
Kjell Danell 



 Gäss var mer än gäss 
 Varifrån kom gässen? 
 Vem tog våra gäss? 
 Hur få steken på bordet? 
 Smakade den bra? 
 Vårt förhållandet till gässen  
 Italien 
 Irland 
 Sverige 
 



 En grupp storvuxna fåglar som förutom 
gässen också inrymde ejder, islom, gravand, 
havssula m fl 



 Varifrån kommer kniporna? 
Äggen kläcks i trädhålor och 
ungarna hoppar ut 
 
 Rimligt var då att gässen 

också kom från träden 





Långhalsar (Lepas spp.)  



 Lepas anatifera (kräftdjur) hittar man ibland 
på trädstammar som flyter i havet  

 Alltså, gässen kom från trädens “frukter”, 
som sprack sönder och ungarna hoppade ut 
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 Frederich II (1194-1250), 
romersk kejsare  

 “De Arte Venadi cum Avibus” 
(1240-talet) 

 Vitt spridd fabel med ursprung i 
Färöarna och Orkneyöarna 

 De irländska prästerskapet åt 
dessa gäss under fastan 

 Frederich II lät hämta Lepas 
därifrån – förkastade hypotesen 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Frederick_II_and_eagle.jpg


 Gässen flyttade söderut på hösten 
 Holländarna sköt dem i stor myckenhet  
 Gässen förökade sig hos oss. Alltså var det 

vår rätt att nyttja dem! 



 Vårskytte på häckningsplatserna på myrar o 
andra våtmarker. Ofta långa håll 



 Hagelbössor flerdubbelt effektiva jämfört 
med de förträffligaste handgevär  

 Gässen var ovetande om bössornas 
“mördande verkan”. Man kunde lätt komma 
inom gott håll  

 Man sköt med en salva tio, tjugo, ända upp 
till femtio vildgäss på en gång 

 



 Ruggfågeljakt m hundar under“gåsveckan” 
Nät i sjöar/tjärnar; saxar m rovor vid vakar/ 
källor;  snaror 

 Sträckskytte; gångskytte m häst/ko; 
vakskytte 

 Ungar togs, uppföddes, slaktades på hösten; 
för kallt för att hålla dem under vintern 

 Lägger ej ägg under tak; färre ägg än den 
domesticerade gåsen 
 



God stek (de gamla sega och dåliga) 
Fjädrar till pennor och pilar  
Gåsister till vittring, salvor, läkemedel 



 Gallerna intog Rom för ca 2400 år sedan. På natten smög de 
sig upp mot det befästa Capitolium. En flock heliga gäss i 
Juno-templet kacklade och växte de romarna som kastade 
ned gallerna från kullen. 



“The Wild Geese”: 
Irländska legosoldater 
som tjänstgjorde i 
utländska arméer på  
kontinenten, ca 1500-
1745. 

“The Flying Geese”  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Uniform_and_colonel%E2%80%99s_flag_of_the_Hibernia_Regiment.jpg




 Gåsen symboliserar 
“dumhet”  

 Gas - ett smädesord 
som personifierar 
enfald eller sexuell 
perversitet 

 Gäss nämns ej i Bibeln 
 Uppfattas ibland som 

“sluga” av jägare 
 Höll på att bli Skånes 

landskapsdjur 
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Art Landshövdinge- 
berättelser 

Gäss 6 

Hök 235 

Orre 100 

Tjäder  92 

Morkulla 40 

Hur ofta nämns “gäss” i 
landshövdingarnas  
berättelser? 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Y5VsOeAXzuAgWM&tbnid=TTmY850Ua_8iIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portr%C3%A4tt_av_landsh%C3%B6vding_Georg_Lars_af_Schmidt._Litografi_utf%C3%B6rd_av_Johan_Cardon,_1842_-_Nordiska_Museet_-_NMA.0052932_1.jpg&ei=MlltUuPHNOH-4QSD7YC4Bw&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNHZya2ivHIpYRNqQN9yyJa6BON5VQ&ust=1382984358739836


Art Träffar i 
Google 
sholars  
 

Tjäder           6 000 

Ripa         95 000 

Talgoxe       197 000 

Gäss      387 000 

Falk      450 000 

Örn   1 320 000 

Fåglar 



Art Träffar i 
Google 
sholars  

Tjäder           6 000 

Ripa         95 000 

Talgoxe       197 000 

Gäss      387 000 

Falk      450 000 

Örn   1 320 000 

Fåglar 

Konrad Lorenz (1903-1989); 
Nobelpris 1973 
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Art Träffar i 
Google 
sholars  

Tjäder           6 000 

Ripa         95 000 

Talgoxe       197 000 

Gäss      387 000 

Falk      450 000 

Örn   1 320 000 

Art Träffar i 
Google  
scholars 

Älg      175 000 

Sork      190 000 

Hare   1 030 000 

Hjort   1 040 000 

Varg   2 360 000 

Björn   2 520 000   

Fåglar Däggdjur 



Odins jakt hördes under nätterna 
(gässens läten under flyttning) 
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 Under lång tid av medelmåttigt värde i 
folkhushållningen, förutom längs kuster och i 
fjällen/inlandet 

 Knappast ett spännande jaktvilt 
 Få gäss i konsten, sagorna, filmerna, som 

leksaksdjur 0ch i tv-spel, i böcker osv 
 Orsakade inga större förvaltningsproblem 
 Tämligen väl beforskade 
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