
Tegning af J. Th. Lundbye 
i H. V. Kaa/und: Fabler for 
8 1Jrn, 1844. 
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VARSLER 
Kommer mågerne fra havet usredvanligt skrigen
de ind over land varsler det regn og storm (159 1 ff; 
I); »når den, mest om foråret , viser sig inde i lan
det, spår den bonden ondt og urol igt vejr« 
(MSjrelland 179 1; 2); »nogle arter forkynder et sig 
nrermende uvejr ved at fl yve med opsvulmede fjer 
og rengstelige skrig« (1842; 3); »det ser ondt ud, 

11 Folk og fauna 

nå r mågerne vil til at vrere landmrend«, d.v.s. fl y
ver i land (Lres0; 4), så kommer der vestenvind 
(Vendsyssel; 5), en storm så kraftig, at man ikke 
kan stå oprejst (Sir VJylland; 6); strandmåger over 
markerne varsler storm fra syd0st, er det havmå
ger: regn og sydvestlig vind (0Jylland; 7); trrekker 
mågerne mod vest: vestenvind, mod 0st: 0sten
vind med frost (8); fl yver riden h0jt bliver det dej
ligt og klart vejr, men strerk storm hvis den holder 
sig nrer havet (Frernerne slutningen af 1600-t; 9). 
S0ger mågerne i flokke til byerne er det mod regn, 
kommer de enkeltvis spår de storm; flokkes de om 
plovmanden vi l det snart regne (I 0); skriger den 
store havmåge imod nord0st, kommer der regn 
(Humlum; 11 ); mågen skriger efter regn, fordi den 
kun kan drikke regnvand (12). 
Letter mågerne fra havet og folger de skibet, kom
mer storm; sretter de sig på s0en kommer der 
magsvejr (Nyborg; 13). Nogle aggerboere havde 
netop sat gam ene, da en måge begyndte at kredse 
omkring båden. 9e syntes det l0d som den 
ustandselig skreg, at de skulle s0ge land, og de 
fu lgte advarslen, kort efter hjemkomsten rejste der 
sig en storm ( 14 ), jf. H. V. Kaalund ( 1845; I 5): 

Mågen skreg over havets spej l: 
skipper, tag ind dit hvide sej I! 
Skipperen gabed og strakte sig doven: 
måge, hold op med dit skrig foroven. 
Skipper, skipper, tag sej let ind! 
jeg spår dig, der kommer en hvi rvelvind. 
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Hans Tegners gengil'else afjoden i Ho/bergs .. Diderich 
Me11sche11-Skra,k ''. 

Napper mågerne efter vimplen på mastetoppen 
går det mod storm ( 16), det betyder dårligt vejr 
(17), skibet får modvind; sretter de sig til luvart , 
bedrer vej ret sig, sretter de sig til lre, vil stormen 
fortsrette (SFyn; 18). 
Hvis mågerne i solskin ser lyse og klare ud, vars
ler det torden (Vallekilde; 19). Skriger de meget, 
får vi en hård vinter (Odsherred; 20); nyver de om 
foråret langt ind over land, bliver sommeren våd 
(N0rup s. SJylland; 21 ). 
En måge kom nere gange i trrek hen over byen og 
skreg »nu kommer haj!« [han], og nogen tid efter 
indtraf en god stranding (Anholt; 22). Mange må
ger over vandet betyder, at der er kul ler (Vendsys
sel; 23). 
Det varsler uheld at se tre måger (24) eller to må
ger, som slås i luften (25). 

LITTERATUR: (I) 220 54; 777g 223; (2) 57 137; 
(3) 822c 58; (4) 283b 220; (5) 464/1, I 53; (6) 794 5, 
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36; (7) 160 1906/ 23:2173; (8) 160 1906/23:2474; 
(9) 727c S I; (10) 794 3,126f; (11) 160 
1906/23:2425; (12) 464/ 1.2 , 149; (13) 
1906/ 23: 1024; (14) 160 1906/23:1392; (IS) 493c: 
(16) 794 3,1885 ,70;(17) 99145;( 18)307216;(19) 
794 3, 1885,70; (20) 160 1904/27:338; (21) 160 
1904/27:2326 (1884); (22) 464e 21; (23) 202c 
3,55; (24) 688 2 11 ; (25) 160 1906/ 134:52. 

STEMMETYDNING, OVERTRO OG SAGN 
Når gamle folk på Anholt h0rte årets forste måge, 
sagde de: Gud velsigne din stemme! (I). 
Mågen skrigen: der er fisk i havve! (Tversted 
Vendsyssel ;2). 

De gamle ungkarle bliver efter d0den til strand
måger (Thy; 3), sml. bekkasin s. 140. Den evige 
j0de, som vandrede hvilel0s omkring på jorden, 
blev forvandlet til en altid rastl0s måge (SSlesvig; 
4). 
Gamle s0folk troede, at når en d0d s0mand var 
srenket i havet, steg en nyfodt måge op af de 
skumklredte b0lger for al f0lge skibene og advare 
dem mod farer eller 0nske de ombordvrerende en 
god rejse (5). Mågerne, der i storm holder sig svre
vende over agterskibet og f0lger det i lav h0jde, er 
afd0de skippere, som er blevet strafTet (0M0n; 6); 
mågerne, der engang var maskinfolk, har en sort 
hrette på hovedet (7). 
Man regner det for syndat skyde mågen (1798; 8), 
det bringer dårligt vejr (9) eller uheld ( I 0), for den 
rummeren s0mands sjre l (1 1); sml.s. 165. 
Hertug Abel lod 1250 sin broder kong Erik Plov
penning drrebe på en lille 0 i Slien, som siden blev 
kaldt Möwenberg og Måge0en. Gregoriusdag 12. 
marts kom store nokke hrettemåger 0stfra til 0en 
for at yngle, og byen Slesvig l0nnede en fisker for 
at sikre rugefreden, han blev kaldt Mågekongen. 
Det forste (eller de to forste) kuld reg blev samlet 
som en forårs-deli katesse til Gottorp slot. Når un
gerne af det nreste kuld reg var omtrent nyvefrer
dige, i slutningen af juni, afsprerrede Holmens fi
skere hete 0en. Den fyrstelige jregermester ankom 
til 0en i galla , afTyrede tre »kongeskud« efter de 
kredsende måger og erklrerede, at der nu var fri 
adgang »for alle og enhver, der har lyst«. Derefter 
begyndte en frygtelig massakre på mågerne, som 
blev skudt eller drrebt med knipler. Fra 1864 
måtte der ikke bruges b0sser, og 17. juli 1867 blev 
»jagten« forbudt af den pr0jsiske regering ( 12). 
»De overlevende måger drager sorgfulde bort, 
men nreste år er de n0dt til at komme igen, thi 
disse måger er Abels [omskabte] mrend og kan 
ikke komme bort fra stedet. Kun hvis Mågekon
gen ikke s0rger for fred i rugetiden beh0ver de 



ikke at komme igen de f0rste syv år. Således skete 
det i et af krigså rene i dette århundredes [ 1800-t] 
begyndelse. Men hvis denne forstyrrelse finder 
sted tre år i trrek og de altså har lov til at blive 
boende i 21 å r er de befriede fra forbandelsen« 
(1845; 13). Abels onde ånd er faret i hele egnens 
måger, som stadig skriger Erik! Erik! Erik! (14); de 
kaldes af nogle Eriks duer og a f andre Abels kra
ger ( 12). 
En kone på Ven0 var heks og kunne skabe sig om 
til en måge, der tidligt om morgenen snappede 
den fedeste ål, når liskerne kom i land med fang
sten (15). På Frernerne blev en velkendt »heks« og 
tilsyneladende nogle af hendes kvindelige efter
kommere kaldt rytan (riden) (16). 

Er der mågefjer i sengen , kan man ikke sove i uro
ligt vejr (Jylland; 17); man kunne mrerke, når 
stormen var i anmarch, så rejste fjerene sig i dy
nen (Skagen; 17a). 
Sej lskibenes s0folk troede det bet0d held, hvis ski
bet kunne sejle tvrers gennem en flok sv0mmende 
måger uden at flokken lettede ( 18). 

Er b0rns t0j syet med mågesener, bliver de årvåg
ne som mågerne (Grnnland; 19). 

LITTERATUR: (I) 160 1904/27:1999 (1896); (2) 
88926/ 111948; (3)1601904/27: 1308(1879);(4) 
160 1906/23:3309 (1942); (5) 792 30/ 11 1963; (6) 
160 1906/23: 622 (1935); (7) 949 19/3 1961 ; (8) 
908b 190; (9) 160 1904/27: 1(1881); (10) 179106; 
(11) 688 211 ; (12) 22/ 19/6 1958; ( 13) 581 137; 
( 14) /60 1906/23:3309 , 3311 ; (15) 464g 6.2 , 29 og 
ny rk. 6 , 207; (16) 522 84f; (17) 794 4 ,1885,155 ; 
(17a) 106 132; (18) 907 1954, 1,14; (19) 547 78. 

Man mener, at svartbagen står ski ldvagt for eder
fuglen (1763; I). Sildemågen vejleder fiskerne, 
idet den f0lger sildestimerne og stiger eller daler 
a lt efter hvor dybt stimen står i havet ( I 852; 2). 
Mågerne fik skyld for at 0delregge rejefangsten, 
det hed sig blandt rejestrygerne, at hver måge dag
ligt åd en pot rejer (3). 
Når mågerne flyver i cirkler, siger man på Lres0: 
de skyder tove [sammen] (4). 
Den altid skrigende ride er for freringen et sindbil-

Hert11g Abels folk s«nker kong Erik Plovpennings halshuggede /ig i S/ien (tv.), men jiskere finder det i deres garn 
(th.}. Kalkmaleri i Ringsted kirke. Foto: Nationalmuseet. 
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Bing & Grondahls Magestet skabt afmalerinden Fanny 
Garde 1893-95. 

lede på den snakkesalige; den meget talende per
son »tagnar ikki heldur een rytan i berginum« = 
tier ikke mere stille end riden i fjeldet (5). 
Mågestellet i porcellren blev 1893-95 skabt af 
malerinden Fanny Garde hos Bing & Gr0ndahl; 
hver 14. danske husstand har et Mågestel. 

LITTERATUR: (I) 98c 21-23; (2) 451 343; (3) 
248 3,83; (4) 202d2, 266; (5) 500 150; 522 85. 

fEGSAMLING, JAGT, KONSUM 

Der er fundet mange knogler af storm- og s0lv
måge i yngre stenalders k0kkenm0ddinger (o. 
4200-1800 f. Kr.), ligeledes af hrettemågen fra 
jernalder og vikingetid (I). 
I reldre tid blev der indsamlet store mrengder må
gereg, således o. 1875-80 i Thy årligt ca. 16 .000 
(og 600 unger) i den siden udt0rrede Sperring s0 
og 14.000 på Hindsels Holm i Thyland; på Sylt 
blev der indsamlet 30.-40.000, der emballeret i 
kurve med mos afgik til salg (2); mange mågereg 
blev i K0benhavn solgt til en h0jere pris som »vi
bereg«. En regsamler på Fan0 fik i 1929 6.000 reg 
(3); Gavn0 gods lod årligt samle 25.000 på Dybs0, 
og der kunne på Egholm (kaldt Måge0en) hentes 
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22.000, på Musholm 35.000, på holmene ved 
Om0 40.000 reg (4). 
Strandboerne kogte suppe og kål på mågerne og 
spiste k0det (Thy 1802; 5). Man drev jagt på de 
store havmåger, jregerne kom en dag hjem med 
24; om vinteren fangede man dem i »mågeram
mer« drekket med sand; snappede en måge efter 
maddingen, greb en skjult l0kke om fuglens hals 
(Habo0re o. 1870 ; 6); sidstnrevnte metode blev 
forbudt i jagtloven af I /4 1871. 
De kunne spises, men skulle forst flås, og den 
trannede suppe måtte kastes ud (Vendsyssel; 7). 
Mågesteg var i Skagen en krerkommen afveksling i 
den ensformige fiske-kost. De rengjorte måger lå 
natten over i koldt vand, <lerefter i mrelk, så blev 
de flået, kogt halvm0re med suppeurter, fyldt med 
kartofler skäret i skiver og stegt. Affire-fem måger 
fik manet pund fine fjer og dun; langs vestkystens 
nordlige del , hvor man ikke holdt gres, tjente fjere
ne som dynefyld (8). Havmågens bryst og lårben 
fi leres til »benl0se fugle«, surret sammen om en 
stenfri sveske (9). 
Gr0nlrendeme bruger skindet med dun til klreder 
(I 809; I O); af rider nedlregges der nu årligt et an
tal svaren de til 200 t k0d ( 11 ). 
Svartbagen efterstrrebte gres og lam og der skulle 
af den svares »nrebtold« ligesom af ravne o.a. 
skadelige fugle (s. 258) ( 12). 

LITTERATUR: (I) 548 47,53; 645 243; (2) 451b 
603; 321 36; (3) 707c 42; (4) 248 3,27 (sml. 31), 
82,87, 198; (5) 936 51; (6) 858 36f sml. 202c 3,55; 
(7) 202c 3,55; (8) 858 36f; 289 270; 106 1961 , 132; 
(9) 674b 135; (10) 439d 376; (I I) 586 298; (12) 
451 b 618,622. 

Mågeramme med armene vippet op. Foto: Dansk 
Folkemuseum, Brede. 



Ung frue hos reg- og vildthand
/er. Trresnit i Wisbechs Alma
nak 1871. 

PROSA OG POESI 

Disse måger, der ofte bedrekker strandbredden i 
tall0s mangfoldighed, er förekommet mig som af
d0de skagboeres sjrele, der endn u fortsretter dette 
livs idrret , jagten efter kuller og flynder. Denne 
indbildning har virkelig fået ydermere nrering, når 
disse hvide fugleflokke ved min nrermelse hrevede 
sig og i få 0jeblikke forsvandt, som om de sam
mensmeltede med luften eller med b0lgernes 
skum St. St. Blicher ( I ). 

Mågeme strygende i en utrrettelig flyveleg op og 
ned, hid og did i den stride luft, der holder dem så 
glatte, i den kolde bidende friskhed, der bare g0r 
dem mere levende. Snart stiger de som fakler af 
hvid ild , idet solen bryder igennem skyen over 
dem , snart synker de ligesom slukte ned imod de 
sortblå b0lger, men kommer op igen og lregger sig 
krydsende på vinden, tager !ange svrevetag side
lrens, ser sig om med hovedet på hreld og nrebbet 
vendt klogt i retning af hvor mad kan ventes, og 
der h0res små vejrbidte pib fra dem oppe i den 
svale luft , og så rokker de ganske mer ind over ski
bet på de !ange smidige vinger og ser ned med et 
0je og stryger ud igen for ikke at vrere sidst, om 
noget skulle fa lde ned ... den utrrettelige flyvende, 
på b0lgeskummet trippende, altid sultne, al tid 
skibet påny indhentende, hvidbrystede, nydelige 
måge (a); glatblrest, strakt som en ten i luften, 

utrretteligt roende og glidende, sv0bt i hvidt fra 
nreb til halefjer, man kan ikke få sine 0je fra den, 
den er !utter form, form og energi, et mesterstyk
ke, naturen har udt0mt sin kunst i den (b) Johan
nes V. Jensen (2). 
Mågerne flyver ind over land og i hvide flokke f01-
ger de plovens fure op og ned. Er mågerne egentlig 
ikke Danmarks nationale fugl ? For var mågerne 
ikke de förste, der tog landet i besiddelse, da det 
hrevede sig op af vandet i hin fjerne tid, som kun 
geologerne synes at ane noget om? Og har de ikke 
siden fulgt os som et evigt symbol på havets nrer
hed? 
Som havets daller fik Danmark hvide måger på 
sin skulder. De vugger sig ved vore kyster, de f0l
ger vore skibe som de sej ler fra kyst til kyst. Hvor 
mange byboere har set en lrerke? Men mågerne er 
i havet, på landet og i byerne. Dem kender alle. 
Deres elegante flugt beundres lige godt fra plovens 
fure som fra frergens drek. Og deres slanke figur 
ser lige så godt ud fra furens store ryg som fra flag
mastens hvide knap. 
Mågen er hele landets fugl. - Hvad har mågerne 
ikke set i de tusinder af år siden Danmark stak sit 
forste våde hoved op af havet! Fulgte de ikke 
Valdemar og Absalons skibe på frerd mod Rygen, 
og legede i luften over det skib, der bragte det 
forste Dannebrog hjem over havet? Der burde 
vrere måger i det danske våben sådan som der en-
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