
gang var åkandeblade Gunnar Munk Nislev (3). 
Både vinter og som mer frerdes mågerne langs vore 
kyster og indgår derved som en fast bestanddel i 
billedet af de danske strande Finn Sa/omonsen 
(4). Er man en gang blevet hilst velkommen hjem 
til Danmark af Storebreltsfrergens evigt svrevende, 
snefnugfarende tlok af vingelette måger forstår 
man först rigtigt, hvor meget af Danmark og dets 
havombrusthed de hvide labaner egentlig er. Som 
kragerne, de sorte brester, er det af det danske 
marklandskab N. J. Tortzen (5). Der findes intet 
mere dansk syn end den langlemmede bondekn0s 
bag de rndbrune, slanke Frederiksborgere og må
gernes hvide vingesus mod den bleggrå himmel 
Inger Bentzon (6). 
Oppe i rummet leger de hvide måger en tyngdel0s 
leg med den store, farlige, usynlige blrest. Når han 
blive vred og buldrer op, så la'r de ham brere sig, 
men falder han til foje smutter de om ham og 
driller indtil han igen puster sig op og bli'r gna
ven. Det må vrere grinagtigt at vrere måge! (a); 
ikke at de tlyver, nej , de rider på vingerne, l0ftes 
h0jt til vejrs og dykkes ned uden at de selv foreta
ger sig andel end at kante lidt på sejlforingen og 
bringe sig i balance ved at stille vingerne til vin
den (b) Magens Lorentzen (7). Tre hvide måger, 
der i cirkler afs0ger stranden, det er som en opvis
ning i elegant svrevetlyvning at betragte. H0jst tre 
vingeslag, eller blot en drejning, en omstil ling af 
vingernes sejl - så bes0rger vinden resten Inger 
Bentzon (6). Se, hvor elegante tl yvere de er; en 
nyslået DC-6 maskine virker hjemmelavet sam
menlignet med mågerne Hans Hvass (8). lnd over 
land, på skrå af vinden i gyngende, vuggende fart 
s0ger de store, trette mågetrrek. Som den kan 
svreve i luften, denne måge med de !ange, smalle 
vinger og den lille bådformede krop, gynge på 
luftlagene i !ange, seje tag, vugge på stormpustet i 
sirlige, afmålte b0jninger Svend Fleuron (9). Det 
må have vreret den Chr. Winther trenkte på, da 
han skrev Flyv fugl , tlyv o-ver Fu-re-s0ens vo-ve, 
selve rytmen i de förste strofers stavelser er som 
mågens sindige vingeslag når den lige f0r natten 
tl0j ind over skove og s0er O/e Vinding (I 0). 
Lystsejlere, kun lige bernrende vandtladen med 
den hvide bugs runding, mere og mere fremmede 
for den våde verden under havtladen ... Mågerne 
folder deres sindrige lille tlyveapparat ud og hre
ver sig let som en tanke lige op, en tlyver, en luft
skabning som kun har vreret nede på bes0g Tage 
Voss( I I). 
Mågerne tlyver rundt - enkeltvis og lavt - og af 
samme farve, grålighvidt og hvidt, som selve ha
vet ... Når mågerne tlyver op mod vinden er det, 
som var det skummet der fik liv, vilje og tanke, og 
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i l0ssluppen frihed steg og sank som de evige b0l
ger / ngeborg Platov ( 12). Mågerne går skrål op 
mod vinden, drejer en halv omgang og lader sig 
tlyde sidelrens med på en luftb0lge Leo Estvad 
( 13); som hvide boomeranger svinger mågerne sig 
over skibet, slyngel ud af en ukendt hånd ... de 
vreldige vinger tlakser enkelte tag, og fuglen lregger 
sig sommerdoven på luftens usynlige brereb0r 
Thit Jensen (14). 
H0jt oppe i den blå luft sejler tre måger som 
hvide, tlyvende stjerner - som glidende gnister af 
snehvid ild Johannes J@rgensen (15). Mågerne 
svrever adstadigt afsted, rolige som velatlagte em
bedsmrend S. H. A. Rambusch (16); et par måger 
hang h0jt oppe, tilsyneladende ubevregelige; deres 
silhuet med de hvrelvede vinger havde form som 
en amorbue Ellen Raae (17). 
Langs kysten tlyver måger og terner, som hvide 
punkter stiger og falder de, dansk porcellrens klas
siske motiv Finn Salomonsen (4). Gengivet i sarte 
farver har den givet det danske porcellren el natio
nalt prreg mere regte end våbnet med l0verne og 
de k0llebevrebnede, skreggede kremper. Den er 
som det danske sind: tågen er temperamentets 
trreghed, mågen er den glidende lethed, hvormed 
tanken föres fra drnmmene til det mest materielle 
Tage Hefi (18). 
Trette mågetlokke svrermer som vreldige snefnug 
over fjordens rillede b0lger eller står i tusindtal i 
strandens grres så stille som hvide tlintestensknol
de Achton Friis (19); mågernes hvide skrud lyser 
som skum på fjordens glitrende småb0lger Vagn 
Holstein (20). Havmåger er dekorative. Stående i 
morgensol på molen eller som silhuetter i gråvejr 
på bundgarnsprele. De kan lyse hvidt i solen og 
vrere m0rke som tlagermus under aftentrrek J. 
Muus Pedersen (2 1 ). 
Underligt lyder dykkermågens skrig over det 0de 
og vidtstrakte hav. Det er, som om den ville tolke 
al den fölelse af vemod, der str0mmer gennem et 
menneskes sjrel ved synet af havet Aage Matthi
son-Hansen (22). For landkrabben er den altid en 
hilsen fra det store hav, hvor vandet er dybt og 
b0lgerne h0je og gr0nne, for dens grove r0st h0rer 
sammen med havlugten og b0lgernes brus Arthur 
Christiansen (23). Vildt og srelsomt lyder dens 
glammen; hav og b0lge skingrer igennem skriget! 
Svend Fleuron (24); som tlige aftlrensede sejl fyger 
de hen over vintermarkernes sorte hav, deres gule 
skrig lyser som morild i mulmet Hans Folsach 
(25). 
De kloge, mistrenksomme s0lvmåger med den ly
sende fjerdragt og det skingrende, vilde skrig, ha
vets store fribyttere C. A. Rasmussen (26); et 
slreng skrigende, stadigtkredsende måger Cai M. 



Woel (27); det skrigende, skneppende kor, <ler for 
0menneskene er den s0deste lyd: mågernes forårs
galpen Tage Voss(l l). 
Havmågen [går] ad en eller anden gammel konge
vej under himlen, tramper i mag som en vingel ko 
og sknepper om mad og atter mad på sit trannede 
mål Johannes V. Jensen (28). I de uordnede rrek
ker flagrede mågerne som altid vrrelende og hvi
nende. De tog også for sig af retterne, og de gylpe
de bestandig i sig, srerdeles voldsomt og srerdeles 
uopdragent. De spiste ikke, de åd heller ikke, de 
slugte. Poul Hansen (29). 
Måger <ler skreg som om de havde fået deres gade
d0rsn0gle i den gale hals Mogens Lorentzen (30). 
Havmåger skriger deres irrede kampråb som bid i 
luften Thil Jensen ( 14); mågeflokken drev lyds0m 
af skarpe skrig i motorlarmen lb Paulsen (31 ); 
mågeskrigenes heksekedel Arthur Christiansen 
(23); engang imellem fl0j de forbi vinduet som en 
hvid sky, en kaskade af sne - og så igen disse 
hrese, rovgriske skrig Fredrik Nygaard (32). Må
gens skrig er noget af det uhyggeligste, man kan 
h0re, et udtryk for den dybeste livslede og rergelse; 
mest s0nderrivende lyder dens skrig, når den på 
sin flugt over stenene ser resterne af sil måltid , 
dens sultne maves krav aftvinger den da de forfrer
deligste hyl (33). 
Mågerne jodlede og hujede, g0ede og mjavede. 
Hyl og klynk blandede sig med korte, t0rre latter
stumper Svend Fleuron (34). Langt borte fra bry
der nogle langtrukne mågeskrig pludselig den 
store stilhed: det lyder, som om man drukner 
småb0rn etsteds inde i bugten ... (a); stormmåger 
og store havmåger skriger og skråler ude fra hav
stokken; det lyder som voldtregt og mord derude 
(b) Achton Fri is (35). 
Ha!llemågen: 
Man kan godt kalde dem proletarerne blandt vore 
strandfugle; men hvor er den ... smuk i sit rene, 
lyse skrud! Dens lille blanke 0je, som solen skin
ner i, lyser som en diamant i det m0rke hoved, <ler 
ved sommertid er brunt som chokolade, mens ben 
og meb er rnde som kora l C. A. Rasmussen (36). 
Hrettemågen er og bliver en sk0nhedsåbenbaring, 
når den let og elegant boltrer sig i luften og lader 
sine smukke farver lyse i solskinnet mod den for
årsblå himmel Svend Kaulberg (37). Sommer
dragten med brunsort kalot, fint s0lvgrå kappe og 
helt r0de nreb, sådan som det h0rer sig til for disse 
spradebasser når strevnem0dernes og redebygnin
gens tid er forbi (a); to og to cirklede hrettemåger
ne om hinanden på vandel og strakte hals og hale 
så de lignede strerkt svajede leget0jsbåde med de 
skråt rejste nreb som bovspryd (b); hrettemågerne 
<ler sad og filosoferede på ålegårdsprelene (c) Erik 

Bertelsen (38); fra bundgarnsprelene derude hol
der svartbagen sine storpolitiske taler ... hrettemå
gerne med en lyd som låger, <ler svinger på rustne 
hrengsler lb Paulsen (39). 
Hrettemågerne er r0verpak, det kan vanskeligt 
bortforklares, og deres frellesliv svarer til det: de 
yngler i kolonier, de frerdes meget i flok, men ikke 
i velordnede flokke ... det må snarere kaldes hor
der eller bander. Socialt set synes de kun at vrere 
nået til l0mmelalderen Erik Bertelsen (40). Deres 
langtrukne »hav-haaav!« lyder som n0dskrig vidt 
og bred! fra tykningen; det er, som om rummet 
udvides deraf og bliver til en gjaldende klokke, <ler 
taler om drukned0d og strandvaskere, som ruller i 
havstokken. Jeg kender ingen hjemlig fugl med et 
så ulykkessvangert skrig som havmågens ... det ly
der som vanvittiges skrig og latter Achwn Friis 
(41 ). 

Gammeldanske dyrerim o. 1460 (42): Vandel har 
jeg ganske krert, · små fisk vi! jeg rede; · mangen 
det g0r, når han fri er, · han lrenge skal siden be
grrede; · mine unger lrerer straks at sv0mme, · så 
snart de da mig f0lger; · det salte vand de ej for
glemmer, · så går det efter min vilje; · om vinte
ren er jeg meget fed , • da tåler jeg frost overmåde. 
Alting hviler, selv fredl0se måge · dybt i stran
dens rifter skjuler sig Schack Sta.fle!dt (43); ved 
havets bred, · hvor voven stiger · og mågen skri
ger · i nattens fred Johs. Gerh. Garbrecht (44); i 
cirkelflugt den blanke måge · hen over havets 
flade sk0d Christian Winther (45); den dybt hen
flagrende måge, som svrever ad havets · ryg for at 
fange små insekter og fisk til sin fode Adam Oeh
lenschläger, Langelandsrejsen (1805). 
Den rytter på en snehvid hest, · der synger i det 
fjerne, · er kun en strandfugls lave flugt, · en 
måge eller terne, · et fnug afhvidt som havets sej!, 
· <ler toner frem derude, · er det en sej ler eller 
fugl, · jeg ser fra sandets pude? Kaj Ho.flmann 
(46). Henover det grälig glinsende spejl , · for vin
gernes spidse latinersejl · <ler stryger en snehvid 
måge 0110 C. fonss (47). 
Mens storm og s0 med afgrundsst0j · udrasede 
sam men, · så b0lger fog som skumhvid r0g, · hav
dybets sjrel mod stormen fl0j · i mågehammen 
Axel Juel (48). 
Klredt i porcellrenets farver, · drempede og konge
lige, · kredser måger i et rige, · som de uind
skrrenket arver Aage V. Reiter (49). 
Mågerne skriger sig hrese, · hilser det frigjorte 
vand, · lader i langflugt sig blrese · hastigt fra 
strand til strand Erik Bertelsen (50). Adspredte 
måger · henover os i glideflugt · som flyvere uden 
motor Jergen Nash (5 l ). 
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Nu klipper mågernes matblå sakse · min forårs
himmel i fin konfetti lb Paulsen (52). Dunlet i 
luften sejler en måge, · sollyset glitrer i vingernes 
pragl Jeppe Aakjcer (53); en måge vender hvid • 
og lysende som en stjerne · på himlen ... måge
hreres flakkende byger Robert Corydon (54); må
gerne driver i skrigende skarer · som sne over lan
det Niels M. Gerald (55); mågernes flugt er en 
sneboldkamp Morten Nielsen (56); h0jt i himlen 
svrever måger · som vintersvaler i vinterdagen - · 
det store !lagrende, hvide lagen, • der l0ftes og 
srenkes, · af solglimt strenkes, · der rives i stum
per og vejres hen, · det b0lger og splittes og sam
les igen! Kai Flor (58). Mågerne svang sig i lysen
de leg · som ilende skyer deroppe. • Hans sind var 
en måge, der steg og steg · h0jt over granernes 
toppe Asger Dam (59). 
Se mågen som med frerger f01ger, • hvid som et 
skum på breltets b0lger Johannes V. Jensen (60); 
blygråt koger om k0len · det kulingpiskede hav, · 
lavt over b0lgen, rovsulten, · spejdende kredser 
mågen Josef Petersen (61 ); hvid som sne og i smi
dig harnisk · sejler måge n i luftens hav, · smuk og 
med charme, rå og barbarisk • spejder den ned 
i mod b0lgernes trav 0/e Juul (62); hrettemågen • 
sej ler glubende sidelrens • hugger • af fosforesce
rende skeletter · lidt seje trrevler. • Dens saltskrig 
flrenger · nyttel0st · i skyen Tove Meyer (63). 
S0gende, hvide, lungsindige måger · stryger lavt 
langs den skvulpende strand David Monies (64); 
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en måge daler så intettysl · på fuldbredt, solhvid
net vingefang Hal/dan Rasmussen (65); hvid 
sprender mågen de stormvante vinger, · kredser og 
svinger , · dukker sig ned i det sydende brus Chri
stian Sommer (66); måger cirkler kridthvidt, svin
gende · som små penduler fra en h0j h0j sky Per 
Hejholt (67); mågen kommer forpjusket · ud fra 
den regngrå by, · styrter i s0en, · dykker og drik
ker og dykker · og sej ler med h0jt hrevet bagstavn 
Hans Povlsen (68); mågerne styrter som kloder af 
hvidt · mod b0lgernes grågr0nne bjerge Berge 
Houmann (69). 
Mågerne hvide • som skumklatter glide · ad b0l
gernes toppe, · snart nede, snart oppe, · snart 
smelter de sammen med b0lgernes skum Ole Ol
sen (70). 
Og mine lreber har lrengselsdr0mme · om kys, 
der glider som måger glider • på dybe str0mme • 
op og ned over b0lgesider Valdemar Rerdam (71 ). 
Som stumper af is • i uendelige väger · lå sv0m
mende på havet · de snehvide måger Hans Hart
vig Seedorjf (72); mågernes lette • skonnert mel
lem · tangskovens udkastede · redningsbrelter 
Robert Corydon (73); jeg så blresten slrenge en 
håndfuld måger · som snepletter på den tangr0de 
stra nd Viggo Jergensen (74). På grunde flader, 
skabt af havets nåde, · stod mågerne i !lok, en 
snehvid flåde, · der gynger småt og skinner langt 
og lyst · som solskinsfråde Ola/ Andersen (75); 
som lysende en stjernebyge gennem morgenblå-



nen · de hvide måger samler sig fors0lvede derude 
Knud Wiinstedt (76). 
Trinde måger står i dybe tanker · på deres rosen
r0de sprinkelben Aage Berntsen (77); de n0gne 
slammer [bundgarnsprele], hvor måger blunder · 
som topfigurer i stille stunder Kai Ho.ffmann (78). 
Se, hvor b0lgernes krybdyr • slynger med murren
de brum · ind over markerne mågernes · !lager af 
Oyvende skum Knud Wiins1ed1 (79); et 0jeblik gli
der en måge · som klippet ud af papir · forbi en 
grå husmur U.ffe Harder (80). De hvide hrettemå
ger · i havebedet storme, · el skrål af jubel hilser • 
de fede fund af orme Laurilz Larsen (81 ); langt 
borte skingrer selvopholdelsesdriften · i losse
pladsernes fjedrede sne Iljitsch J ohannsen (57). 
Mågerne kommer hver morgen og kredser mellem 
husene · på jagt eller fode. · De skriger derude, · 
vender brat i luften tret ind mod mit vindue, · 
svrever Jet på !ange vinger. • Og de er her altid, 
h0jt oppe, lavt nede, · en dag uden måger er en 
umulighed Grethe Risbjerg Thomsen (82); måger
ne kredser i flokke, · snart oppe, snart nede, • ved 
ladernes strengede porte · forsultne og hrese af 
vrede Ove Abildgaard (83); så stryger de ind gen
nem byger og blrest • som snefnug mod sortnende 
sky · og flokkes bag plovspandets svedende hest 
· med hvinen og larmende gny. · · Det er som et 
uvejr af jublende skrål · og susende vingers vift, • 
når larver de s0ger bag plovskrerets stål · i furer
nes muldvåde rifl. · · Det er, som om b0lger og 
bygernes kast · har prreget mågernes sjrel Lauritz 

S0/vmåger. BIOFOTO/ Arthur Christiansen. 

Larsen (81) - denne mågerrekke, · som slår ned 
med skrig og skrrep · i furens våde bund ... · har
ven går i mågers hvide vrimmel Jeppe Aakjar 
(84); skibsk0len og ploven, forenet af mågernes 
tegn, · den dypper sine fodder, mågen, med lige 
stor glrede · i det grnnne d0nnende hav og pl0je
markens sorte d0nninger Iljitsch Johannsen (57); 
på en skråning foran skoven · pl0jer bonden ; må
ger fo lger · som i skibets k0lvand ploven · langs 
ad markens brune b0lger Aage V. Reiter (57a). 
Min uro blafrer om mig · som et !aset sej! og 
skrremmer · dine tankers hvide måger · på flugt i 
bratte sving Birthe Arnbak (85). 
Om vandet fl0j kredsende måger, deres skrig idets 
brusen fo'r ud · gennem struber hrese af tåger og 
havskum og kulde og slud Karl Gjellerup (86); 
mågeskrig gennem morgengus · blandes havru 
med b0lgebrus. · · Måger0ster og b0lgesyd - · 0ret 
fanger den langvejs lyd K. L. Kristensen (87), og 
himlen flrenges altid af hrettemågers skrig Mo gens 
Lorentzen (88); hvide måger med knivskarpt 
mrele Ib Paulsen (89); mågernes formiddagsråb · 
stod blå som glasstykker · hen over sollys Knud 
H o/st (90); mågerne bombarderer • lossepladsens 
vidstrakte stil hed. · · Mågerne utrrettelige: · en sy
den af hvidt, hvinende staniol! Ben/ lrve (91 ). 
Over s0erne skriger et hrertog af hvidt, · det er 
fugle, som sulten i struben har bidt: • »Det er mit 
- det er mit!« · Og de slås om en fisk, og de skriger 
af had. • Det er mågemusik, det er tarmenes kvad 
Hans Ahlmann (92). Skrigende fodsel og d0d med 
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sa mme forl0sning i na:bbet · piber de fattiggrå 
måger !aset i 0ossede cirkler, • hujer kaotisk som 
gadedrenge i skadefro fryd Per Dorph-Petersen 
(93). 
Isen br0d op, og så skreg der en måge, · skreg som 
kun mågen kan skrige i tåge Nis Petersen (94). Et 
mågeskrig klinger i 0det · med sa:r og tungsindig 
klang. · · Så h0jt mod de drivende skyer • ka:mper 
fuglen sig frem · - et billede på kampen, der stri
des · i kystens fattige hjem Niels M. Gerald (55). 
Gud ved hvormange mile · af dybe ensom heder • 
der brydes kun af nogle ffi · hjeml0se skrig af må
ger Chr. Rimestad (95); de fred l0se måger, • der 
ba:rer ved nat i de sa:re skrig · den ra:dsel til alt, 
som väger Vigga Jensen (96); h0r mågerne spotte 
de efterladtes · råb på strandbredden Uffe Harder 
(97). 
Mågeskrig, · som risper dagens l0se streng 1',rgen 
Gustava Brand/ (98); og mågen gi'r sig til at le • 
sin dja:rve bundgarnslatter Ib Paulsen (99), en 
måges galpende latter · i havhorisonten d0r Chr. 
Stub-Jergensen (100). 
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Thorkil Barfod, En mast og en måge (I 0 I); 
Grete Bendix, Mågerne ( I 02); Thorkild Bj0rnvig, 
Mågeskrig (103); Anna Baadsgaard, Mågerne 
(104); Kai Flor, Mågerne i byen (58); Mogens 
Garde, Måge, min måge (105); Otto Gelsted, 
Svartbag ( 106), Mågeunger (107); Rolf Harboe, 
Mågen ( I 08); Karl Jespersen, Måger ( I 09); lljitsch 
Johannsen, Mågerne ( 110); Mågen (111); Johs. 
V. Kirk, Mågesk.rig (I 12); Raben Korch, Sta:kke
de vinger (11 3); Lauritz Larsen, Måger (8 I); Aage 
Matthison-Hansen, Der 0yver måger (I I 4); lb 
Paulsen, Den blå rytter (1 15), Legende (116); Oluf 
Rothe, Sus af vinger ( I 17); Viggo Stucken berg, 
Mågen ( 118); Sigurd Swane, Mågerne ( 119); 
Grethe Risbjerg Thomsen, Mågerne og skibet 
(82); Jeppe Aakja:r, Mågen ( 120). 

LITTERATUR: (I) Vestlig Profil af den Cimbri
ske Halv0 (1839); (2) a 401h 9; b. 401p 89; (3) 
630h 86-88; (4) 757 13 ,62; (5) 51 511 1952; (6) 47 
78,88; (7) a 53/e 7; b 531/ 68; (8) 375d 1,77; (9) 
22225f; (10)9/0c 117; ( 11 )925 154; (12)68914; 
(13)205c 32; (14)405 l , 139; 2, 74; (15)432d95 ; 
(16) 318 11 8; (17) 755d 9; (18) 319 123; (19) 248 
3.2 ,29; (20) 36 /b 89; (2 1) 674b 133; (22) 560b 41; 
(23) 132 19,49 ; (24) 222s 48 ; (25) 228b 46; (26) 
707c 120; (27) 916c 22; (28) 40/d 175; (29) 304b 
58; (30) 531 b 16; (31) 670g 29; (32) 641 g 82; (33) 
Dansk Landbotid. 7 , 1872, 121 ; (34) 222z 70; (35) 
a 248 2, 23 ; b 248b 2,42; (36) 707b 47; (37) 438e 
6; (38) a 56g 96, I 09; b 56g I 09; c 56 18; (39) 670/ 
14; (40) 16g I 04f; (41) 248 3.1 ,277 sml. 6 ,358; 
(42) 104 19f; (43) 817 374; (44) 266 24; (45) 912e 
48; (46) 345i 21 ; (47) 258 32; (48) 413g 90; (49) 
726d 55; (50) 56e 39; (51) 597b 14; (52) 670d 29; 
(53) 937b 95; (54) 139d 35, 40; (55) 271 20f, 27; 
(56) 623 32; (57) 410 8,28; (57a) 726c 29; (58) 223 
!0f; (59) 146 76; (60) 4010 60; (6 1) 680 39; (62) 
414 44; (63) 567/26; (64) 573 18; (65) 708 17; (66) 
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