QUIZ OM GÅSEN

GREVE MUSEUM

I denne quiz kan du teste din viden om gåsen. Quizzen er udarbejdet i forbindelsen
med Greve Museums juleudstilling 2006 – Historien om gåsen. Der er ét eller flere
rigtige svar til hvert spørgsmål. Svarene kan du finde du finde på grevemuseum.dk
1. Hvilken vildgås stammer tamgåsen fra?
□ Bramgåsen
□ Knortegåsen
□ Grågåsen
□ Blisgåsen
2. I hvor mange år har vi haft tamme gæs i Danmark?
□ 500 år
□ 1000 år
□ 1500 år
□ 2000 år
3. Hvad er en livgås?
□ En racegås
□ En særlig gås, man kan lave sine livretter af
□ Et musikinstrument
□ En gås man har i flere år
4. Hvad er en stubgås?
□ En halvvoksen går, som går på stubmarken efter høst
□ En gås, der ligner en træstub
□ En plukket gås, hvor kun stubbene fra fjerene sidder tilbage
□ En, der står på en træstub
5. Hvad er en gase?
□ En forbinding
□ En hangås
□ En lille gåseunge
□ En narrestreg
6. Hvad er en gæsling?
□ Blomsten på en pil
□ En lille gåseunge
□ En gammel gås
□ Et blomstermotiv
7. Hvad vejer en grågås normalt?
□ 1-2 kg.
□ 3-4 kg.
□ 5-6 kg.
□ 7-8 kg.
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8. Hvor mange gæs og gaser havde en bondegård normalt?
□ Ingen
□ 1 gase og 2 gæs
□ 5 gæs
□ 20 gæs og 2 gaser
9. Hvem blev for det meste sat til at passe gæssene?
□ Enker
□ Gårdmanden
□ Små piger og drenge
□ Karlen på gården
		
10. Hvor gamle var børn som regel, når de blev sat til at vogte gæs?
□ 2-3 år
□ 5-6 år
□ 8-9 år
□ 14-15 år
11. Hvornår lægger tamgåsen æg?
□ December
□ Februar
□ April
□ Juni
12. Hvor mange æg lægger en vildgås?
□ Ca. 5 æg
□ Ca. 9 æg
□ Ca. 11 æg
□ Ca. 15 æg
13. Hvad er en gåsebænk?
□ En bænk til gåsedunsdyner
□ En bænk, der er udsmykket med gæs
□ En bænk til de slagtede gæs
□ En bænk i stuen, hvor gåsen havde sin rede og rugede æg ud
14. Hvornår blev gåsen slagtet?
□ Når høsten var overstået
□ Når der var bryllup
□ Fra Mortens Aften og frem til juleaften
□ Ved fuldmåne
15. Hvad brugte man gåsens vinger til?
□ Som en lille fejekost
□ Som pudderkvast
□ Som vifte
□ Som fyld i dyner
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16. Hvad kan gåsens fjer og dun bruges til?
□ Dyner og puder
□ Skrivepen
□ Brænde
□ Karskrubber
17. Hvor mange gæs går der til at stoppe 1 dyne med fjer og dun?
□ Ca. 5 gæs
□ Ca. 10 gæs
□ Ca. 15 gæs
□ Ca. 24 gæs
18. Hvad brugte man luftrøret fra gåsen til?
□ En rangle
□ Pølseskind
□ Et garnvindsel
□ En fløjte
19. Hvad var brudens fineste og mest dyrebare bryllupsgave?
□ En kjole
□ En gåsedunsdyne
□ En gåsegryde
□ En kiste
20. Hvornår spiste man gåsesteg på Grevegård, da Bente var barn?
□ Mortens Aften
□ Juleaften
□ Nytårsaften
□ Til bryllupper
21. Hvad får de at spise juleaften i Peters Jul?
□ Flæskesteg
□ Kalkun
□ Gåsesteg
□ Risengrød
22. Hvorfor spiste man ikke gåsestegen på landet i gamle dage?
□ Man havde ingen gæs
□ Man syntes, gåsesteg var fråds
□ Man kunne ikke lide gåsesteg
□ Man spiste andesteg i stedet

