
Gog 1egne1 af Mads Stage til Blichers ,. Trcekfi1gle11e", 
1950. 

G0gen skal oph0re med at kukke, når de forste 
h0ststakke er sat - kukker den h0et ind, bliver det 
dårligt (4 7). 

G0gen må ikke kukke fra n0gne grene, d.v.s. for 
l0vspring (48), g0r den det, kommer foråret sent 
(49), h0sten sent (Sindbjerg SJylland; 50), eller det 
bl iver krig (Silkeborg; 5 1 ). K ukker den forste g0g 
på bar kvist, vil mange piger blive forfort det år 
(52): når g0gen kukker på baren kvist • vil mange 
piger deres m0dom mist' (53); - - skal alle piger 
deres m0dom mist' (Fredericiaegnen; 54); - - skal 
ma ngen en jomfru sin m0dom mist' (Bornholm; 
55); - - skal mangen sk.0n jomfru troloves for vist 
(Jylland; 56); det sidste rim må va:re en förvansk
ning, jf.: h0rer en ung pige g0gen kukke på n0gen 
kvist, bliver hun ikke gift det år; for en karls ved
kommende: ka:resten slår op med ham, for en 
mand eller kone: d0dsfald i huset (57). 

Vejrvars/er: 
Der kommer uvejr eller regn, når g0gen na:rmer 
sig landsbyerne ( 1804; 58); »flyver den derimod 
lystigt omkring og lader sig ofte h0re spår den 
smukt vejr« ( I 840; 59). 
Der kommer snart regn, når g0gen kukker på 
usa:dvanlige tidspunkter (60), ligeledes hvis den 
kukker meget kraftigt og la:nge i et tra:k, kukker 
»tri llingekuk« (SFalster; 61 ), skvadrer eller griner 
(Fyn; 62) eller hvis den slår ned (Tuse ved Hol
brek; 63); i parringstiden slå r g0gen undertiden 
nogle triller, og den kaldes da på La:s0 vandskan
ken (64). H0rte man den kukke, blev arbejdet 
med t0rvestakkene fremskyndet, for så kom der 
regnvejr (0Hanherred; 65). G0gen råber efter 
regn, fordi den kun drikker regnvand (66), det fal
der ned i dens hals når den kukker dobbeltkuk 
(Stevns; 67). 
»Når g0gen kukkede srerlig ivrigt idet Maren Jap
pes gik hjemmefra for at plukke lyng sagde hun: 
Ja, kuk du bare så galt du vi] om regnvejr, men jeg 
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går (og så bandede hun) a ll igevel på heden!« (68). 
»Nu letter tågen snart, for g0gen han kukker« 
(Bornholm; 69). 
Giver g0gen kun et kuk er det mod sta:rk t0rke 
(70), bryder solen igennem i en langvarig regn
vejrsperiode og g0gen råber hurtigt kuk-kuk-kuk 
bliver det t0rvejr (Satrup SSlesvig; 71 ). 
Når g0gen kukker i Havndals Lide (ved Mariager) 
far vi snart godt vejr (Alstrup s.; 72). 
Fra den kant g0gen h0res kukke f0rste gang, vil 
det oftest blrese den sommer (Vendsyssel, Fyn; 
73). 

LITTERATUR: (I) 160 1906/23: 294; (2) 160 
1906/23: 52; (3) 695c 37; (4) 160 1904/27: 2488 
(1883); (5) 160 1904/27: 317 ( 1883); (6) 464g 6.2 , 
205; 160 1906/23: 1283 (1908), 2667 (1921); (7) 
794 3, 127; (8) 160 1904/28: 2707 (1885); (9)464/ 
tb. 1, 144; (10) 160 1930/ 5: 2218; ( 11 ) 436 72; 
464g 6.2, 259f; 794 5, 1887, 86; 464/tb. 1,144; 785 
103f; 581 480; (12) 103 1952; (13) 160 1904/27: 
12 19 (1879); (14) 9/b 41 ; (15) 794 3,1885 ,103; 
(16) 464g 6.2, 259; ( 17) 160 1904/27; (18) 436 72; 
464g 6.2,260; ( 19) 28 Id ( 1879); (20) 160 1904/27: 
I 098; (20a) 388; (2 1) 794 7, 1887,64; 464/ tb. 
1, 144; (22) 22 47; (23) 847 3, 108f; (24) 464 
9,1885,5 sml. 581 480,509; 837 3, 1926-27 ,111 
(Medelby); (25) 160 I 904/28: 30 I 7 (1886); (26) 
160 l 904/30: 3059 ( 1884); (27) 461/tb. I, 144; 160 
1904/27: 2694; (28) 281d ( 1883); (29) 794 
4, 1885, 159; (30) 388: (31) 659 11 ,659; (32) Opaler 
1911 ,45; (33) Udv. d igte 86; (34) 919 81 ; Laura 
Kieler, Karen Jiirgens til Egtved 1903, 78 ; 725 
394; 910c 48; (35) 882 5, 98; (36) 688 285; (37) 
160 1906/23: 593 ; (38) 160 1904/30: 545 (1892); 
(39) 659 11 , 655; (40) 17c 28; (4 I) 160 l 906/ 1: 
493 (531); (42) 785 164; (43) 464 9,1888, 11 ; (44) 
160 1906/23: 2 173 (1909); (45) 464/ tb. 1, 143; 
(46) 160 1904/27: 725 ( I 879); (4 7) 464 7,266; 
212c 2, 324; 103 1946 (MFyn); (48) 725 560; 160 
l 930/ 5b: 565; (49) 160 1904/26; (50) 160 
1904/27: 2304 (1885); (5 1) 794 3,93; (52) 794 
8,1887,58; 464 9, 11; 524 1964,87 ; (53) 461/ tb. 
1,143; 212c 2, 325f; (54) 160 1904/2 7: 2366 
(1879); (55) 785b 155; (56) 28/b 2 1; (57) 160 
1904/27; (58) 174 2, 1,395 ; (59) 806 38; (60) 794 7, 
51 ; (6 I) 160 1904/30: 833 ( I 884); (62) 255 9, 1936, 
26; (63) 777g 219; (64) 937u 96; 794 7, 1887,65; 
202d 2 , 169; (65) 202c 2,213; (66) 160 
1904/27:2694; (67) 160 1904/27: 541 (188 1); (68) 
596 l 945, 19; (69) 785 164; (70) 464 6,26 I; (7 1) 
160 1906/23: 3334; (72) 464c 503; (73) 794 3, 98 . 

FORVANDLING TIL H0G 

Når g0gen har set de forste h0stakke, forvandles 



den til en h0g ( I); i st0rrelse, fjerdragt, rovfugll ig
nende flugt og i dens tavshed hen på sommeren 
har g0gen en vis lighed med en h0g. 
Efter at g0gen har afkukket kaldes den »den lille 
h0g« (2). Den b liver nreste forår igen en g0g 
(SSjrelland , Lolland; 3), er kun et år en g0g og bli
ver det aldrig igen (Jylland; 4). F0rste leveår er 
den en g0g, andet leveår en d ueh0g og tredie år en 
h0nseh0g (5), andet år en glente og tredie en falk 
(Nibeegnen; 6). 
Nogle talemåder sigter til denne förvandling: h0-
gen kan ikke tage g0gen (NFyn; 7); ikke alle fugle 

Malkevejen og Syvs1Jerne11 eller Plejaderne er ajbilde1 
pa deue 1ras11itfra Wisbechs Almanak 1881. Gogen og 
Syvs1jeme11 er i sagn og ovenro forbundet med hinanden 
på 1a/rige måder. 

er h0ge, men nogle er g0ge; han brerer sig ad som 
g0gen, der kukker om som meren og tager h0ns 
om vinteren (8); om den overraskede: han står (el
ler ser ud) som han var faldet fra h0gen til kukke
ren (9). Når unge piger på SFalster h0rte forårets 
f0rste g0g, sagde de: kukkeh0g og h0nseh0g, sig du 
mig, hvor mange år jeg skal gå , inden jeg en mand 
skal hå [have] (10), sml. s. 192. 
G0gen bliver til en h0g når den ser ni t0rvestakke 
(Sir V Jylland; 11 ); har den set h0stakke »skifter 
den ham · og bliver til en h0g så gram« (Lolland; 
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12); når det er lykkedes den at stjrele reg e ller en 
unge hos andre fugle (Nordborg Als; 13), efter at 
den har redt sin tjener (s. 188) forvandles den 
straks til en h0g (SJylland; 14); g0gen bliver som 
gammel til en h0g (Sejer0; 15); den forvandles ef
ter d0den (Langeland; I 6). 
Den bliver kun til en h0g, hvis den kukker efter 
Sankt Hansdag (Bogense; 17). Tager man et g0ge
reg fra reden (bernrer det) kommer der en h0g ud 
af det , og den hakker en (Himmerland, NSjrel
land; 18). 
Dens forste bytte som h0g er den lille fugl , der ru
gede den ud, siden al tid fulgte og fodte den og var 
dens vej leder e lle r tjener ( I 9). Der er to slags g0ge. 
Den store spraglede forvandles ikke, den mindre 
helt grå har et kortere nreb og giver kun et kuk ad 
gangen; i kukketiden ledsages sidstnrevnte a ltid af 
en gråspurv, og den reder g0gen når den har af
kukket (Vallekilde; 20). Men »at g0gen tilsidst 
skulle vrere så utaknemmelig at rede sin plejemo
der og om vinteren forvandles til en spurveh0g er 
ganske usandt« (1802; 2 1 ). 
En karl , som lå på volden til Fiskebrek skov 
SFalster, så en g0g sidde og kukke og straks efter 
fange og rede en spurv. » Min bror var medlem af 
en lille musikforretning og havde bl.a. et trrein
strument, der hed kukker, og som skulle bruges i 
et bestemt nummer. Det tog han en dag frem ude i 
gården og gav sig ti l at kukke, men aldrig så snart 
havde han begyndt for alle h0nsene fo'r i vejret og 
med skrig og larm s0gte ned til deres hus. Det er 
virkelig sandt« (22). 

LITTERATUR: (I) 464/ tb. 1, 145; 160 1904/ 
27: 1102 (1886); 785 163f; (2) 464 6, 1883 , 
259; (3) 160 1904/27:6 13,70 1 (1887); (4) 794 4, 
1885, 157; (5) 464/tb. 1, 144; (6) 464/tb. I , 145; 
(7) 725 560; (8) 464c 88,133; (9) 937u 63; 296c 
154; (10) 794 7,1887,57; (11) 794 5,1886,38; (12) 
527 159; (13) 160 1904/30:3266 (1888); (14) /60 
1906/23: 2027 (o. 1875); 1904/27:2344, 266 1 
(1883), 2694; (15) 160 1904/30: 321; (16) 160 
1904/27: 1154 (188 1); (17) 160 1904/27: 855 
(1880); ( I 8) 260 1932, 328; 222b 19; ( 19) 937u 33; 
464/ tb. 1,145; 794 5, 43; 160 1906/23: 1450 
(1886), 1904/27: 2304, 2377,2694 m.fl. ; (20) 794 
4, 1885, 157; (2 1) 418 251; (22) 160 1904/30: 833 
(1884). 

G0GEN OG SYVSTJERNEN 
En m and, der havde talt spottende om en pige 
med syv »uregte« b0rn, blev af Gud forvand let til 
g0gen, mens b0rnene blev til Syvstjernen (Plej
aderne), derfor kukker g0gen aldrig når stjernebil
ledet står på himlen ( I), det står ikke på himlen så 
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lrenge g0gen kukker om sommeren (1682ff; 2); 
den dag g0gen ser Syvstjernen, skal verden förgå 
(3). 
Mens Kristus vandrede på jorden kom han ind 
hos en bager og bad om et br0d, men det blev ham 
nregtet. Da han gik bort, kom konen og hendes 
syv d0tre ud af en bagd0r og gav ham hver et 
br0d. Bageren blev som straf omskabt til g0gen, 
der flakker hjeml0s omkring og aldrig får sulten 
stillet, og de syv piger blev til funklende stjerner; 
den tid g0gen kukker, er de usynlige, så han ser 
ikke sin familie (4). 
En mand ved navn Kuk havde en kone og seks 
b0rn, der blev kristne, hvorfor han slog dem ihjel. 
Da Jesus spugte ham, hvor de var henne, svarede 
han, at det vidste han ikke. Da pegede Jesus på 
Syvstjernen, det var dem. »Men til straf skal du 
blive en fugl, der tier når Syvstjernen er på him
len, og når den forsvinder skal du råbe dit navn 
Kuk« (5). 

Et regtepar kunne ikke forliges, konen og de seks 
b0rn l0b hjemmefra, manden gik ud for at lede ef
ter dem og traf en fremmed (Vorherre), som han 
spurgte, om ikke han havde set en so med seks 
grise. Vorherre svarede: de er blevet til syv stjer
ner, og fra nu af skal du vrere en fugl! - således 
blev kukmanden til (6); regtefrellerne bad Gud om 
at skille dem, så de aldrig genså hinanden, man
den blev til Syvstjemen og hun til en g0g (7). 
F0r g0gen blev en fugt , var den fandens oldemor 
(8). 

LITTERATUR: (I) 464 4, 335; 464g 2, 276 sml. 
212c 3,716; (2) 831 1682, 22; 416 261; (3) 281b 
20f; (4) 160 I 904/20: 277 (I 886), 341 (1890); (5) 
160 I 904/28: 333 ( I 885); (6) 160 1904/ 28: 23 I 3 
(1892); (7) 464 6, 235f; (8) 281d (I 879). 

ANDRE SAGN, EVENTYR, 80RNELEG 

Oldsagn: kong Frode Fredegod lod trrelkvinderne 

I /olkeovertroen kunne gegens kukken varsle/edsel såvel som ded. Sygeleje malet a/Car/ Bloch. 
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Fenja og Manja af ja:ttea:t male guld til mel med 
kva:rnsten så store, at ingen mand kunne tra:kke 
kva:rnen; de måtte ikke hvile la:ngere end g0gen 
sov eller den tid det tog at kva:de et vers (I). 
I et eventyr aftaler karl med husbonden, at han 
skal forlade pladsen når kukmanden er kommet. 
Konen agerer g0g for at få ham til at rejse, karlen 
skyder mod »fuglen«, og hun falder ned (2). 
En g0g kukker tre gange for en pige skal giftes 
med en konge, og advarer hende mod en ond prin
sesse (3). 
Da den ·f0rste g0g h0rtes på Båg0 i Lilleba:lt, stim
lede folk sammen for at se, hvad det var for et 
menneske; der var intet at se, og så mente de at 
det måtte va:re en tysk spion. 0ens indbyggere 
blev siden kaldt kukkerne (4). 
I folkevisen Den onde K vinde hedder det: du skal 
årlig opstå og gale som en g0g (5), sml. s. 196. 
80rnerim: gås, gås, gringe! · lån mig dine vinge[r], 
· så flyver vi til varme land, · der taler hanen , · 
der synger svalen, og der kukker g0gen så grant. 
Kukkuk! (6). Kukken kukker og la:rken synger og 
kukken kukker i skoven. - Kukmand sidder i kål
gårdsdiget og kukker som en [skra:dder?]. · Fla:sk 
og kål smager godt, men pand'kager smager bedre 
(7). 
Når der leges skjul råber dem, der har gemt sig, 
»kukkuk!«, !egen kaldes i Himmerland »at fja:le 
kuk«. I !egen »kukmand« skal en eller to va:re 
kukmand og fange de andre b0rn når de l0ber fra 
mål til mål; »slå kuk«: den som er kukmanden 
står med en tynd ka:p ved en kegle, som de andre 
b0rn skal prnve at ramme med en tykkere ka:p, så 
den va:lter, o.s.v. (Sams0) (8). 

LITTERATUR: (I) JJ2 117; (2) 464 12,247-49; 
(3) 436b 1,44-47; (4) 160 1904/27(1887); (5) 534c 
142, 144; (6) 794 5, 1886,63; (7) 464i 84; (8) 534 
123f. 

ORDSPR0G, TALEMÅDER 

G0gen kukker sin sang selv om den er gammel; 
g0gen holder mere af a:slets end nattergalens sang 
= bryder sig ikke om konkurrenter (Peder Sy\l 
1682); g0gen synger altid den samme sang = om 
den, der gentager sig selv ( I); g0gen rå ber al tid på 
sit eget navn = om den, som beskylder andre for , 
hvad <ler bedre passer på ham selv, og som han 
selv er endnu va:rre til, eller som laster andre, 
men selv g0r det (o. 1700; 2); have det i munden 
ligesom kukkeren (Lakkendrup; 3). 
Han h0rer kukkeren ikke la:nge = han skal snart 
d0; han h0rer aldrig g0gen mere = han d0r inden 
na:ste forår (o. 1700; 4); om syg og svagelig: han/ 
hun lever na:ppe og h0rer g0gen kukke (5), når 

vist ikke at h0re kukkeren (6); jeg tror ikke jeg ser 
kukmanden = lever til na:ste år (7). 
Tage sig en tår for g0gen = hjertestyrkning tidligt 
om morgenen eller tår over t0rsten (8), sml. s. 
186f. 
Til den ha:se, fork0lede: du har nok a:dt/slugt 
kukmanden, du har en kukmand i halsen (9); i 
Vendsyssel også om den berusede (I 0); et barn 
med snavset 0re har en kukker i 0ret (Langeland ; 
11 ). Ska:ldsord: din kukker, du er en sa:r kukker 
(VFyn; 12); spottende til en uduelig person, karl: 
du kan s0ge pladsen som kukker ovre på A::bel0/ 
Bog0/Sprog0; rejs du hellere til A::r0, der mangler 
de en kukker; du kan komme til Torn og blive 
kukker (Fyn; 11 ). Er du svigerfar til kukkeren el
lertil h0gen, hvilken mener du? (VFyn; 13). 
At g0ge = have lejer for (Sja:lland), g0geord = 
sp0gefuldhed (NSja:lland 1798; 14); der kukkede 
jeg dig= narrede jeg dig ( 15); kukkeren har ga:kket 
(forfort) hende; hanrejen er kukkerens broder (o. 
1700; 16). 
G0geunge = ugift kvindes barn; også person, som 
tra:nger sig frem på andres bekostning eller er 
utaknemmelig mod den, der hjalp i begyndelsen 
( 17); kukmandsunge = »ua:gte« barn (18); om 
a:gtepar med kun et barn: de har kun en unge lige
som kukmanden (Djursland; 19). G0g = utaknem
melig person, som l0nner godt med ondt (o. 
17001T; 20); g0gen reder sin egen mor (2 1 ); jf. s. 
199 (1663). 
Spytteg0g, af a:ldre nydansk sp0tte = ung, uerfa
ren, indbildsk person, gr0nskolling, som vigter sig 
uden rimelig grund; spotteg0g o m den spottende 
(22). 
G0gem0g = va:rdi l0st , juks, bras (23); blodg0g = 
na:seblod (24); lave en vildkuk = g0re noget helt 
meningsl0st (Falster; 25); skyde en g0g = vindi ng 
aftvivlsom art (Vendsyssel; 26). 
Mumleg0g = nedsa:ttende om den mumlende (27), 
forbryders 0genavn i Chr. Gjerl0vs roman 1920 
med denne titel; musikerslang for obo og harmo
nika (28), murerslang for understrygningsske (29). 
G0g (udtalt goj) = kvindens k0nsorgan (30); på 
Sja:lland en del af mejeredet, som gik fra bom til 
bja:lke (31 ); kukker, kukmand = bra:ndevinsflaske 
(32). 80rnene, som forste år gik til pra:st, blev i 
Dybb0l kaldt kukkere (33). 

LITTERATUR: (I) 903 2, 1802, 382 ; (2) 569 
G329 , K384; 903 2,382; (3) 160 1904/30; 1103 
(1883); (4) 579 K384, G329; (5) 464c 88; 794 
4, 1885, 159 (VSja:11.); 160 1906/46:2653; (6) 464 
9, 1888,63; (7) 212c 2,324; (8) 659 7, 494; (9) 464c 
177; 212c 2,324; (10) 212c 2, 326; (11) 388; (12) 
716 49; 894 23, 1953,57 ; (13) 395 208; (14) 659 
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7,492,794; 416 38; (15) 224 1952,41; (16) 434 2, 
653; (17) 659 7,494; (18) 76b 184; (19) 160 
1904/26:2008; (20) 579 G330; (21) 282 nr. 2981; 
(22) 903 6, 749; 659 21,456,635; 160 1904/30: 
833 (1884); (23) 659 7,493; 23 69; (24) 76c 34; 
(25) 160 1904/30: 833 (1884); (26) 423 (Helium 
s.); (27) 659 14, 48; (28) 659 14,483; 76c 170; 23 
113;(29) 76c 125;(30) 76c44;(31)387 110: 67/b 
49; (32) 212c 2, 325; 76c 97; (33) 534c 145. 

PROSA OG POESI 

Nationaltidende skriver 1894: »G0gen har nu 
mistel sil navn for at vrere elskovens fugl, men 
han havde det fuldtud på folkevisens tid. Den 
gang var man ikke henrykt over nattergalen, men 
elskende fandt de s0deste fornemmelser i g0gens 
kuk. Det var ikke den blege åndeagtige måne og 
filomeles tungsindige-sensuelle toner, der drog 
dem , men de sommerlange solskinsdage i skoven, 
hvor kukkerens reggende kalden l0d uanadelig 
som fra et fabelland, hvor der aldrig er vinter, og 
hvor der ikke gror violer og krerminder, men den 
retsende l0gurt, der svier og vrekker. I fol kevisen 
synger Rivold til Guldborg: Jeg skal fore dig på 
det land, · som dig aldrig kommer sorg til hand. 
· · Jeg skal fore dig på den 0 , · hvor du skal leve 
og aldrig d0. · · Der gror ikke andel grres end l0g, 
· der synger ej andre fugle end g0g« (I). 
Stille som dråber falder i en br0nd dryppede kuk
manden sine klange i majskovens festlige tysthed, 
sang sin korte srere sang, igen og igen. Som en 

G0geunge vipper rorsangerr,eg 11d af reden. BIOFOTOI 
Jb Trap-Lind. 
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lillebitte s0lvklokke forjretter den hjeml0se g0g en 
ny nordisk som mer, blånende gennem lange efter
middage, blidt ebbende over i nretternes natter
galenynnen. G0gens kukken er en aldrig tiende 
lrengselslyd i nordboens minde. Denne lunefulde 
kimen et sted i horisonten vrever vore korte somre 
sammen til et erindringens fata morgana (a); og 
g0gen klemter lavt endog ved midnat, en andregtig 
lille messeklokke, lidt sl0ret sprukken af og til , 
med en eftersnurren som et gammelt stueur, der 
tager till0b for sil !ange tolvslag (b) Niels E. Niel
sen (2). 
Du h0rer g0gen, det sommerdrukne, dulgte 
grekkeråb i naturen, som så mange slregter har 
h0rt, en klang af nrerheden og det Gerne - g0gen 
h0res som fra en anden tid i tiden (a). G0gen kuk
ker i Dyrehaven mere skjult og hemmeligheds
fuldt end noget andet sted, gemt i rungende skov
dybder eller mellem U lvedalens kl0fter, hvor 
ekko sp0ger som et spejlbillede af lyd, så ingen 
ved hvormange g0ge der er, og man tilsidst f0ler 
ganske som de gamle, der troede, at det var kobol
der, der legede skjul i skoven og råbte til hinanden 
(b); g0gens forelskede kuk i dale med den frrekke 
latter ovenpå som en letsindig gud i skovene (c) 
Johannes V. Jensen (3). 
Den ses over skoven som en nygtig skygge. Fugle
nes »Puk«. Man h0rer hendes spotske latter, der 
drypper efter hende under nugten, når hendes kup 
er lykkedes og hun igen har spoleret en lille fugle
families fred (a). Hun lregger reg hveranden dag i 
maj-juni. Når kuppet lykkes lader hun en slags 
perlende latter dryppe efter sig i nugten. Denne 
latter og hendes bejleres kukken er selve somme
rens yndige slemme (b) 0/e Vinding (4). 
G0gens utrrettelige kuk-kuk hele dagen som om 
den sagde: kun et reg, kun el reg, undskyld, und
skyld! Ove Abi/dgaard (5). Kukkeren råbte dagen 
lang; det l0d som om den kaldte til bords, til 
sommerens grestebud. Er det mon ikke også vrers'
god den råber? Vrers'god, vrers'god! Mogens Lo
rentzen (6). 
I de få 0jeblikke, hvor alt bliver ganske stil le og i 
et kort nu ligesom blunder hen i drnm og dvale, 
h0res langvejs fra g0gens kukken - så sommerlig 
og s0dt (a); den drejer sig kukkende snart til 
venstre, og snart til h0jre side som en statsmini
ster, der udråber og proklamerer den ny konge ... 
g0gen proklamerer i virkeligheden også en ny mo
nark, udråber og indsretter jo den ny sommer (b) 
Knud Poulsen (7). 
Vi h0rte g0gens bl0de kuk, denne runde pann0j
tetone, der ligesom udvider b0gesalen og g0r den 
d ybere Hans Hartvig Seedorff (8). Dens fuldtto
nende råb er ikke meget varieret i strofisk hen-
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