåde.
Ved brunt betydes frost og kuld',
men sneslud ved det hvide (1670; 3).
»Når gåsestegene srettes på bordet Mortens aften
betragter almuen n0je det afpillede brystben og
gisner deraf den forestående vinters hreftighed og
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langvarighed. De lregger nemlig mrerke til, om det
fremstående brystben er gennemskinnende på den
f0rste del, og spår af denne mrengde klarhed en
streng vinter. Men er lyse pletter hist og ber indsprrengt i de m0rke dele, forudsiger de en ustadig
vinter. Jeg blev engang ved at aftensmåltid spurgt
af en h0j herre, hvad jeg trenkte om dette sandsigeri; mit svar blev, at dommen var vaklende fordi
gressenes brystben er forskellige, og man viJ ikke
Jet finde dem lige ens hos mange. Men den forskel i
brystbenet, hvoraf vi spår vinterens udfald, beror
på benets tykkelse eller tyndhed; det tykkere ben
står lyset imod, det tyndere lader det gå igennem,
og endelig fordi disse ben bliver tykkere eller tyndere efter gressenes alder« (Ths. Bartholin o. 1650;
4).
Man holdt brystbenet op foran et lys: skinnede
lyset klart igennem det, kom der hårdt vejr, frost
og sne; lyste det m0rker0dt: et mildere vejr (5),
der kom mere sne (6); var det m0rkt overalt: en
langvarig og hård vinter; m0rk kun i den bagerste
ende: streng vinter (7), hårdt vejr sidst på vinteren
(8); var det m0rkt på den forreste side: tidlig vinter, på den bagerste: sen vinter (9); et helt klart
brystben: kun lidt sne, men desto mere jo hvidere
benet var (0M0n; 10); et helt klart brystben: ingen vinter (11); m0rke pletter bet0d lige så mange
afbrydelser i frostperioden (Kolding; 12).
Man kunne se på ryggen af den , om man fik en
mild eller streng vinter, »og det kan man ikke engang på ryggen af ham, der skrev almanakken«.
H. C. Andersen, Springfyrene (1845).
Når gres og render, vilde og tamme · meget bader
og sig tiJsammen samle, · og mange sådanne fugle
kommer her, · et vådt vejr forhånden er (1581ft;
13).
Skynder gressene sig ud til grresset på marken, skriger og plasker de usredvanlig meget med vingerne i
vand forkynder de regn; ser man dem st rides om
redet og h0rer dem grekke og skrige mere end eUers
»råber de stormen ud« (1591; 14).
Gres og render piller og pudser deres fjer for at
skille sig af med de lus under vingerne, som foruroliger dem meget imod regnvejr (1794; 15).
Snadrer gressene h0jlydt kan der ventes dårligt vejr
(16), det er »af glrede over den forventede regn«
(17); der er udsigt til regn, når de tager bad og
samler sig i flok, spreder de sig bliver det godt vejr
(18).
Når himlen ser ud som en gåsekrav[e] · så får vi
vand inden tre dav (19).
Basker gressene i frostvejr med vingeroe, eller lader de som om de vasker sig (f.eks. stående på is),
kommer der t0vejr (SFyn, Odsherred; 20).

Går gres med et strå i nrebbet, kommer der uvejr
(Fredericiaegnen; 21), strenges vinteren {SVLolland ; 22).
Rederne var anbragt i stuen. Hvis det f0rste reg en
gås lagde vendte den spidse ende mod d0ren, ville
der ligge lig i huset inden året var omme (VSjrelland; 23).
LITTERATUR: (1) 633i 108f; (2) 766 80; 748
226f; (3) 229 85; (4) 3511828.1, 112f; (5) 644 5, 47
og 7 ,52; (6) 390 4,353; (7) 644 3,93; (8) 390 9 ,9; (9)
390e tb. 3,153; (10) 131 1904/27:624 (1910); (11)
390e tb. 1,111; (12) 131 1904/27:2254; (13) 437
197; 7415; (14) 185 upag. ; (15) 718 4,325; (16) 729
18/6 1949; (17) 409 1869, 77; (18) 130a 1954,155;
{19) 390 4,367; (20) 131 1904/27:335 (1884); 644
5,41; (21) 131 1904/27:2376 (1886); (22) 131 1904/
27:710 (1891); (23) 131 1906/1:208 (1911).
STEMMETYDNJNG

Når gressene går og reder grres eller aks på stubmarken siger de til hinanden (lavmrelt, hurtigt): ta' du
det så ta'r jeg det - ta' du det så ta'r jeg det (1), nu
ka' du ta' efter det det det, så ta'r jeg efter det det
det (Horsensegnen; 2), (jysk) så ta do drend, så ta'r
a drend - av, do trrer mre! (3), (bornholmsk) ta'r du
ded så ta'r ja detta, så ble vi ajle mretta (4), ta' du
detta så ta'r jeg detta, faer er intet hjemma, moer
ser inte etter (5); går de i en kartoffelmark: nu ta'r
jeg den, så får du den anden - og kaster med nrebbet en kartoffel til den anden gås (6).
Efter at de er kommet ind om afteaen: jeg skal
sidde hvor du sidder, du skal sidde hvor jeg sidder!
(Vendsyssel; 7), du står hvor a skuld' stå, den anden gås svarer: av av av for skam, du trre'r mig!
(8); gak gak gak, (hurtigt) do sejer (sidder] som a
ska sej, a sejer som do ska sej, (langsomt) av! do
trrejer mre! (Salling; 9). Når gressene står t0jret
siger de: vi vi vi står her! og når de er kommet
hjem: jeg skal sidde hvor du skal sidde, du skal
sidde hvor jeg skal sidde! (Sjrelland; 10).
Gasen: gås, gås, kom nu straks! her er nok på
denne plads! - Gåsen: gås, gås, sikke vås, sikke
väs, gås, lås! (Odenseegnen; 11).
I e t eventyr om skibbrudne siger gåsen: å, sikke
noget snak, sikke noget snak ! (12), i en dyrefabel
svarer en gås på kattens sp0rgsmål »tror du vi kan
leve?«: ja, så gu' kan vi så, ja, så gu' kan vi så!

11 ,144; 390 9,81; (9) 764p 96; (10) 131 1904/30:2
(1890); (11) 644 1,91; {12) 219 1,24; 111 9; (13)
390j 29.

SKJK, B~RNELEG

De fra Holland indkaldte b0nder på Amager brugte til l0jerne fastelavns mandag en gås (ikke en
hane, s. 115: på galopperende heste skulle mrendene trrekke hovedet af en levende gås, behrendigheds- eller kraftpr0ven blev kaldt gåserenden, og
vinderen blev årets gåsekonge (1).
Med gåsen drages kattestrud,
det hendes hoved koster,
dog halsen er besmurt
med srebe (askens moster),
det kommer hende surt (1670; 2);
Hun hrenger i et reb tvrers over byens gade,
ved f0dder hrenger hun, hun skriger og hun gaber.
De karle rider fluks og den ved halsen trrekker.
Tit l0ber hesten bort, og karl ved gåshals hrenger,
fordi at sreben g0r den gåshals ret glidig.
Dens hals er bunden om med liner og er smidig;
men kan der en blandt dem så strerkeligen strrebe,
at gåsen mister hals, da er han gåsegreve (1693; 3)
I en indberetning fra Amager 1743 hedder det:
Ved juletid havde de også en anden slags leg, som
bestod i, at de ophrengte en levende gås mellem to
reb, bundet i brede bänd så den ikke kunne bevrege andet frit end halsen og hovedet, og når den
bevregede sig gik [svingende] hele gåsen frem og
tilbage. Den hang med halsen nedad, som blev
strerkt oversmurt med gr0n srebe. Demrest forfäjede amagerne sig til hest og rendte med blotte hrender efter denne gås for at rive halsen af den, og den
som fik den blev kaldt gåsekonge, og hans skål
blev drukket med stort frydeskrig over dette lykkelige udfald (4).
Skikken var en populrer fom0jelse for hoffet indtil
amagerne indså »den synd de gjorde, så de siden
1753 har afholdt sig derfra, da deres sogneprrest
med en srerdeles prrediken overtalte dem til at lade
vrere« (5).
Også på Mols, Fyn og Falster h0rte det til fastelavnsl0jerne at trrekke hovedet af en gås eller gase
(6); sml. kat s. 22ff, h0ne s. 115.

{13).

LITTERATUR: (1) 390j 202; 2191,1928,25; 242b
103; 644 4,158; 681 2, 15; (2) 644 5, 76; (3) 390
9,81; (4) 189 7,1875,238; (5) 390j 202; (6) 644
4,156; (7) 131 1906/47: 1184; (8) 644 5, 76 og

På Falster blev ved gåsegildet omkring Mortensdag
eller den forste »julestue« hos en bonde »byttet
gres«: byens karle og piger blev fordelt således, at
hver »gase« fik sin »gås«, og de skulle holde sammen ved årets 0vrige gilder (7), sml. får bd. 1 s. 193.
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Trrekke gåsekrog: to personer rykker i hver sin
halvdel af gåsens gaffelben, den som når benet brister beholder det st0rste stykke med en tap foroven får et samtidig foretaget 0nske opfyldt eller
vinder en prremie (8): Vi trrekker gåsekrog for
sp0g, · og trenk! en stor klat syltet0j ·skalden som
vinder have (P. Faber, Peters jul 1866); sml. h0ne
s. 108.
Pedersdag 22/2 om morgenen blev en gase lukket
ind til den pige, der »gjorde vejr« den dag, man
sagde at hun skulle srette »avler0r« på gasen (Sams0; 9).
Gåsens h0jre vinge blev brugt til at feje med. Når
brudepigerne redte de nygiftes seng var det skik at
lregge en gåsevinge i den for at minde bruden om
hendes pligt til at holde huset rent for st0v og spindelvrev (Slesvig o. 1820; 10).
En juleleg o. 1700 hed at hverre (narre] gres: to
personer var rrev og hyrde , de andre deltagere stod
med hinanden i hrenderne opstillet som »gres« bag
dem, og den bagerste skulle da pr0ve at komme
forrest og blive hyrde (11); en anden juleleg varat
stikke en gås (1787; 12).
Sidde i gaserede: man skulle sidde på knre og f0re
sredepartiet ned til gulvet (VHanherred; 13) ; gåsetyv, nappe gås, nap en gås og tag en gase: b0rnene
stod i en kreds, et barn kaldt gasen gik omkring
kredsen, slog en på ryggen og sagde »nap en gås,
nap en gås, nap en gase!«, hvorefter den nappede
skulle l0be omkring kredsen tilbage til den tomme
plads, forfulgt af gasen; den som kom sidst blev
gase nreste gang (Jylland; 14).
Rreven og gressene: et barn var rrev, de andre b0rn
gres, og gåsevogteren sagde: herud , mine gres! gressene: vi t0r ikke! - for hvem? - for rreven hvor er hans - han står omme bag huset; så l0b de ,
og rreven pr0vede at fange en af dem ; vogteren:
kom hjem , alle mine gres! - vi t0r ikke - hvorefter
de pr0vede at komme tilbage til vogteren (Sjrelland; 15).
Man sagde til et lille barn »kan du gi' gåsen havre ?«, greb det om hagen og huggede undertrenderne mod overtrenderne: gi' så gåsen havre! (0M0n;
16).
B0rnelege: slagte (klappe, klaske) gres; vil du k0be
en gås? (17); b0rneremser: grå gås med din vinge
(mange varianter; 18) ; gamle grå gres gider gerne
gnave godt gammelt gadegrres (Als; 19), Gamle
Gertruds (eller: Gretes) gamle grå gres gider gerne
gå gnave godt gammelt gr0nt gadegrres (Fyn,
NSjrelland; 20); Gadegårds gamle grå gres gider
gerne gå gnave gammelt godt Gadegårds gadekrers
grres (Bornholm; 21).
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En gås var en trreskive på en snor: når denne blev
strammet og slrekket h0rtes en brummende eller
hvresende lys (22); andet leget0j s. 168.
LITTERATUR: (1) 547 6,567,572; 299; (2) 229
29; (3) 299 23f; (4) 771 1918, 48; (5) 547b 2,221;
(6) 623 3.1,72; 474 1892,156; 266 2,214f; 604 431 ;
131 1906/23:1069; (7) 244b 104 og 244c 3,182; 242b
224,227; 644 5,224; 178b 1,529 ; (8) 547 6,572; (9)
644 5, 42; (10) 131 1906/43:3337 (1937); (11) 547
8,840; 662 2; 54; (12) 535 239; (13) 400b 46; 178b
1,425; {14) 390i 230f,518; 178b 1,529,531; 644
6,1886,127; 131 1904/27:3223 (1888); ( 15) 644
5,127 sml. 390i 247f,278,332f; (16) 390i 165 ; (17)
390i 487-89; (18) 390i 74-77; (19) 714 174; (20)
711g 120; 604 601; 711d 174 ; (21) 638 22; (22) 390i
681.

GÅOER

Hvad er det , der ikke kan gå ind ad en d0r uden at
dukke sig? (l); hvad er det , der går over marken
og brerer konens dyne? (T0nderegnen; 2); hvornår
er der flest fjer på gåsen = når gasen drrenker hende (MJ ylland; 3); hvornår har gåsen tandpine? =
når rreven snapper den (4); hvornår er gåsen
bedst? = når den er stegt (5) ; hvad ligner mest en
stegt gås? = en stegt gase (6); hvornår går en gås i
tandskifte? = når den bliver spist (5); hvor langt
går rellingerne ud i vandet? = så langt som de kan
bunde (7).
Min fader var en sejlende mand , · kommet ud af
gejstlig stand, · af koner havde han altid tov (to], ·
men aldrig i seng han med dem sov, · b0rn havde
han mange af, · man aldrig de kunne hans lig begrav' = gasen (8).
Ligger i halmaffaldet, låddent som et lam men ingen uld (Frer0erne; 9).
En dam med mange rellinger i - hvad er det? =
havet eller fjorden i blrest (VHanherred; 10).
LITTERATUR: (1) 390m 37; (2) 178b tb. 196; (3)
259/2,197; (4) 178b 1,528; (5) 644 6, 47,58; (6) 366
255; (7) 644 2, 42 ; (8) 644 9,217; (9) 25 184951,320; (10) 400 53.

ANVENDELSE AF KROPSDELE

Til gås vi gasen slipper,
når hun skal lregge reg,
at reggen' os ej glipper,
når gåsen under vreg
sin' reg udligget har
og unger ventes sk0n,

af hvilke lrekre gaver
kan haves uden b0n,
til dynen fjeren duer,
til bordet gåsens k0d,
til kål vi ister bruger
og fedt deraf til br0d.

