
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-



re meget fra srel til srel. Det h0jnordiske og arkti
ske dyr optrreder som strejfgrest i vore farvande. 
- Danmarks Dyreverden I 0, 115-31 . 

»Srelen, der soler sig på stenrevet, har sin plads i 
erindringen om de danske kyster. Et nordisk bille
de« F. W. Bmsrrup (I). 

Stel, gammeldansk sirel , oldnordisk selr af ger
mansk selha, der kan betyde 'den, som slreber sig 
afsted' jf. indoeuropreisk selk 'trrekke' (2). lndgår i 
mange (navnlig maritime) stednavne, srelens fore
trukne opholdssteder og hvor man drev sreljagt: 
Sjrelland 'srelernes land/0' slutningen af 800-t fT 
(3): »Du gav dit navn til Sjrelland, srel. · En hyl
dest til din våde sjrel!« Johannes V. Jensen (4); 
Sennels 'nres med sreler' I 348fT Thy, Srels0 (siden 
Srelholm) I 483ff lsefjorden, Srel0r 1671-1783 på 
S0nderrev ved R0nne, Srelsten I 676fT Nylarsker 
s., Srelvig I 690fT Sams0, Srelklemmerne 169 1 fT 
Roskilde fjord, Srelholm 1691 fT lsefjorden, Srel0er 
I 715fT med Srelstenen n.f. Nyord, Srelhage 1843 
grund i Lillebrelt, Srelgrund i Horsens fjord og s.f. 
Tåsinge; sandsynligvis i Sels0 I 288fT (Siaelsre, 
1307 Srels0) ved Roskilde fjord, Sielborg 1506 
Ribe a., Srelrev I 796fT 0.f. Frederikshavn (5). 
Sreler afbildet o. 1400 i 0stofte kirke på kalk
maleri afskabelsen (6). 
Stelhund, reldre nydansk d.s., fra tysk , efter dyrets 
hovedform og g0ende stemme (2): »Deres hoved 
ligner nresten en hunds med afskårne 0rer, de skri
ger også nresten som hunde, men de unge som 
katte« ( 1776; 7); i stednavne: Srelhundebanke 

Sa/er i Upemavik kommunevåben /973. 

pynt ved Holmsland klit; måske i Hundal i Fan0-
bugten og Hundested I 682fTNSjrelland (8). 
Kobbe, kubbe reldre nydansk (9), som oldnord. 
pt,rsontilnavn Kobbi , 1400-t Kubbi; er svensk 
dialektord for lille klippeholm, der ikke overskyl
les af havet; måske i stednavnet Kobberup Viborg 
a. (10). 
Havhund l667fT (11), s0hund 1848 (12); Maris 
(mandsnavnet Mourits) Bornholm ( 13). 
Frernerne: kopur, kobbi, se/ur; mange stednavne 
vid ner om srelens yngle- og fangstpladser ( 14); 
Gr0nland: puisi. puisse. 
SPJETTET SJEL: stenkobbe o. l700fT (15), m0r
unge(r) Lres0 1834 ( 16), land stel og mopssnude 
1881 ( 17), moppe, mops= hunderace. 
Frer0erne: kopur, 1673 kobber ( 18), han: brimil. 
hun: opna 'åbne sig'; VGr0nland: kassigiak, er-

Sceler so/er sig pa sten udfor Laso. Trresni1 af A. Riis Cars1ensen i M. Galschio1: Danmark, I, !887. 
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Gråscel. 8/0FOTOIArthur Christiansen. 

mik, ermitsiak, akutleenak, akunnektok; 0Grnn
land: nunak ( 19). 
GRAS!EL: dyr Lres0 1881 ( I 7). - Frernerne: ldtur
kobbi, kopur, låtur = grotte, som fra havet f0rer 
ind i klippe og bagerst har t0r bund, her fodes un
gerne og her drrebes de af jregere (20). 
RINGS!EL: VGrnnland neitsek, natsek; gammel 
brunstig han: tiggak; srel sovende på isen: wok; 
ufodt srel (»isblink«): igd/aok; unge: keviulik 'den 
dunede'; halvvoksen: neitsilsiak; nresten voksen: 
nil/aktok 'den plettede'; fuldvoksen: nei1sidlek; 
0Grnnland: saggak, gammel han: 1akanalik (21 ). 
Upernaviks kommunevåben fra 1979 har tre sre
ler omkring solen, illustrerende den store forårs
fangst. 

En /egende scelhundeunge ud/ort i keramik af maleren 
og billedhuggeren Knud Kyhn. der som keramiker ude
lukkende beskcefiigede sig med dyrefremstillinger. Ribe 
Stiftsmuseum. 
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LITTERATUR: ( I) 102 56; (2) 626 406; (3) 427 
1, 103; 104b 169-73; 401s ?IT; (4) 401u 41; (5) 156 
1,68; 2 139, 154; 10 29,194; 327 2,109 og 3,116; 
277 93,136, 148,156,239,262,292; INGSJE.b (6) 
767 235; (7) 728 I , 18; (8) 156 17,486; 327 1,55 og 
2,62; 277 40; (9) 434 2,570 ( 165611); ( I 0) 363 
2.1,627f; 659 10,958; (11) 434 2, 175; 903 
6,29; (12) 903 6,29; (13) 76c 327; ( 14) 474 17,702; 
(15) 170 1909,58; (16) 563 230; (17) 926 93,96; 
(18) 171 72; (19) 362 46; 562 21,1?99,427; (20) 
211195;(21)56221,1899, 430;586 413. 

SKADEDYR 
Srelerne g0r i 1600-t megen skade på sydfynske 
b0nders fiskegarn (I). 1761 skrives, at »den store 
mrengde srelhunde, som vrimler ved de neste s0-
kanter og 0er her imellem landene, [g0r] stort af
brrek og hindring i fiskerierne; thi de ikke alene 
dels opreder dels forjager fiskene, men de s0nder
river endog fiskegarnene. Således kan de ikke ved 
Fladstrand [Frederikshavn] drive nynderfangst 
med deres garn lrengere end fra forst om foråret til 
St. Olufs dag [29/7] eller midt i juli måned, thi fra 
den tid og hele h0sten igennem er der fuldt af srel
hunde, som opreder fiskene og s0nderriver garne
ne« (2). De skader fiskeriet ved Nordsjrelland og 
på Sams0, undertiden jagter man de mange sreler 
n.f. Hindsholm »og 0delregger den farlige fiske
fjende i hundredtal , det var 0nskeligt, at samme 
foranstaltning gjordes på nere steder, hvor den har 
sit tilhold« ( 1763; 3). 1772 klages over, at srelerne 
ved 0M0n »skrrekker ogjager fiskene, som derved 
fores fra landet og n0des til at tage en anden vej«; 
nogle fiskere, som satte garn for srelerne ved M0ns 
klint, blev straffet og garnene frataget dem, så »de 



Når en gron/andskfanger har bragt sinfangs1 cil stranden, er hans hverv ende. Det videre arbejde over/ades til kvin
derne, som her j/a nser en sa/hund. Trasnit i Th. Siersted: Danske Bi/leder fra Skole og Hjem, 1899. 

er n0dsaget til at tro at srelhunde er fredede og hel
lige rovdyr« ( 4 ). 
Et halvt århundrede efter ( 1820) hedder det: »På 
vore danske kyster 0delregger og s0nderriver srel
hunde mangfoldige garn som fiskerne udsretter, 
ved det at hundene afreder fiskene som hrenger i 
garnene, og disse garn er for fine til at holde srel
hunde, der let ri ver sig l0s. Dette svre\ker fisker
nes midler til at vedblive fiskeriet, da de så ofte 
må b0de garnene eller skafTe sig nye foruden fiske
nes tab. Et af vore på en måde indelukkede fa r
vande, og hvor srel hundenes tiltagen og 0delreggel
se af fiskeriet er skrrekkelig ... er Limfjorden, og 
hvor der ikke er mindste foranstaltning til srelhun
dens i andre henseender også gavnlige fangst« (5). 
0. 1830 var de mange sreler i Kattegat til stor 
skade for laksefiskeriet ved indl0bet til Randers 
fjord (6), hvor hver femte Jaks skal vrere blevet 
redt af dem; få årtier senere klages herover også fra 
Bornholm: når fiskere vendte hjem fra fiskeri ud 
for Mecklenborg sad der 60 laksehoveder på kro-

gene, sreler havde redt kroppene (7) - det foranle
diger en samtidig forfatter til nogle sp0gende be
mrerkninger: 
»Det kan med stor sredel ig ret foreholdes srelhun
dene, at dette er en <lyrisk og barbarisk måde at 
drive fiskeri på. Man vi l måske endog have 
vanskeligt ved at finde ord strerke nok til at ud
trykke sin indignation. Men en bebrejdelse kan 
man ikke g0re srelhundene i denne anledning: 
man kan ikke beskylde dem for mangel på smag. 
Der er også andre, som holder af laks ... mange 
redle, h0jtbegavede, fint dannede både mrend og 
kvinder, der overmåde gerne nyder Jaks - og som 
heller ikke spiser hovederne. For så vidt kommer 
srelhunden altså i godt selskab. En stor r0ver bli
ver den alligevel ... « (8). 
Efter gamle fiskeres beretninger vrimlede det med 
sreler i 0resund. »Uafbrudt plyndredes garnene, 
så at fiskerne i mange år kun fiskede om vinteren, 
ude under den svenske kyst, langt nord på, hvor 
srelhunden ikke fandtes. Om aftenen og natten 
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måtte man stadig r0gte makrelgarnene. Men det 
var dog isrer bundgarnene, som srelhunden hjem
s0gte, idet den enten tog fiskene eller jagede dem 
bort. Undertiden blev den midt i sit arbejde for
styrret affiskerne, som kom for at r0gte deres garn 
mens srelhunden var inde i dem. Ruserne rev den 
meget tit i stykker og ligeledes kuberne ... De rev 
alle de sild, de kunne få fat i, af nreringerne [kro
gene], og det så ud, som om de netop gjorde det af 
ondskab, thi de kunne umuligt rede så mange sild 
som de rev af, eller sluge dem så hurtigt. Torskene 
rev de af krogene, og man kunne se torskene 

hrenge og sprrelle i vandel og samtidig srelhunden 
komme og nappe dem. I et ryk trak de sn0ren fra 
fiskerne og rev fisken til sig. Om efteråret trak de 
neste srelhunde efter sildestimerne, men der var 
dog nok tilbage til at forstyrre fiskeren« (7). 
En fiskeri kommission föreslog 1850 at tillade bru
gc,:n af srel- og marsvingarn i Lim fjorden , mest for 
at beskytte sildefiskeriet. På initiativ af Dansk 
Fiskeriforening betalte staten fra I 5. oktober 1889 
en skydeprremie - 3 kr. - for hver srel (dokumen
teret med anevering af halen). Udbetalingen fore
toges 1889- 1912 af foreningen , derefter af fiskeri-

R0gtning af sadruse ved R0dsand mel/em Gedser og Nysted, 1951. Srelerne gjorde megen skade påfangst og garn og 
blev derfor j/iuigt jaget. Foto: K. Elmdah/. Dansk Folkemuseum, Brede. 
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