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1670; l) ; i majvisen sang man: bevar de ga:s fra
skade og n(lld, · h0r det som vi bede! g(llr kålen fed
og dynen bl(lld, · va:r os alle en nådig Gud med
gla:de (2).
Kold gåsesteg skäret i småstykker saltes og syltes
til en postej (1400-t; 3). Lår og bryst blev saltet og
r(llget, ofte til salg; på skroget kogtes kråsesuppe,
med gåsens blod sortsuppe, og krydret gåsefedt var
el yndet br(lldpåla:g f(llr sm(llrret kom i brug. Blodet
blandet med fedt og gryn blev stoppet i skindet af
gåsehalsene (1802ft; 4), gåsehalsp(lllse blev regnet
for det la:kreste af gåsen, bedre end blodp(lllser, og
spist Mortensaften (5). Gåsehalsgr(lld var i VHanherred halsskindet fyldt med vandgr(lld tilsat kommen o.a. krydderier og kogt (6).
»At det er fordelagtigt at la:gge ga:s til, skulle jeg
ikke tro at nogen vil bena:gte. Gåsek(lld, enten det
er fersk eller saltet, gider nok enhver spist, og en
seng med gode gåsefjers dyner foragter vel ingen.
Når bonden altså vil la:gge dygtig til at dem kan
han ikke alene spise og ligge godt, men også få til
en god håndskilling« (1789; 7).
Gåsen na:vnes som julespise allerede o. 1460 (8).
Der blev spist mange ga:s ved fester, til Mikkels- og
Mortensdag og ikke mindst i julen, man plejede at
sige: en gås er for meget til en og for lidt til to (8a).
Gåsestegen må va:re vor nationalret juleaften. Erik B0gh, Hymne til [Mortens] ga:ssene (9), Mortensgåsen (9a).

Når der blev holdt mange ga:s var det isa:r for at få
fjer og dun til de bugnende bondedyner og puder.
»Gåsen er na:sten uundva:rlig for os danske, sa:rlig
for dens fjer til sengekla:der, som mindre kolde
klimater kan undva:re« (1793; 10); »Når man regner til en opredt seng 48-50 pund fjer, så kra:ves
dertil 200 ga:s, og i en stad med 50.000 mennesker
må man altså have fjer af 10 millioner ga:s« (1796;
11). I en dyne skulle der helst va:re 12 pund gåsefjer (Falster; 12), man regnede med fjerene af 24
ga:s til en overdyne (12a). En dyne af uldent dynevår med gåsedun var det mest va:rdifulde en datter kunne få med hjemmefra, når hun blev gift
(Stevns; 13).
Der blev skäret skrivepenne af skaftet på de store
vingefjer (»pennefjerene«). Det skulle va:re af
venstre vinge, og de bedste penne fik man af de
svingfjer ga:ssene om sommeren tabte på marken
(11). I flere egne var det gårdma:ndenes pligt hvert
år at levere et bestemt antal til skolen (14). »Hver
dreng i Givskud skole [SJylland] måtte årlig skaffe
mindst 12 gåsefjer til degnen, og da der i sognet
ikke holdtes ret mange ga:s kostede det drengene
kamp at skaffe det forn0dne antal til veje. Men
hvert år hen på sommeren kom de store gåsedrifter
vestfra igennem Givskud sogn for at nå frem til
Viborg landevej [sml. s. 156). Når det rygtedes i
Givskud skole, at en drift ga:s var undervejs, styrtede skoleb(llmene afsted i huj og hast for at hja:lpe
gåsedriverne. Som 10n for deres tjeneste fik de lov
til at tage nogle af de st(llrste vingefjer på ga:ssene,
og på den måde samlede de gåsefjer, der kunne
holde dem vedlige med penne til na:ste efterår«
(15). Barnet fik et helt knippe pennefjer med i
skolen, hvor la:reren sad og skar penne til b(llmene
(VHanherred; 16); »i skrivetimen var far på sit
kateder ta:t omringet af en flok skoleb(llm, som
skulle have skäret deres penne; de kunne jo let
blive forda:rvede , isa:r af en tung hånd« (17). Pennefjer var en eksportvare, således udf(llrtes i 1776
fra Fan(ll for 180 rdl. (18).
Vingerne {de h!<'ljre var mest anvendelige) blev skäret af i leddet og udspilet stukket ind bag spa:rrene
på loftet til brug som »fjervinger« = små koste til
at feje smuler sammen, feje ud i bistadet, sm(llre
rokkens lejer, fjeme st(llv og spindelva:v med {19).
Man brugte en gåsefjer, når br(lldene skulle pensles
med olie f(llr de kom i ovnen (Langeland; 20), fjerene på den venstre vinge og vingebenene til spolepinde (Mors, Bornholm; 21). Gåsefjer kunne benyttes som tandstikkere og piberensere (NFyn;
22). De lange stive svingfjer blev samlet til st(llvekoste (VJylland; 23), afrevne skafter (»rivefjer«)
sn!<'lret i bundter og anvendt som kar- og grydeskrubber (24). Fjerene sattes på badmintonbolde.
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Kartoffel- eller fjerb0ssen var et leget0j af et stykke gåsefjerskaft renset for marv; dets brede ende
stak drengen i en rå kartoffel så en skive satte sig
fast i r0ret; med en lille tynd »ladestok« pressede
han denne skive frem mod penneposens tyndere
ende, satte en ny prop i og st0dte denne imod den
f0rste, som af den komprimerede luft blev slynget
ud med et lille knald (25).
Enderne af den t0rrede strube blev b0jet sammen
til en ring efter at der var ha:ldt nogle a:rter eller
hagl i den og brugt som et garnvindsel, der raslede
rytmiskt når man vandt garnet - desuden kunne
man h0re når et vindsel faldt på gulvet; det var
også småb0rns rangle og blev kaldt en ralle, skralde, skringle, skra:ne, skraldebasse (26), småb0m
med tandskifte fik den at gnave på (27).
Den intakte hals af en nyslagtet gås brugte b0rn
som en fl0jte (»pipper«), den kunne frembringe
na:sten alle gåsens lyde (Falster; 28); »ved at bla:se
kraftigt gennem luftr0ret fik man det lyse gåseskrig
at h0re« (SSja:lland ; 29), drenge bla:ste trompet på
den (27).
Skindet (»hoserne«) blev kra:nget af sv0mmef0dderne og brugt som forladning i b0ssen, når der
blev skudt nytår ind, for så knaldede skuddet h0jere (Falster, Lolland; 30); i frostvejr beskyttede
man ha:nderne med dette skind (Mors, Thy, Sja:1land; 31). Tarmene kunne bruges til drejeladsnore
(VHanherred; 16).
Af gåsens brystben lavede man en springgås, »på
det anbringes en pind i en snoet snor, pindens forreste ende kla:ber ved en klat beg, og når den pludselig 10sner sig g0r brystbenet et spring« (o. 1700;
32). Man bandt en dobbelt snor omkring dets to
flige, anbragte en pind mellem snorene og drejede
den rundt. Når springgåsen blev sat på bordet gjorde den et hop (Vendsyssel; 33). »La:nge kunne jeg
sidde og vogte på springet, og når kolb0tten så
kom - altid uventet trods min venten - fik jeg det
lille gys, som var tegens h0jdepunkt. Festlig, na:rmest a:ggende stod de n så der på bordet efter sin
bagla:nder med stillepinden som en koket hale
skråt op i luften, som var den parat til et nyt hop«
(29). H . C. Andersen, Springfyrene (1845). Piger
lavede dukkestole af knoglerne (27), et cigarr0r
kunne va:re en udhulet gåseknogle eller en hul
knogle fra gåsens vinger (o. 1900; 34).
Hvor eller når der var knaphed på ildebra:ndsel
brugte man t0rret gåsem0g, mange talemåder vidner om, at det var en alm. praksis: i Vorbasse stabler de gåselorte med gafler; på Gunders0 og Bederslev fa:lled (NFyn) stabler de gåsem0g og tager
8 skilling favnen; han e r nok ude fra Agerna:s (ved
Bogense), hvor de sa:tter gåselorte i ha:s ; til den
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dovne eller uduelige: du duer kun til at komme på
Amager og stable gåselorte, eller: du skulle sendes
til Amager og bide de hvide ender af gåselortene;
de mangler dig på La:s0 til at stable gåselorte; du
skal til Reers0 og stable gåsem0g; han skal ud på
sletten (NFyn) og stable gåselorte; du kan komme
til Bygholm og blive gåsehyrde og som 10n få lov til
at bide de gr0nne ender af gåselortene; om en, der
skal va:re soldat: han skal til Nyborg og stable gåselorte (Langeland; 34a); du er ikke bedre va:red
end at gå på smålyngen og vende eller plukke gåselorte (Bornholm) (35).

Lcegemidler:
Gåseblod kogt med eddike tages for bla:resten; for
ha:velse i halsen drikkes 01 blandet med hvidt gåseskarn; gåsefedt og knust karse la:gges på sår i hovedet, gåsefedt med r0gelse på brandsår; gåsefedt
blandet med hvid10g stoppes i smertende 0re
(1400-t; 36).
Gås steges med en indlagt kattek0dfars og fedtet
gnides på podagra (1720; 37). Gasem0g indtages
med vin for gulsot (1769, 1807; 38); gåsefedt lindrer sår (SJylland; 39), gåsefedt er anf0rt i apotekertaksten 1619.
Benedder (kronisk knoglebeta:ndelse) gnides med
den gr0nne ende af gåselorte blandet med teriak
(VSja:lland; 40). Fregner skulle gnides med en levende ga:sling og helst den f0rste man så om foråret, fnat med gåseg0dning og kalveurin (Falster;
41).
En troldkvinde i K0ge brugte o. 1620 »gåsesokker«
(skindet af f0dderne) mod blodsot = dysenteri
(42); klog kone i Dalby manede den sygdom, hun
helbredte, ind i et stort gåsea:g og lagde det i et
ga:rde - hvis nogen tog a:gget fik han sygdommen
(Horns h. ; 43). Et barn som vantrives på grund af
hekseri gnides med fedtet af tre gåserumper og ni
hesteb0nner kogt i rindende vand tilsat usiet ma:lk
(vestjysk cyprianus; 44). Et gåsena:b ha:ngt i t0jet
lindrer hekseskud (Kirkehelsinge; 45).
Man satte nogle gåsea:g bag la:gterne under taget
til brug når k0erne fik dårlige patter, så blev de
gnedet med indholdet. Et sådant råddent a:g kunne
eksplodere med et ma:gtigt knald (Majb0Ue 0Lolland ; 46).
Mod koens forstoppelse indgives finhakkede gåsefodder, kan den ikke ka:lve eller slippe efterbyrden
indgives småhakket gåsek0d i 01 med ga:r (1700-t;
47). Blodet af en hvid gås bla:ses i hestens na:sebor
for dens snue (1703 ; 48).
LITTERATUR: (1) 229 28f; (2) 6881,149; (3) 272
216; (4) 735 2,1802,330; (5) 239b 119; 426 1964,72;
(6) 178b 1,530; (7) 633 1,120; (8) 90 26f; (Sa) 451
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1,291; 597 54; (9) 100b 261-63 sml. 345; (9a) 328
8,1866,47; (10) 718 3,215; (11) 718 5, 56; (12) 242b
40; (12a) 326 113; (13) 552 52; (14) 381 47; (15)
368 1,35; (16) 400b 70f sml. 259f 1,105 og 3, 90;
(17) 496b 93f; (18) 395 2,248; (19) 552 51,119; 667
124; 400b 70; 604 244; 172b 2,110; 326 113; (20)
2351,404; (21) 638128; 633 113; (22) 604245; (23)
599 72; (24) 667 124; 552 44,52; 199b 49; (25) 662
22,1960,32; 496b 94; (26) 735 2,330; 178b 1,530 og
3,315; 667124; 604244; 638128; 662 22,1960,34;
(27) 326 115; 173 119; (28) 242b 123; (29) 471 2628; (30) 242b 227; 426 1964,72; 363 150; 326 115;
(31) 644 8,140; 5 155; (32) 487 S688; (33) 172 4, 44;
(34) 547 6,569,572; (34a) 235 1,405; (35) 390c 477,
489 m.fl.; 722 1935, 130; 633k 176; 633h 44; 172
1,287 sml. 178b 1,530; 172b 2,110; 644 3, 21; (36)
275 75, 195; 275 31; 272 22, 47, 75; (37) 390n 168;
(38) 390n 135; 16927; (39) 1311904/27:2304; (40)
366c 128; (41) 667195; 390/ 4,591; (42) 760 10,19;
(43) 711b 199; (44) 259h 1,38; (45) 131 1906/
23:294; (46) 131 1906/23:787 (1958); (47) 69
167,255f; 356103; (48) 69 44.
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Ga:s bider ingen ra:ve (Peder Laale) ; det er ikke let
at k0be havre af ga:s (Laale), hun reder den hellere
selv (o. 1700; 1), k0be havre af gåsen = k0be for
dyrt (1841; 2), knaghals [de n stolte, hovmodige]
skal huske, at gåsen luder i d0ren (Laale) = opfordring til ydmyghed.
Peder Syv: god gås er selv ude om en gase ; mange
bejler og får en gås med guldreg; en gås drikker så
meget som en gase; den gås hovedet er af krekker
ikke mere; bonden er ingen gås fordi han er grå
[klredt i gråt] = fattigfolk kan også vrere kl0gtige
(3); gåsen går så lrenge i k0kkenet, at hun engang
kommer på spiddet, gåsen går så la:nge til gilde, at

den kommer hovedl0s hjem.
Moth o. 1700: den gås krekker h0jt, som har en
god gase = når konen praler fordi hun har en rig og
mregtig mand ; gåsen drikker af hver brek = 10sagtig kvinde; gåsen bukker ved hvert vangeled =
un0dvendig forsigtighed (4), en gås bukker sig, når
den går gennem h0je porte, for ikke at st0de sin
pande (Ludvig Holberg, epistel 12 (1748)).
Den der g0r sig til gås redes af rreven (5). Når alle
vit rive en fjer af gåsen er den snart n0gen (6). Har
han f0rst reden kommer gåsen nok (7), når man
har en rede kan man altid få en kone (VSjrelland;
8) , jeg skal f0rst have reden til min gås fra gadekreret (Thy; 10). Alle tror fed gås i andens gård (Fa:r0erne; 11).
At give en dåre råd er som at slå koldt vand på en
gås (Laale), ba:re koldt vand på en gås, det er som
at slå svalevand på en gås (1600-t) = forgreves kritik, formaning, belrering etc. (12) ; Bertel Thorvaldsen skal have brugt talemådeo i positiv retning
som svar på sp0rgsmålet, om han kunne tåle den
megen ha:der (5).
Peder Syv: tre ting vit gerne skvaldre: gås, skade
og e n ond kone; gåsehovedet har liden hjerne (et
dummehoved liden forstand), ironisk: han har god
gåseforstand på det; det duer til intet at g0re sko til
ga:s = unyttigt arbejde.
Gå til gilde med gåsen (1648; 13) , drikke med gåsen (1802; 3) = drikke vand eller blande meget
vand i sin vin; gåsen er lystig i sin vinka:lder {1600t ; 2).
Den gås er d0d , som lagde de store reg = den
herlighed er forbi , en stor velg0rer d0d (o. 1700) ;
at ligge i gaseleje [gaseseng] = når en mand må
ligge alene, fordi hans kone er i barselseng (o.
1700; 14); om a:gtemanden, hvis kone ligger i barselseng eller er bortrejst: han går på gåsebakken
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(1802; 3) sml. nedenfor, han ligger i gaserede, han
sidder på gasereden (S!i!nderjylland; 15), han sidder på gaseknolden = konen er gravid (16).
Han ser (eller: ved) nok, hvis g.es han genner på
gr.es = hvem han vit gli!re en tjeneste (o. 1700; 2);
han har n.eb til at vende gåse.eg = vit gli!re mere
end han kan udrette (o. 1700; 2); de er til gåsemli!de i dag = om kvindest.evne med megen sladder
(o. 1700; 5); det er en sen d!i!d at lade sig tr.ede
ihjel af g.es (o. 1700; 17); blive trådt ihjel af g.es =
et sejt, langsommeligt, udsigtsl!i!st foretagende
(18).
V.er ikke så arrig, at du bider g.es, og ikke så tam,
at g.es bider dig (1735; 19); når en gås k.ekker så
k.ekker de alle (1802; 3); spli!gende om patient
med m.eslinger: han vogter greslinger [1802; 3), når
b!i!rn havde m.eslinger sagde man, at de rugede
g.eslinger ud (NFyn; 20); slagte g.es i Nedergården
= menstruere (Vendsyssel; 21).
Det er ikke som en gås flli!j af reden = om den der
holdt et flot gilde, har et us.edvanligt kli!retli!j, går
ejendommelig kl.edt (VSj.elland; 22). Sådan gik
den gås til gilde = så galt gik det, thi g.es slagtes fli!r
gitdet (Agger; 9). At lyse for g.es = nysgerrig forlegenhed (NFyn; 23). Have en gås at plukke med en
= et uafgjort mellemv.erende (Vendsyssel; 24)
sml. hli!ne s. 122; sidde som en bisp i en gåserede =
mageligt i en seng eller l.enestol, indpakket i dyner
og puder (1802ft; 3).
Den arbejdsl!i!se går (eller: driver omkring) på gasebakken; udtrykket skal skyldes, at Gilleleje stejleplads blev kaldt Gasebakken, her gik g.essene,
og den der ikke havde andet at bestille gik derud
og kiggede på dem (25).
Lokkemanden (eller: Per Lokkemand) driver med
sine g.es = om luftens flimrende bev.egelse ved
horisonten en varm forårs- eller sommerdag (26) ,
sml. får bd. 1 s. 199f.
Tre kvinder og en gås g0r et marked (5) ; når en
pige kun er lidt klogere end en gås får hun sig nok
en mand (NFyn; 23). Guds rige er ikke for g.es
(NSj.elland; 27).
Drik med gåsen, så bliver du ikke li!r i hovedet
(28). Om den forvirrede: han har ikke sine g.es
hjemme (VJylland; 9); han gli!r ikke mange g.es
r.edde = er d!i!den n.er (Anhalt; 29); han skal nok
rive hovedet af gåsen = om den der praler af sin
dygtighed og ikke udretter noget (5); han har gasemod og et kyllingehjerte (16) , store ord og gåsemod, eller: mod som en gase (NJylland; 30).
Du har nok hli!je tanker ligesom Per Hosemoses
gase, den mente den kunne nå op og stange månen
(Fleml0se; 30a).
Drillende om eller tit et ungt menneske med begyndende sk.egv.ekst: han (du) ligger nok i proces
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med g.essene (31), - med gasen (Fredericiaegnen ;
32), i trrette med gasen (Vendsyssel; 15), ligger i
proces med g.essene og har allerede vundet dunene
(16), i proces med gasen og ved ikke, om det bli'r
til fjer eller dun (MFyn; 33).
Tilden selvkloge: kan du få patter på en gås?- kan
du malke en gås? (S!i!nderjylland ; 9), du er klog på
gåsemalkning hvis du bare vidste, hvor patterne
sidder (1861ff; S!i!nderjylland; 34). Å, vil du ikke
rende og stable gåsem0g = rende og hoppe (L.es!i!;
35) sml. s. 168. Om den enfoldige: han er derude
fra, hvor g.essene går barfodede; som undvigende
svar på spli!rgsmålet, hvor man kommer fra: jeg er
derfra, hvor husene står ude og g.essene går med
bare f!i!dder (VJylland; 36).
Ordspil: en grå gås er aJtid bedre end to hvide = 2
hvide (m!i!nt) var kun ¼ skilling (2); han dreker
med en gase = drikker vand, ordspil med dr.ekke
'parre sig' (15); alting forgås, men aldrig forgås
tr.esko (o. 1800; 37).
Han har medlidenhed som en med gåsen: når bun
går i vandet at hun ikke skal drukne, og når hun
går barfodet om vinteren at hun ikke skal fryse
(Peder Syv). Fare som St. Mortens g.es = blive
borte (o. 1700; 38). Han sidder som en prins i en
gåserede (16), han går som en spansk gase =
strunk (Mors ; 15), han ser ud som han var stoppet
med gåsemli!g = en tretbygget, veln.eret mand
(L.esli! ; 35); han skeler som en gase (16); bryste sig
som en syg g.esling (Vendsyssel; 39) ; den indbitdske: han er ud af den store ende af en gåselort
(16); vakle som en fuld g.esling (VFyn; 40) ; h.es
som en gase (1845; 41), til den h.ese: du hv.eser
som en gase (Vendsyssel; 39). Snakke, v.ere dum
som en gås (1700-t ff; 42) ; de snakker med for
selskabs skyld ligesom de Ejsing gres (43) - ligesom
Stadils g.es (44). De sidder på rad (eller: går] ligesom Endelave g.es, der var kun to (45), - ligesom
Pers g.es, han havde kun en (Vallekitde ; 47), de
går i gåsegang ligesom fannikerne (SVJylland; 48),
- ligesom natm.endene (49), - ligesom Agger-boerne: sagdes spottende i Thy om dem når de gik til
kirke, også : de går i en r.ekke ligesom aggerboerne, når de går til Krik - den fli!rste by de kom til
med kurve på nakken for at s.elge fisk (50).
Han shmer sig selv/vi hytter os selv ligesom de
store g.eslinger (51), nu kan han klare sig selv ligesom de store g.eslinger (VJylland ; 52), han går (eller: ta'r ud) på egen hånd ligesom de store g.eslinger (1850ft; VJylland; 53), de går hver på deres
egen jord ligesom de store g.eslinger = om .egtef.eller, der sj.eldent ses sammen (Lolland ; 54).
Jeg ager, sagde gåsen, da r.even l0b til skovs med

hende (Peder Laale). Eins bier, sagde gåsen, hun
drak af ni gadekrer (Peder Syv), det er ens bier,
sagde gasen, han drak af syv gadekrer (55), - den
drak på hver side af m0ddingen (5).
Alle på en rad, sagde krellingen, hun havde kun en
gås (og det var endda en gase) (5). Vi er ikke frerdige endnu, sagde drengen, han sloges med en gase i
tre dage (S0nderjylland; 56).
De d0de i håbet ligesom Eriks gres (han havde en
toft, som hed Håbet, og hvor gressene d0de) (57).
Måtte verden gå efter mit hoved, sagde greslingen,
skulle det blive anderledes (58).
Er en karl lidt k0nnere end fanden, får han nok en
kone; er en pige lidt klogere end gåsen får hun nok
en mand (MSjrelland; 59).
Få/have gåsehud = bleg og nobret hud som folge af
strerk sindsbevregelse, også af kulde (60), af kulde
fik hun gåsek0d (1802ff; Vendsyssel; 61).
Gå i gåsegang = som gres i en rrekke, den ene efter
den anden, gå i gåserad (o. 1700) (62), de troendes
gåsegang i gamle begrebers ring (63).
Gåsefod = trekantet skrer på plov, trekantet plade
på havretand (64); gåse0jne = anf0rselstegn
(1700-t ff, fra tysk bogtrykkerslang; m0nster i
drejlst0j (1802; 3), ensfarvet vrevem0nster med aflange, oph0jede prikker ; runde udklippede huller i
broderi (VSlesvig 66); lrerred vrevet med m0nster
af skreve firkanter med hver en lille knop i (9); et
kla:de med smalle kniplinger (SJylland}; små vinduer på hver side af en d0r (Herningegnen) (67);
gåse0je = elektrikerslang for lille porcellrensring i
en loftkrog; rustningens brystplade, som kom i
brug efter o. 1560, blev efter formen kaldt gåsebug.
Gåsevin = vand (1563ff), jysk gasevin o. 1750ff
(68); gåselatin = !egende b0rns forvanskning af
sproget (Falster o. 1850; 69); gåsevid = ringe forstand (1676; 70), gåseforstand = enfoldighed, gåsehoved = enfoldigt, tåbeligt menneske, gåsehoved har kun lille hjerne (1802; 3).
Gåselort = en småkage, der navnlig bages i S0by
på /Er0 (71); gåsenakke = et kortspil (Langeland;
72), gåsespil (73) d.s.s. andespil (s. 150), jysk gåsetavl, o. 1700 et terning- og bra:tspil med påmalet
gås (74).
Gås= enfoldig, dum, sladrende kvinde, i a:ldre tid
også om en mand (o. 1700ff; 75), der er en gås i
hende (VJylland}, når en gås kommer til marked
får krremmerne penge (VSlesvig) (9).
Ska:ldsord: gåsehoved (Langeland; 72}, tå begås
(76) , pjattegås (S0nderjylland, Slesvig; 77), pladdergås = sladretaske (S0nderjylland; 78), flandre- ,
st0je-, trrettegås (79) ; balgås = meget stor og svrer
person (1841; 80), rendegase = en der render meget i byen (Vendsyssel; 81); trokkegresling = fjols

(Vendsyssel; 82); greslingesne = snefald om foråret mens solen skinner (Bornholm; 83).
Gås = en visk rertehalm bundet sammen med to
korslagte halmbänd og lagt på den lressede m0gvogn som srede for kusken (Falster 1857; 84}; en
kort porcella:nspibe med hvidbrunt hoved (Vendsyssel; 81); prop af kabelgarn til kanonl0b bag
»spejlet«, også om en forladning når der skydes
med 10st krudt (1839; 85); kokopper, få gåseattest
for vaccinationen (Randers- og Horsensegnen o.
1840; 80), ga:ssene = kopperne (Anholt o. 1890;
86), få gres = blive vaccineret (Randersegnen, Århus; 9); gres = skumklredte b0lger (L0gst0r), gressene leger, hvide ga:s (87); h0rkrremmergres = spegesild (88); gase = en k0lle til at drrebe sa:lhunde
med (1802; 3).
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