
Mortensaften og
Mortensdag.

Mortensaften den 10. november og
Mortensdag den 11.november har navn
af Biskop Martin af Toms, der levede i
tiden 320-400. Hans omvendelseshisto-
rie ligner meget Olav den helliges i den
nordiske omvendelseshistorie i det 11.
århundrede, han skulle have været offi-
cer, men selvom han også blev det, lod
han sig døbe og han kæmpede hele sit liv
for Kristi sag. Den 11.november er hans
begravelsesdag.

Legenderne om ham, bl.a. den med
gæssene, der skulle straffes, fordi de rø-
bede hans skjulested i gåsestien, da man
ville have ham til biskop, er frie opfin-
delser, der langt senere er opstået i Tysk-
land. Ved tilfældighedernes spil bliver
det Pave Martin d. første, der i 650 gør
ham til helgen, og senere dr. Martin Lu-
ther, der reformerer kristendommen i de
lande, der fejrer Mortensaften. Og gå-
sen som offerdyr »overlever« i tradi-
tionen.

Men - det er egentlig kun julegås,
man spiser her i landet i middelalderen,
og først senere kommer traditionen med
mortensgåsen, ældste vidnesbyrd her-
om er fra 1563, hvor en dansk adels-
mand efter sejren ved Halmsted taler
om at plukke mortensgås med sven-
skerne.

En morsom bog om mortensgåsen
blev skrevet og udgivet af bogtrykker
Hans Hansen Skaaning i Aalborg på
Chr. d. IV's tid. Han gjorde heri nar af
de på den tid grasserende, over alle bred-
der svulmende ligprædikener over adeli-
ge, idet han angiver »hvorfore de arme,
uskyldige Gæs saa ganske ynkeligen
hver Mortensdag vorde dødet og aftag-
ne (dræbt)«.

Mortensgåsen opfattes parodisk som
en adelig frue hvis fornemme aner (for-
fædre) opregnes, og hvis dyderige liv
meget indgående beskrives. Hendes af-
sjælede legeme balsameres, idet hendes
indvolde tages ud »af hendes Liv og
Bug, og den igen proppet og forfyldt
med andre kostelige og dyrbare Urter og
Specerier, som er Æbler, Pærer, Sved-
sker, Rosiner og andet saadant, ligesom
man i gamle Dage plejede at gøre ved
andre mægtige Herrer og store Poten-
tater, naar de ved Døden afginge«. Be-
gravelsen af den således balsamerede
gås finder naturligvis sted i St. Mor-
tensbrødrenes maver.

Foruden Henrik Gerner, der skrev om
at spå om vinterens forløb ved gåsen s
brystben, skrev Thomas Kingo i 1600-
tallet, mens han var kapellan i Kirke-
Helsinge præstegård, følgende: Grav-
skrift over den plukkede Mortensgaas.

I Aftes spandt vor Gaas sin blodig Nakketvinge
udaf sin Fjeretat hos en stivlaaret Kvinde,
der holdt imellem Ben det blege Gaasenæb,
indtil hun slap sin Aand for Kokkepigens Flæb,
nu har hun dermed gjort sit sidste testamente
for sine Gæslingebørn, at aldrig Ravn og Glente
skal gøre dennem Skaar ideres Arvepart,
men gå den samme Vej med lige Skik og Art.
VorModer hendes Dun fik til en Sengedyne,
og Sladdernæbet fik vor »Kaje-Fløj-om-By«,
der hvismer for hver Dør til Folk at sammensy.
Sit Hoved vilde hun vor Grete vel foræret,
men det med Hjærn' og alt vor Alhed blev beskæret,
og Gaaseskrammen fik en liden Skoledreng,
som dermed vores Børn kan dyss' iSøvn og Seng.
Jens Dalby hendes Bryst fik til en Almanakke,
han slikket Finger sin og tog det vel til Takke,
vor Jyde-Tærsker tog hendes Rumpefat,
han fik de Svedsker, som der sad i hendes Gat.

Det syttende århundrede var nok mor-
tensgåsens storhedstid, thi fra Holbergs
tid bliver det julestuerne, der har gåsen
som festmåltidets hovedret sammen med
sødgrøden. Om det skændes Jeronimus
og Magelone jo bravt i »Julestuen«.

Men den historie må vente til de-
cember.

Denne artikel er meget frit taget efter
Hans Ellekilde.
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111)Når det sner i Karens uge skal det
sne i atten uger.
112) Hvis det blæser Helmis dag får vi
høje rugpriser, og ligesom vinden tager
af og til den dag, vil bygpriserne blive
det år.
113)Den 11. november kom St. Morten
og spørger efter gasestegen.
114) Er mortensgåsens brystben rødt i
den bagre ende skal vinteren komme sil-
de, er den rød i den forrer ende skal den
komme tidlig.

Uddrag af
styrelsesmøde d. 7. 9. -85

Ved det korte møde i forbindelse med
amtsformandsmødet blev der aflagt be-
retning fra forskellige udvalg.

Fra uddannelsesudvalget blev der re-
degjort for en udarbejdet statistik over
kursisterne på dette års lederkurser i
Bjerringbro til brug for bl.a. ansøgning
om tilskud til vore lederkurser.

Endvidere blev der udtalt, at kurserne
var gået godt. Der blev taget afsked med
Arne bech. Han afløses af Helle Niel-
sen, Roskilde.

På B&U's weekend- og ugekursus er
der tilslutning til alle hold. Her slutter
Vilhelm Andersen efter mange år som
instruktør.

Ungdomsstævnet i Århus blev en stor
succes. Der var god tilslutning til de
mange nye aktiviteter. 432 dansere og
mange unge spillemænd deltog.

På dragtområdet blev forskellige
praktiske problemer behandlet, og det
blev vedtaget, at der i kommende stæv-
neudvalg skal være en repræsentant fra
DF's dragtudvalg.

Folderen angående dragter, der er ved
at slippe op, vil blive genoptrykt.

En række spørgsmål, bl.a. angående
am tsarbej det, blev behandlet, og det
blev vedtaget at udarbejde en formular,
der giver svar på disse spørgsmål.

En længere debat om revidering af
DF's vedtægter sluttede med, at et ned-
sat udvalg laver forslag angående dette
til næste møde.

I November slagtes gris,
der har lange børster
og en krølle på alen.

Her står bonden og
skræver over grisen

med en økse i hånden.




