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Gåsapigor och Gåsapågar

Skanörs Planterings- och Försköningsförening
Planteringsföreningen i Skanör bildades 1931. De började med att plantera Hovbacken och fortsatte sedan med främst försköning av till exempel Axelsons Torg,
Rådhuset och Möllan. Föreningen delade också ut ett Stadsbyggnadspris under
många år.
Bland det mest uppskattade idéerna som föreningen genomförde, var att varje
år anställa en gåsapåg och en gåsapiga. Gästis stod för gässen och föreningen för
ungdomarnas kläder. Planteringsföreningen lades tyvärr ner 2004.
Som blickfång för turisterna har gåsavandringarna varit en oskattbar tillgång för
Skanör. De har närmast blivit ikoner, inte bara för Skanör, utan för hela Skåne.
Skanörs Gästgivaregård
Redan från början var det alltså Gästis som hade hand om gåsaflocken. Gässen fick
vagga runt och äta sig feta vid gatukanter och gräsvallar i Skanör, för att på hösten
slaktas och bli till en god rätt på gästgiveriets meny.
Skanörs bibliotek
Under juli månad visar Jean Westerlund och Christian Kindblad en utställning på
Skanörs bibliotek på temat »Gåsapigor och gåsapågar«. Idén är att få reda på vem
vykorten föreställer och vilket år de är tagna.
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Det var på midsommarafton 1960 som de första gåsavallarna i modern tid trädde ut på Skanörs gator.
Silva Hedengård och Jan Åke Olsson blev första paret ut. Detta vykort är dock från 1970-talet och pigan heter Eva Fridlund.
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Då Planteringsföreningen upphörde 2004 tog Gästis över hela ansvaret för både gäss, pigor och pågar.
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Gåsapågar och gåsapigor finns bland annat avbildade på vykort, askkoppar, spelkort, vimplar, kartor och i broschyrer.
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Här sitter Silva och Stefan Hedengård på ett vykort från mitten 1960-talet
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Det är inte bara gåsapigor och gåsapågar som ständigt återkommer i turistreklamen, även »Per i Vångens hus«
på Vånggatan finns avbildat i en mängd sammanhang.
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Under tidigare somrar har det alltid varit en gåsapåg och en gåsapiga som gått en sväng med gässen under
eftermiddagarna. I år bryts denna tradition och det blir oftast två gåsapigor som går i par. Det visade sig att åtta flickor och
bara en påg anmälde sig till tjänstgöring för sommaren 2006.

© Torkel Lindeberg och Ultraförlaget

Gåsarundan utgår från Gästis klockan 16.00 och tar Mellangatan mot torget. Kanske en sväng upp mot
borgruinen, innan det bär hemåt över Östergatan tillbaka till Gästis. Hur rundan gestaltar sig beror nog mer på gässens
humör än på en tänkt sträckning. Det är inte alldeles lätt att få gässen dit man vill.

