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Gåsen
Anser anser domesticus

Ga!s i Drag~r
malet
af Vigga Johansen,
1901.
Statens Museum
for Kunst.

Gås fiellesgermansk, gammeldansk gas; af indoeuropieisk ghan-s h0rende til ord-roden gha 'gabe',
navnet er egentlig et udråbsord gengivende fug.lens
truende hviesen (1).
Som persontilnavn Gaas, Goes etc. 1300ff (2) .
lndgår i man ge stednavne: Gosmer 1302ff 'mose
med gies' Århus amt, Gjesing 1305ff Skanderborg
a., 0. og V. Gasse 1314ff Skierbiek s. S0nderjy.lland, måske af mandsnavnet Gassi; Gåsetofte
1320ff Holbiek a., Gåser 'udmark med gies' 1330ff
Vendsyssel.
Gåsetårnet : Valdemar Atterdag lod 1364 til slottet
i Vordingborg opf0re det runde tårn »Gåsen«; han
havde 1367 spottende kaldt hansestiederne gies, og
fanger derfra skulle spierres inde i tårnet. 0verst
blev anbragt en guldgås, der skulle minde forbisejlende hansek0bmiend om, at kongen regnede dem
for en flok skrieppende gies. På Gåsetårnet satte ·
kong Valdemar en gås; · den skreg sin hån mod
Hansen · op fra sin gyldne krås Tom Kristensen
(3); den er ... et frisk syn, den gås, med den fremstrakte hals pegende mod 0sters0en og et sus af
dansk s0historie i de gyldne fjer Ludvig Holstein
(4); Johannes Ursin, Gåsetårnet (5). Da Erik af
Pommern 1439 blev afsat, tog han guldgåsen med
til Gotland, 1871 blev en gås af forgyldt kobber
anbragt på det 3 meter h0je spir.
Gesinge 1454ff Svendborg a., Gåsevig 1462ff S0nderballe s. S0nderjylland, Gåseager 1466ff Sir s.
Ringk0bing a., Gåskier 1470ff Bjolderup s.
Åbenrå a., Gåsdal 1502ff Sdr. Borris s. Ringk0bing a., Gåskier (gårde) o. 1525ff Vandborg s.
Ringk0bing a., Gåsborg 1574ff Flynder s. Ringk0bing a., Gåsebjerg 1598-o. 1780 Nordborg landsogn, Gåses0 1641-1834 0. L0gum s., Gåsemose
1656ff Junget s. Viborg a., Gåseland 1682-1805
Skårup SFyn Gåseagre 1683ff Spandet s., Gåseklinten 1682-1875 Tved SFyn, Gåseager, -dam,
-toft Tranebjerg s. Sams0 m.fl., måske i Gesager
1300-t ff Hedensted s. Vejle a., Gjesing 'sted med
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ga:s' 1271ff Djursland, Gadsb0lle 1427ff Vissenbjerg s. NFyn , Gesing o. 1450ff og Gjesing 1487ff
(1491 Gesling) Ribe a. (6).
Bornholm: Gåseager h0rende til Kofodgård ved
Gåseh0j 1818ff, her gik en gås som sp0gelse (7),
Gåsen i Almindingen , lille sump sammenha:ngende med Ga:sningen (8) ; Gåserenden 1818ff en dyb,
vandfyldt kl0ft eller grotte ved Helligdomsklipperne mellem Allinge og Gudhjem, hvor der skal f0re
en underjordisk gang fra Hammershus slot til Helligdomskilden; man slap en gås 10s ved slottet og
efter nogen tid kom den ud igen ved R0kilde, eller: fanden havde dra:bt den og ha:ngt den op i
grotten, hvor en drypstensformation kaldet »Gåsen« ligner en opha:ngt gås; iflg. endnu et sagn
sv0mmede ga:s fra Gåserenden i R0 s. til Gåserenden ved Hammeren (9).
Man holdt mange gres i byerne, hvor de åd gra:s på
åbne pladser og kirkegårde (sml. s. 157), derom
vidner stednavnene Gåsel0kke 1569ff i R0nne,
Gåska:r 1564-1680 og Gåseka:rgade 1745ff i Haderslev, Gåsestra:de i Svendborg, Gåsegade i
Na:stved, Gåsegyden i Hobro og Viborg, Gåsestien i Lemvig, Greslingestra:de i Skelsk0r, Gåsetorvet 1761ff i Svendborg, 1834ff i .1Er0sk0bing, desuden i Odense, Assens, Rudk0bing, Stege, Nyk0bing F., Saxk0bing, Nysted, Maribo, Nakskov
(10) , mens Gåsegade 1689ff i K0benhavn er opkaldt efter et bryggeri , der i 1500-t bryggede »gåse01« (egl. Goslar01) (11).
Kreltringesproget: ganis, vel fra tysk gans (12);
fa:r0sk gas. Gase reldre nydansk d.s. og gasse, måske h0rende til oldnordisk gassi ' opbrusende, snakkesalig person' sml. gås ovenfor (13) ; persontilnavn Gase, Gassi 1400-t (2).
Gresling gammeldansk d.s.; persontilnavn 13001400-t (14) ; frer0sk gasarungi.
Kal de- og ka:lenavne:
dal Jylland o. 1825ff (Viskum), dekke Vendsyssel
(15) , dikke VHanherred, Vendsyssel, dokke
VHanherred, duggi Viskum o. 1825 (16), dukke
VHanherred, dukke-dal 0Jylland, gak Jylland,
gas(se) S0nderjylland , gub Stevns (17), grek, grekken NJylland, Fyn, M0n, g~sse S0nderjylland, gåskom og kom-gås VSjrelland (18), M0n, Falster,
kån VSjrelland (19), lippe NSjrelland, nak Falster,
nanne S0nderjylland, palle S0nderjylland, 0Jylland, pil, pille, pilekom Sams0, Langeland, Tåsinge, .1Er0, M0n, Falster (19), pilip 1Er0 (17), pylle
Agger, rai Vendsyssel, rippe SVJylland, tadra, tajta Bornholm, tik MJylland, titte, titta Fyn, Ly0
(17) , Bornholm, tokke VHanherred, Vendsyssel,
vak Jylland, vip VHanherred (20), vrakke Vend154

syssel (21); Kirsten (Kjesten) Holstebroegnen,
Vendsyssel (22), Täppa, Bajta, Bråga, måga Bornholm (23).
Gås i skjold for jysk uradelsslregt Gaas nrevnt 1259,
1364, fire gåsehalse i våbnet for fynsk uradelsslregt
Gaas nrevnt 1503, udd0d 1637 (24), tre gåsehalse
og gåsereg i signet for aldelsmanden Oluf Gaas
1500-t (25) ; gåsen på Gåsetårnet i Pra:st0 amtsvåben 1936ff blev 1970 overf0rt til Storstr0ms amtskommunes våben; to gres og bispestav i R0rup
kommunevåben 1942, 1966ff i Årup kommunevåben, R0rup kirke blev indviet til St. Morten, der
iflg. en legende skjulte sig i en gåsesti for ikke at
blive valgt til biskop (26).
Kalkmalerier: J0rlunde kirke o. 1200 (ga:s i förbindelse med den f0rste nadver), Kirkerup o. 1300 (i
Noas ark), Stege o. 1400 og 0stofte o . 1400 (rrev
10ber efter en gås), 0rsted o. 1400 (rrev og gås),
Vinderslev o. 1480 (ga:s hrenger en ra:v, efter en
fabel) , Århus domkirke o. 1480 (hunde og gres),
Kgs. Lyngby o. 1500 (gres ha:nger en ra:v ), Ågerup
o. 1500 (rrev og gres) , Tågerup o. 1500 (skabelsen),
Ottestrup o. 1510 (ra:v og gres, som ha:nger en ra:v)
(27).
LITTERATUR: (1) 505 143; (2) 314 2.1,326-28;
(3) 394 86; (4) 725b upag.; (5) Roser og Torne 21;
(6) 130 1, 12f; 3 18; 4 77 ; 598,196; 658,159,315; 7
104,416 ; 8 45 ; 9 35 ; 13 59, 180 smJ. 271 ; 14 87 sml.
84; 15 4, 32 ; 17.1 35,60,128,202 ; 362 1,48; 2
46f,50; 3 50; (7) 13010,365; (8) 13010,155,157; (9)
13010,211; 6441 ,1884,76; 3541971,35 ; (10) 1304,
4; 10 20; 13 10,86,278 ; 449 90,97; (11) 755 83; (12)
182 84; (13) 505 126; (14) 314 2.1,385 ; (15) 178b
1,181 ; (16) 360 ; (17) 331 ; (18) 239 173; (19) 667
67; (20) 172 4,299; (21) 180 354; 461 70; (22) 244b
121 ; 178b 2,133 ; (23) 644 5,47 ; (24) 3 116, 411 ;
(25) 690 25 ; (26) 3c 50 ; (27) 626 86,92,158,192,
228, 235f,334,336,359.
HISTORISK

Tamgåsen nedstammer fra grågåsen, der blev domesticeret allerede i forhistorisk tid. Knogler fundet i k0kkenm0ddinger fra yngre stenalder kan va:re af både grå- og tamgres, men knogler i det arkreologiske materiale fra vikingeborgen Trelleborg
o. 1000 e.Kr. stammer fra tamgres (1).
Det fremgår af Valdemar II's Jordebog o. 1200, at
når kongen med f0lge bes0gte et herred for at holde ting eller i anden anledning, skulle dets b0nder
til to d0gns forplejning levere bl.a. 180 ga:s ; Sams0s årlige skatteydelse i naturalier var bl.a. 100 fede ga:s. Der blev givet ga:s som tiende og de så-

Tegning af J. Resen Stenstrup
til Billedbog for st~rre B~rn, 1894.
kaldt degnegres: tiJ mortensaften fik degnen af
b0nderne en hel , halv eller kvart gås, varierende
fra sogn til sogn (2). Kronborg len betalte 1710 i
landgilde (årlig fresteafgift) bl.a. 624 gres.
Forbruget var stort, saltet og r0get gåsek0d h0rte
til saltmadsfadene, nedsaltede gåsekroppe til orlogsskibenes proviantering. Frederik II (1559-88)
satte stor pris på gåsesteg og beordrede gentagne
gange sine lensmrend til at skaffe barn fede gres;
den kgl. husholdning på Frederiksborg slot brugte i
1582 1. 744 gres og samme år var 1.495 under opfedning. Antvorskov havde i 1609 432 og Ringsted
kloster i 1620 324 gres på sti (3). Til Christian IV's
kroning 1596 blev forskrevet ikke frerre end 3.100
gres (4), og til et bryUup 1658, hvor 18 adelige, 90
gejstlige og et par b0nder var til stede, blev alene
af fjerkrre indk0bt 82 kaJkuner, 24 gres, 64 duer, 37
h0ns og 4.950 reg; på en nordsjrellandsk prrestegård
i 1600-t med seksten personers husstand spiste man
årligt ca. 40 gres (5).
B0ndernes store gåsehold nrevnes ofte i 1700-t. Efter h0st gik sine steder flere tusinde gres på stub-

markerne. Udskiftningen o. 1800 og frellesdriftens
oph0r gjorde det vanskeligere og dyrere at holde
mange gres. De kunne ikke lrengere opfädes på
frellederne , men skuJle vogtes eller holdes t0jret.
Der skrives 1768, at »gres er overmåde skadelige,
hvor der er god ejendom, da deres g0dning fordrerver jorden« (6), man mente også at de gjorde skade på kvregets grresning (7). Overdrev, moser o.a.
marginalarealer skrumpede ind , man begyndte at
pl0je stubben lige efter h0st , og roemarkeme skulle om efteråret vrernes mod gressene. Gåseholdet
blev derfor meget indskrrenket. I egne, hvor tidligere hver gård havde 12-16 gres, afskaffede mange
b0nder både gres og får, mens der skete en stor
tilvrekst i h0nsebestanden. På Falster og tildels
Lolland fik udskiftningen dog ingen indflydelse på
gåseholdet, i nogle sogne blev årlig tillagt et tusinde og flere gres, og der var fortsat mange gres på
mindre 0er som Lres0, Sams0, 1Er0, Tåsinge,
Stryn0 og Amager.
Fra Fyn meddeles 1820, at »en gårdbonde slagter
fra 10 til 20 gres eftersom han har mange eller få
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b(l)rn og tjenestefolk« (8), men 1843 berettes, at
b(l)nderne som regel kun har en gås eller to gres plus
opdrret, »hvad heraf rreven og ugunstige somre har
levnet deles om efteråret mellem prrest, herremand
og bondens egen husholdning, og bliver da noget
tilovers f(l)res det til markedet«; Gyldensteen gods
på NFyn brugte brakmarken tiJ grresning for b(l)ndernes gres, om efteråret fik forpagteren halvdelen
af de mellem 200 og 400 ga:s (9). Alle b(l)ndergårde
i Svendborg amt holdt gres, ofte til salg (1837; 10),
ligeså o. 1850 på K(l)geegnen, i Horns herred o.a.
steder; husmrend og indsiddere lodet par gres opfede hos en bonde, og om efteråret delte de gressene
(11).
Falsterske og lollandske b(l)nder solgte mange gres
til IEr(I) og valbyerne, der afhentede dem pr. vogn
(12). Fra La:s(I) blev sejlet gres til b(l)nder i nordsja:1landske kystbyer; hvor der ikke fandtes en havn,
måtte de sv(l)mme i land, og et par mrend havde det
vanskelige hverv at sam le dem igen; det krrevede
megen bra:ndevin, en »gåsedonnert« var årets st(l)rste rus (13).
I september holdtes et gåsemarked i Egeskov på
SFyn, stubga:ssene kom fra IEr(I), Ly(I) o.a. små(l)er,
flokke på 2-300 blev drevet de ca. 30 km ad landevejen, men de var ved ankomsten tiJ Egeskov ikke
mere udmattede end at de kunne finde på at flyve
va:k. Greven på Egeskov huskede fra sin drengetid, al en sådan flok pludselig lettede og forsvandt
ben over S0nderhave skov (14).
De fleste gres fandtes fra gammel tid i de tre norjyske amter Ålborg, Hj(l)rring og Thisted, på Mors,
Thyholm og i VHanherred fandtes mellem en trediedel og halvdelen af hele landets bestand. Her
k(l)bte omrejsende krremmere gres for at sende dem
til England og Tyskland, men st(l)rsteparten blev i
august-september drevet i flokke med flere hundrede ned gennem halv(l)en. Fra Mors, Thy og Salling sv(l)mmede de over sundene med mandskab i
både på begge sider af flokkene. De blev drevet af
en »mester«, som havde 5-6 drenge til hjrelp; nogle
solgtes undervejs og andre blev k(l)bt - langsomt
vraltede de til Horsens, Århus, Vejle, Kolding eller Fyn; de gik ad »oksevejen« til S0nderjylland,
og de kunne h(l)jst tiJbagela:gge et par mil (14-15
km) pr. d(l)gn. En flok på over tusinde gres fra Hannres i VHanherred blev af to drivere og 11 drenge
f(l)rt til en landsby s.f. Randers og solgt stykvis til
opfedning på stubmarkerne. 1rrette gres måtte breres et stykke vej tilde kom til kr.efter igen; hvis der
stod t(l)jrede ga:s ved vejen, skiftede man uden videre en af dem ud med den tra:tte gås, og bonden
havde intet imod al få bytte! en mager gås med en
st(l)rre og federe (15).
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»Synet af en flok vandrende ga:s var ikke altid lige
lystigt, thi ofte bemrerkede man haltende dyr og
andre, som havde en kna:kket vinge« (16), »idelig
måtte man bruge pisken og ofte standse og samle
de forvildede gres, der flagrede langs vejen og
skreg, så man blev helt tummelumsk i hovedet af
det, hete ugen derefter havde man endnu det bestialske skrigeri i sine (l)ren« (17); sml. s. 167.
Opta:lling i skiftedokumenter fra 1700-t i Fyns stift
viser, at b(l)nderne holdt gennemsnitlig 21 gres
(inkl. greslinger); der fandtes 8057 gärde på (l)en,
og den må altså havde haft ca. 170.000 ga:s (2).
Land(l)konomen Christian Olufsen anslog o. 1800,
at landets gåsebestand var på 123.000 (18). Fjerkra:et blev optalt f0rste gang 1888 og der var
213.530 ga:s, heraf 27.500 på Sjrelland; bestanden
var 1893 vokset til 230.000, men 1903 på 188.000
og 1909 var den faldet til 119.500. Derefter blev
bestanden stadig st(l)rre: 1914 162.500, 1923
283.000, 1929 322.500 og bestanden kulminerede
1933 med 450.000. I 1939 varder 392.000 gres, 1945
400.000 - siden har tallet vreret dalende: 1956
270.000, 1964 175.000, 1977 120.000, 1980 81.000,
1985 56.400.
LITTERATUR: (1) 530 262; (2) 220 13,197779,91-93; (3) 108 66f; (4) 381 23; (5) 640b 83,93;
(6) 4, 37; (7) 44 3, 83 og 44c 2,218; (8) 46 126; (9)
303 336f; (10) 122c 325; (11) 604 242; 112 88; 199b
49; (12) 44b 1,715 sml. 819; (13) 200 1941, 37; (14)
604 358; 401 266; (15) 2971921,237; 1922 32; 1928
397; 1961379f; (16) 52916; (17) 475136; (18) 532
4,1804,135.
R0GT OG PLEJE; OVERTRO

I de gamle landsbylove (vider og vedtregter) var
der bestemmelser for, hvor mange ga:s den enkelte
fa:stebonde og husmand måtte srette på de fa:lles
områder. Fra omkring Valborgdag 1/5 og til kornet
var h(l)stet måtte de ikke komme på markerne, de
skulle »efter havresreden holdes under hjord og
hyrde« og vingerne vrere strekkede (Holme 0Jylland), de måtte ikke komme ud efter at rugen var
sået, og om vinteren skulle de holdes på sti (1).
»De som holder gres og a:nder her i byen [Nakskov]
og de [som] kommer i byens grave og gadekrer eller
i nogen af kommarkerne, dersom de derfor bliver
slået [ihjel) eller skudt da at ligge på deres egen
vrert og holde skade for hjemga:ld, og de som ejer
samme gres og a:nder b(l)der 6 mark til kongen og
byen« (1635; 2). »Da ga:s i mange måder er et
skadeligt kreatur både for korn og gra:s forbydes
samme at have på byens frelleder eller anden
mands jord« (Skive 1769; 3); »har nogen gres som

