
Man drrebte ildere med forgiftede reg (Vium 1795; 
12). Skindet bruges kun til för om huer og dette 
endda sjreldent på grund af stanken, <ler vanskeligt 
fjernes; de !ange halehår anvendes til fine maler
pensler (o. l 800ff; 13). 
Årligt nedlregges 2.-3.000 ildere, de fleste fanges i 
frelder. 
Talemåder: rende som en ilder; han er ligesom en 
ilder på en ladestang (14), han ser ud som en ilder 
i tordenvejr ( 15), han kigger så lyst som en ilder i 
tordenvejr ( 16), du l0ber som en gal ilder i torden
vejr ( 17); det er en led ilder ( 18). 
»Ilderen har givet navn til en srerlig art tempera
ment, også anvendt på mennesker, hurtighed, 
voldskhed, i forbindelse med ringe st0rrelse, ja 
man kan jo ikke skildre en lille smidig og hen
synsl0s mand på anden måde end ved at kalde 
ham en ilder«. J ohannes V. Jensen (19). 
Ilder0jne = små stikkende 0jne (0Hanherred; 20); 
ilderkiste = hu! i ujrevnt pl0jet mark; srerkeilder = 
kvindens k0nsdele (21 ). 

LITTERATUR: ( I) 661,27 1; (2) 626 175; 434 I, 
453 og 3,384; (3) 156 4, 149 ,244,553,573 ; 5 44f, 
215; 6,160; 7 417; 17 329,346; (4) 172 366,385; 
72b 119; (5) 464/ 4,28 sml. 289 270; 296i 80; (6) 
464g 6.2 ,320; (7) 794 4,1885,153; (8) 464/tb. I , 
58; 160 1906123: 2224 (1934); (9) 160 1906/ 1: 
3246 (endnu 1842 i Hagenbjerg); 150 2,204; ( I 0) 
464b 358; (11) 283 233; (12) 68 104; (13) 362 77; 
439b 35; 565 1,507; ( 14) 2 I 2c 2, 14; ( 15) 794 6,9; 
(16) 459b 58 (Gram); (17) 464c 142; 18146; (18) 
464c 142; (19) 40/p 140f; (20) 202c 2,102; (2 1) 
76b 57,8 1. 

lider på beseg i hensehuset. BIOFOTOIE/vig Hansen. 
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Husmår tegne/ af Sikker Hansen i Hans Hvass: Byens 
D yre/iv. 1940. 

Mår,Martes 

SKOVMÅREN, Martes martes, er brun med gullig 
plet på hals og bryst og har lang busket hale. Fore
kommer . over det meste af Danmark undtagen 
Bornholm og visse 0er, men er mange steder me
get sjrelden. Totalfredet 1934. 
HUSMÅREN, Maries foina, kendes fra forstnrevnte 
isrer på den hvide strubeplet. Hele landet undta
gen Bornholm og nogle andre 0er. 
- Danmarks Dyreverden I 0, I 00-08. 

Mår, gammeldansk marth, oldnordisk marör, af 
uvis oprindelse, dyret kan vrere opkaldt efter dets 
blodt0rst (er en morder), eller navnet er beslregtet 
med litauisk marti 'jomfru, brud' (I); som person
tilnavn Marth, Maarch, Mard, Mord, Maar siden 
1200-t (2). M årkat I 8 l 7ff (3), Vendsyssel (4), 
0erne (5). 
SKOVMÅR: espemår 1763- 1802 (esp 'poppel') (6), 
lra?mår I 8 l 7ff (3), markmär og gul mårkat 1817 
(3), cedelmår på grund af den smukke pels; »skov
katten« (7). 
HUSMÅR: stenmar l 759ff (8) holder til bl.a. i 



gamle mures og stendyngers hulheder; birkemår 
1763-1802 (6), h0nsemår 1817 (3), tagmår 1863 
(9); tabunavn: det gate dyr Sams0 ( I 0). 

LITTERATUR: (I) 626 263; (2) 363 2.2,722f; (3) 
914 1,9; 926 75 ; 659 13,713f; (4) 202c 3,57; (5) 
388; (6) 693b l ,610f; 418 57f; (7) 884 106; (8) 659 
21,120 I; (9) 903 7,26; ( I 0) 464/tb. 4,334. 

SKADEDYR 
Uvist af hvilken grund tiltog måren (begge arter) 
fra o. 1800 strerkt i mrengde, navnlig på Fyn, 
Langeland, Tåsinge og i det sydlige Jylland. Der 
kan vrere en sammenhreng med de mange nye 
stendiger, der blev rejst eller udskiftningen, og 
som gav måren godt beskyttede tilholdssteder. 
Det kg!. Landhusholdningsselskab udsatte prre
mier for drabet på et st0rre antal mårer, en af 
modtagerne var skytten på Wedellsborg, der 
1824-27 ned lagde 3 10 eller ca. 80 om året, og Vi
denskabernes Selskab udskrev en prisopgave om 
årsagen til den strerke formering samt midler til 
bekrempelsen. Opgaven blev 1817 besvaret af 
Mathias Winther med en pjece (35 s.) »Om Maa
ren og dens Udryddelse med Hensyn tilden over
haandtagende Mrengde i Fyn«. Han skriver ind
ledningsvis: »Nu i de seneste år har [den] udbredt 
sig således, at den er blevet en sand landeplage«. 
I de nrevnte landsdele tyndede måren så voldsomt 
ud i fuglevildtet , at der nreppe fandtes spurve, og 
den for så almindelige skade forsvandt (sml. ne
denfor og bd. 2). Den 0delagde stråtage og bista
der, åd reg og drrebte h0ns, render og duer. Iflg. 
Winther havde den alene på Fyn taget over 

40.000 h0ns samt agerh0ns, harer o.a. vildt. Han 
foreslog bl.a. at på lregge hver landmand at afleve
re et bestemt antal mårhaler om året. Mange ste
der blev måren nemlig fredet, den holdt gården fri 
for roller og mus. Viborgegnens b0nder klagede 
over, at man efterstrrebte den for meget, og på 
Sams0, hvortil den kom o. 1820, anså man den 
for mere gavnlig end skadel ig (I); det hed sig, at 
den ikke stjal hvor den boede (2). 
De spanske lejetropper skal 1808 have fort måren 
med til Fyn »for dog at g0re nogen skade«. »Lige 
så rask som en koppesygdom udbredte mårkatte
ne sig, og allevegne, hvor de kom frem , blev ska
den borte. Folk men te just ikke, at mårkatten åd 
alle skaderne sk0nt den havde et underligt snit på 
at fange dem, hvor de sad på bjrelkehovederne, 
men de, som ikke blev redt, rejste i hvert fald deres 
vej , man mente de drog over til Sjrelland. lndtil 
den tid havde folk slet ingen h0nsehuse; h0nsene 
sa tte sig til ro om aftenen, hvor de ville, gerne i 
porte og t0rvehuse, inen også i rebletrreer og andre 
trreer i haven. Men det viste sig nu , at folk blev 
n0dt til at frede om dem, for da mårkatten var 
frerdig med skaderne tog den fat på h0nsene. På 
Sjrelland, sagde man, nåede spaniolerne ikke at fä 
mårkatten over, og derfor er skaden endnu der« 
(1875; 3). Endnu 1885 skrives: »Her på Fyn kan 
ingen skade vrere for husmåren, jeg har i 8 år ikke 
set en skade« (4). På Tåsinge havde måren vreret 
nresten ukendt indtil o. 1820, man mente den 
kom til 0en med spaniernes halmlres o.a. fourage. 

Mårens 0jne skinner om natten så strerkt, at h0n
sene bedåres når den ser på dem, og de falder ned 

Håndskyggebil/ede forestil
/ende en mår. Tra,snit i 11/u
streret Tidende 6- l l-/859. 
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(S0nderjylland; 5). »Dens skrig lyder i en stille af
ten rredselsfuldt og har mere end en gang indjaget 
overtroiske folk skrrek ved dens skrerende tone og 
givet anledning til mangt et sp0gelsessagn« (6). 

»Måren sretter efter flygtningen i vilde rygb0jnin
ger og hastigt påfolgende strrek ... han ligner en 
flitsbue, der i et vrek stram mes og slrekkes« Svend 
'Fleuron (7). 

LITTERATUR: (I) 883b 352-54; (2) 160 19041 
27: 1(188 1); (3) 225 7, 1875, nr. 16; (4) 794 4.159; 
(5) 464/1 , 138 (B0ffelkobbel); (6) 914 7; (7) 222h 
93f. 

SKI DETS ANVENDELSE 
Knogler af skovmår er fundet i bopladser fra 
reldre stenalder ( I). Iflg. kong Valdemars Jordebog 
123 I fandtes der mår på Sams0 og Masned0. 
157 1 forbydes det b0nderne i Roskildegård og 
Skjoldenres len at fange, skyde og på anden måde 
drrebe mår og rrev (2). 

Mårskind (formentlig oftest importerede) blev 
brugt som f6r og besretning på fyrsters og kongers 
garderobe. Den lille Else Gyldenstjerne fik 1566 
en kåbe og tr0je kantet med mår og to trnjer med 
hermelin; under en kappe bäret af enkedronning 
Dorothea var der 75 mårskind (3). »I sin hånd 
holder Elisabeth sin mårskindskrave. Dyrets ho
ved er i selet0j af gyldne lrenker og en med stene 
prydet snudering. Ingen kan trenke sig en pelskra
ve uden gyldent, juvelbesat selet0j« Thit Jensen, 
Stygge Krumpen ( 1500-t) (4). 

Skindet anvendes til muffer, huer, kåber, brrem
mer m.m .. og vor mårbestand er så stor, at »den 
mrengde mårskind, som kunne tilvejebringes, af 
vore sk0nne på en for landet fordelagtig måde 
kunne bruges til deres vinterforinger og derved 
sikkert spares en stor sum penge, som årlig ud
vandrer for at anskaffe det vistnok finere, men 
derfor ikke bedre zobelskind. Disse vore inden
landske skind ville altid vrere lige så varme som 
hine, og vore damer således på en patriotisk for 
regte dannekvinder regte måde vise deres iver for 
fredrelandets opkomst« ( 18 17; 5). 
Afhusmår nedlregges årligt ca. 6.000. 

Skovmårens galde blandet med fennikelvand skal 
kunne fjerne pi etter i 0jnene ( 18 I 7; 5). 

LITTERATUR: ( I ) 172 366,385; (2) 883b 74; (3) 
869 4,184f; 434 3,37; (4) 405 2,l 15f; (5) 914 17, 
29. 

Overfor: Det unge nytår 1871 kommer stormende ind ad 
d0ren som en ung pige med mujfe af mårskind. Trasnit 
i lllustreret Tidende 1-1-1871. 

Forneden: Adelsfolk med mårskindsforet kåbe på ka/k
maleri i Kirkernp kirke. K0benhav11s amt. Foto: Natio
nalmuseet. 
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Husmår. BIO FOTO/Kaj Bofdt. 

FOLKEYISER, TALEMÅDER 
Mårskind nrevnes hyppigt i folkeviser, f.eks. »Ude 
stod hr. Peter, · han var vel sv0bt i mår; ud stod 
hans frestem0 · sv0bt i mår«; jomfruer sammen
lignes med dyret: så h0vsk en mår; den vrene mår 
etc. jf. pigenavnet Dagmar, af b0hmisk Dragomir 
omdannet til Dag-mår (I). 
Du skal ikke flå måren for du har fanget den 
( 1500-t; 2), man skal ikke flå må ren for man får 
den (Peder Syv 1682); han er klredt foran med 
mår og bagved med får (Peder Syv); det er enten 
en mår eller en trane = spottende tilden, som siger 
det forkerte når kun to ting kan trenkes mulige 
(Peder Syv 1688; Falster 184 1; 3). 

LITTERATUR: (I) 903 4,15; 242 1,150 og 2,7, 
10,13; 144 121 ; 153 nr. 345 sml. 180,224,236,267, 
40 I m.fl. ; (2) 434 1,203; (3) 571 349. 
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Sreler, H alichoerus, Phoca, 
Phusa 

Srelerne har langstrakt prereformet krop, de korte 
for- og baglemmer er omdannet til sv0mmered
skaber (»lu!Ter«). Den indtil 2.3 m !ange GRÅSA':L, 
Ha/ichoerus grypus, med grå ryg, grågul bug og 
mange uregelmressige pletter var forhen den mest 
alm. af vore arter og ynglede på Anholt, men er 
nu sjrelden. SPA':TTET SA':L, Phoca vi1u/ina, bliver 
maksimalt 1.8 m lang, kroppen er grågul med på 
ryggen ovale, brune til sorte pletter. Den er den 
hyppigst forekommende si.el i havene omkring 
Danmark. RI NGSA':LEN, Phusa hispida, er noget 
mindre og som regel nresten sort på over-, gråsort 
på undersiden, de lyse og m0rke partier kan varie-
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