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Innsamling og bruk av måkeegg har rike tradisjoner i Norge, spesielt i de 
nordligste fylkene. Denne form for ressursutnyttelse blir fremdeles anvendt 
i stor utstrekning i dag. Jakt på måker er lite praktisert her i landet 
sammenlignet med f. eks. rypejakt og andejakt. Et unntak er den 
eiendommelige jakten med måkestiller på Lista i Vest-Agder. Denne jakten 
har blitt drevet fra gammel tid, og foregår til en viss grad også i dag. Det 
forelå svært lite litteratur om denne måkejakten, inntil Glenn Bjørnestad 
skrev en detaljert artikkel i 1972. 

Fangst av måker er tidligere ikke kjent gjennom litteraturen i Norge. I 
forbindelse med ornitologisk feltarbeid på utpostøya Utsira i Rogaland (Ree 
1977a) fikk jeg allerede høsten 1972 kjennskap til de såkalte måkahus, 

som i mangfoldige år har vært benyttet til måkefangst. Denne spesielle 
form for fangst avtok vesentlig med sildefiskets slutt i 1930-årene, men ble 
drevet sporadisk fram til siste verdenskrig. I krigsperioden skjedde 
imidlertid et markert oppsving av fangsten, før den helt forsvant etter 
krigens slutt. I et forsøk på å få samlet de opplysninger som folk på Utsira 
fremdeles har i minne, intervjuet jeg høsten 1974 og våren 1977 en del per
soner som har vært med på denne måkefangsten. Men siden dette er en 
fangstform som ikke har vært praktisert på mange år, var det relativt 
begrenset materiale det var mulig å skaffe. 

Konstruksjon og plassering 

De tradisjonelle måkahusene ble bygget av stein, og kunne minne litt om 
måkestillene på Lista. Fasongen på rommet var imidlertid ikke rund, men 
firkantet. De fleste var rektangulære, men flere ble også bygget kvadratiske. 
Tykkelsen på veggene lå på ca. 40-50 cm. Det var relativt lite variasjon i 
størrelsen på husene, de fleste lå på om lag 3 x 4 - 4 x 5 meter. Romhøyden, 
som ble kalt opphoppet, var i underkant av en meter. Ofte ble husene 
bygget slik at en naturlig fjellskrent i terrenget dannet den ene eller to �T� 

de fire veggene (fig. 1). 
Over de fire veggene ble det plassert en solid treramme, og på denne ble 



200 MÅKEFANGST MED «MÅKAHUS» PÅ UTSIRA I ROGALAJ'.JO 

Fig. 1. For å spare på materialer ble �fte måkahusene bygget slik at en fjellskrent dannet 
den ene eller to av de fire veggene. Disse fellene gikk derfor godt i ett med terrenget. Dette 
måkahuset ligger på Storhaug sørvest på Utsira, og her danner bergknausen den ene veg
gen. Foto: Viggo Ree. 

MÅKAHUSTEI NAR 

Fig. 2. Måkahus med enfykefjøl, ferdig bygget for fangst. Inngangen til fellen, 40-50 cm 
bred, ligger her til høyre for fykefjøla. Avstanden mellom måkahusteinane var på 30-
40 cm. Steinene på hvert hjørne holdt hele trerammen på plass. Tegning: Viggo Ree. 
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Fig. 3. Parti fra Storhaug sørvest på Utsira, hvor det finnes rester av mange måkahus. Den
ne delen av øya er et viktig område for måker, både i vinter- og sommerhalvåret. I bak
grunnen sees Spannholmane, et naturreservat med en av landets sørligste hekkeplasser for 
toppskarv, alke og lunde. I sundet mellom Spannholmane og Utsira pågår et betydelig sjø

fugltrekk hver eneste høst. Foto: Viggo Ree. 

det spikret fast trestokker med 30-40 cms mellomrom. Disse trestokkene 
var i de aller fleste tilfeller gamle gjerde staurer på ca. 2 to ms (ca. 5 cm) tyk
kelse, og ble kalt for måkahusteinar (entall: måkahus-teidn, også kalt 
måkahuslekter). I midten lå en eller to brede såkalte fykefjøler. Avstanden 
mellom fykefjøla og en av stokkene (teina ne) på siden var større enn 
avstanden mellom teina ne ( 40-50 cm). Denne åpningen var inngangen til 
fellen. Dersom det ble benyttet to fykefjøler, lå den bredere inngangs
åpningen mellom disse. Materialene av tre som ble benyttet var alltid gamle 
og preget av vær og vind, og skulle være så lite synlige i terrenget som 
mulig. For å holde hele trerammen på plass ble det plassert tunge, flate 
steiner oppå hvert av hjørnene, ofte også midt over veggene (fig. 2). 

På Pedlestemmen nord på Utsira bygget Hans Mathias Helgesen (1845-
19282) rundt 1890 et meget spesielt måkahus som ble kalt Storhuset (opp
lysninger fra Andreas Skjelde). Målene var ca. 6,5 x 7 meter, og fellen besto 
hovedsakelig av tre. Siden fellen var så stor ble det satt opp støtter i midten. 
Under siste krig ble for øvrig flere gamle måkahus reparert og tatt i bruk, 
dessuten ble noen få laget av tre og netting. 
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Fig. 4. De fleste måkahusene ble bygget slik at de var lite framtredende i terrenget, men 
enkelte ble plassert godt synlig oppe på en kolle eller knaus. Her sitter forfatteren på kanten 
av et måkahus som ligger på toppen av Storhaughammeren sørvest på Utsira. Denne fellen 
ble brukt under siste krig. I bunnen lå ennå rester av fyke.fjøla da bildet ble tatt den 
22.4.1977. Foto: Bjørn Einar Kopstad. 

På Utsira ble måkahusene bygget langs kysten i utmarka rundt hele øya. 
Imidlertid var det to steder som var spesielt attraktive for rastende måker, 
og der ble det laget langt flere måkahus enn på andre deler av øya. Dette 
var på den vestre og nordre del av Utsira, hvor de største måkekonsentra
sjonene også finnes i dag, både i hekkesesongen og på vinteren (fig. 3). 

Fellene lå aldri helt nede ved strandlinjen slik som de fleste måkestillene på 
Lista, men vanligvis ca. 100-200 meter fra havet. Enkelte var bygget på 
toppen av en kolle eller knaus (fig. 4), men vanligvis var de plassert slik at 
de var relativt lite framtredende i landskapet. 

Vanligvis hadde hver husstand sitt eget måkahus i nærheten av der de 
bodde, men enkelte kunne ha to eller flere. Enhver kunne for øvrig lage 
måkahus i utmarkjå rundt hele øya med grunneierens samtykke. Noen 
særlige uoverensstemmelser med de som eide grunnen skal det visstnok 
ikke ha vært. Langt strengere var f.eks. bestemmelsene angående fangst
plasser for hummer langs kysten. 
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Fangstprinsipp og fangsttid 

Når man vandrer rundt i utmarkjå langs Utsira-kysten, støter man ofte på 
restene av måkahusene, som er godt synlige fremdeles, og de fellene som 
ikke er benyttet på 50-60 år kan minne litt om gamle hustufter (fig. 5). De 
som ble reparert under siste krig er nesten brukbare den dag i dag, dersom 
man lager ny ramme med teinar. På bunnen av disse ligger enda råtne tre
biter (fig. 6). 

I prinsippet fungerer måkahusene på samme måte som de tradisjonelle 
kråkefellene av tre og netting som fremdeles er i bruk (Henning og Søilen 
et al. 1970). Fuglene blir tillokket av utlagt mat, og slipper såvidt ned i fellen 
ved å hoppe inn. Når de vil ut av fellen flyr de opp mot inngangsåpningen, 
men i flygende stilling blir de utslåtte vingene stanset av fjølene eller 
stokkene (teinane), og de kommer ikke ut. Ved kråkefangst lar man 
vanligvis en eller to kråker være tilbake i fellen som lokkefugler. Denne 
metoden ble ikke benyttet under måkefangsten på Utsira. Gamle tremateri
aler blir også brukt når en ny kråkefelle settes opp. Årsaken er at fuglene 

Fig. 5. Bjørn Einar Kopstad sitter i et av hjørnene i restene av et måkahus som trolig sist ble 
brukt i begynnelsen av dette århundre (anslagsvis i perioden 1905-15). Fellen bak til ven
stre ble restaurert og benyttet under siste krig. Bildet er fra Storhaug sørvest på Utsira den 
22.4.1977. Foto: Viggo Ree. 
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tilsynelatende er langt mer skeptiske og mistenksomme når en felle er laget 
av nye, lyse og godt synlige materialer. 

Fangstsesongen med måkahusene var relativt kort i forhold til jakt
sesongen med måkestillene på Lista, som pågikk i perioden august-mai 
(Bjørnestad 1972). I månedene januar, februar og mars foregikk landnot
fisket etter vårsilda, og i tillegg ble det også fisket etter gytende sild med 
båtnagarn og snurpenot helt innpå vågene. Dette fisket tiltrakk store mengder 
overvintrende måker, og det var i denne tiden måkefangsten foregikk. 

Utenom fangstsesongen ble trerammene med teinane normalt tatt vekk 
fra måkahusene. Sau, spesielt yngre dyr, ble nemlig fra tid til annen lokket 
ned i fellene av det frodige gresset som alltid grodde i dem i sommer
halvåret. Dersom teinane var på plass, ville de ha vanskeligheter med å 
komme seg opp, og flere dyr skal ha omkommet på denne måten i årenes 
løp. Enkelte fjernet til og med noen steiner på den ene av sidene, slik at 
sauene kunne gå ut og inn gjennom denne åpningen. 

Fig. 6. Bjørn Einar Kopstad står inne i et måkahus på Storhaug, som ble benyttet av Johan
nes Toifred Klovning under siste krig. Nede i fellen lå fortsatt rester av både måkahus
teinar og fykej]øler da bildet ble tatt den 22.4.1977. Dette måkahuset var i brukfram til 
midten av 1930-årene, og var i relativt god foifatning før Klovning satte fellen i stand for 
ny fangst i krigsårene. Foto: Viggo Ree. 
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Under et opphold på Utsira 7.-9.10.1977 ble jeg gjort oppmerksom på en 
opplysning i forbindelse med fjerningen av trerammene med teinane fra 
måkahusene i sommerhalvåret som jeg tidligere ikke kjente til. Kari Skåren 
viste meg kopi av"Udskrift afUdskriftningsforretning over Gaardene: Skaar, 
Klovning og Qvalvigs Udmark i UdsireAar 1865 den lOde Juli", som finnes 
i Statsarkivet i Stavanger a. nr. 520/1973, s. 13). Her står det bl.a.:"Med Hen
syn til Fuglefangst bemærkes, at dersom nogen lader sine Maagehuse blive 
staaende om Sommeren til Skade for Beitemarken paaAndens Grund, har at 
betale hver enkelt l en Spd. aarlig til Grundeieren" (l Spesidaler = ca. 4 
kroner). 

De beste dagene for å fiska måkje fant normalt sted da det var korte opp
hold i sildefisket. Da ble måkene spesielt sultne, og måkahusene kunne fort 
fyka fulle. Som åte ble det hovedsakelig lagt ut sild, men fiskeavfall 
(innvoller og hoder) og skadet fisk ble også benyttet til en viss grad. Hele 
bunnen på måkahuset ble dekket med sild, og det ble også lagt ut noe åte 
oppåfykefjølene. Når først en måke hadde gått ned i fellen, fulgte fort flere 
med. På de beste dagene kunne fellene fylles fullstendig med fugler, og det 
kunne gå opp til 40-50 måker i et middels stort måkahus. Normalt så man 
om måkahusene en gang pr. dag, men dersom fangsten var vellykket, kunne 
man fortsette, og opp til 80-100 fugler kunne tas i løpet av en eneste dag. 
Under krigen lå folk ofte i bergknausene i nærheten av fellene og kontrol
lerte fangsten med kikkert. 

Andreas Skjelde fortalte at Storhuset til Hans Mathias Helgesen på Pedle
stemmen, som var i bruk til 1917-18, skal ha fanget nesten 1.000 måker i 
løpet av en dag. Da brukte man hest og slede til å frakte fuglene tilbake til 
gården. Etter slike store fangster ble bare det fineste og beste materialet 
benyttet. Andreas Skjelde var for øvrig selv med på måkefangst med Stor
huset i 7-8 årsalderen. 

Måkene ble som oftest avlivet ved å gripe tak i en av vingespissene gjen
nom inngangsåpningen, deretter ble fuglen dratt ut av måkahuset - for så å 
bli slengt hardt mot fjellgrunnen. Denne metoden hindret en i å bli bitt av 
måkene. Andre avlivningsmetoder var å ta fuglen ut av fellen og slå hodet 
med en lang, smal trestokk, eller å holde rundt bakparten på fuglen og slå 
hodet mot fjell eller stein. Severin Austrheim fortalte at de enkelte ganger 
brukte en smal stein til å slå måkehodene med når de stakk opp mellom 
teina ne. 

Anvendelse av måkene 

Måkene ble benyttet til flere formål, og i eldre tid ble nok både fjær og 
kjøtt utnyttet behørlig. Folk på Utsira i dag mener at det fra tiden før århun-
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dreskiftet fram til siste verdenskrig primært var for fjærenes skyld man 
fanget måker, mens det under siste krig hovedsakelig var for matens skyld. 

Måkefjærene ble primært anvendt til dyner og puter.Til dette formålet var 
det hovedsakelig de kortere kroppsfjærene som ble brukt, men i enkelte 
tilfeller ble de store vinge- og stjertfjærene klippet i småbiter og tatt med. 
Benedikte Eriksen fortalte at man av og til også benyttet hønsefjær sammen 
med måkefjærene. Fjærene ble ribbet fra fuglekroppene og varmet opp i 
store jerngryter. Man måtte passe på ikke å bruke for sterk varme, ellers 
kunne fjærene svi seg. Hensikten med dette var å fjerne fuktigheten, og 
denne fjærtørkingen ble kalt for stiming. Under stimingen rørte man rundt 
med en trevisp til fjærene ble lette. Som regel ble en vedfyrt bakerovn 
benyttet til dette formålet. Dette var først og fremst et arbeid for kvinnene. 

Dynene ble sydd av fjærtett lerret (jjørlerret), men de ble fort klumpete i 
ene enden. I krigsårene (1940-45) begynte man imidlertid å sy kanaler i 

Fig. 7. Martin Skålnes viser fram enjjørdyne som hans svigermor, Julie Kristine Austr
heim (1886-1956), samlet måke.fjær til rundt 1930. I 1971 var det gamle dunlerretet så 
råttent at det ble skiftet ut med et nytt, som også hadde kanaler. Samtidig ble fjærene ren
set hos et .firma i Haugesund. Dynen er i dag reservedyne, og benyttes når familien Skål nes 

får gjester. For et par år siden ble den brukt av et av barnebarna, som uttalte at dynen var 
noe tung, men meget varm. Bildet er tatt den 22.4.1977. Foto: Viggo Ree. 
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Fig. 8. Gråmåke er den mest tallrike av stormåkene våre, og denne arten ble mest beskattet 
under måkefangsten på Utsira. Bildet viser en ungfugl. Kjøttet på de yngre fuglene ble 
benyttet i større grad enn på de gamle. Foto: Gunnar Lid. 

dem, noe som ikke var praktisert tidligere. Lerretsstoffet var ikke bestandig 
helt fjærtett, så enkelte kunne stikke godt. Etter hvert som fførdynene ble 
eldre, tok de til seg fuktighet, og ble meget tunge og klumpete.Av denne 
grunn ble dynene med jevne mellomrom lagt ut i sola til tørk, eller man tok 
fjærene ut og stimet de på nytt. Da sirabuen etter siste krig anskaffet de nye 
og moderne dynene som da kom i handelen, syntes mange at disse var 
altfor lette! Johan Nilsen fortalte at til en dyne gikk det med fjær fra 80-100 
måker. Dette tallet er interessant, i det folk på Lista som Bjørnestad (1972) 
intervjuet, ikke kunne huske hvor mye fjær de trengte til en dyne. Noen få 
fførdyner eksisterer fremdeles på Utsira (fig. 7). 

Alfred Hansen fortalte at han i 1919-20 kjøpte to sekker med alkefjær for 
bruk til dyner for kr. 5,- på et sted som het Sand på Færøyene. Han fortalte 
at færøyingene ikke fanget måker, men at de skaffet seg fjær til dynene fra 
fuglefjellene. 

Ellers ble måkevingene benyttet til sopelimer. Under siste krig kunne 
man i en kortere periode få kr. l, 50 pr. vingepar, og dette var en av årsakene 
til at måkefangsten fikk et oppsving da. Rundt om i de private hjem ble 
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sopelimer av måkevinger brukt til midten av 1950-årene på Utsira. For 
øvrig ble vingene brukt slik de var som feiekost til f.eks. baksteheller. 

Flere av de som har vært med på måkefangst på Utsira har meget sjelden 
smakt kjøttet. Andre har derimot fortært mang en måkemiddag, så bruken 
av kjøttet varierte tydeligvis fra hjem til hjem. Enkelte husstander spiste 
bare de største ungfuglene, mens andre benyttet seg av alt de fanget. 
Johannes Torfred Klovning kunne fortelle at måkekjøtt var en fast 
søndagsmiddag under siste krig. Benedikte Eriksen fortalte at da hun laget i 
stand måker, var det bare brystet som ble benyttet - i motsetning til høns 
der man serverte hele fuglen. Til tross for at fuglene hang en stund før 
bruk, var det ofte litt transmak på kjøttet, så mange foretrakk f.eks. alker i 
stedet. Normalt ble fettet fjernet og kjøttet ble lagt i eddikvann et døgn. 
Deretter ble måkekjøttet kokt og stekt på samme måte som man tilbereder 
annen fugl. En del ble saltet ned for senere bruk. I gammel tid ble det saltet 
ned mye måkekjøtt i tønner. Enkelte la også ned ferdiglaget kjøtt på glass. 
Under første verdenskrig ble måker fra Utsira solgt i Bergen. Innvollene og 
de øvrige restene av måkene ble brukt til gjødsel. 

Fig. 9. Den arten som ved siden av gråmåke ble utnyttet i stor grad under måkefangsten 
på Utsira var svartbak. Bildet viser et gammlet, utfarget individ i sommerdrakt. 

Foto: E.dvard K. Barth. 
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Fig. 1 O. Polarmåke, vesentlig ungfugler, opptrer regelmessig langs Norskekysten hver høst 
og vinter. En sjelden gang ble denne arten fanget i måkahusene på Utsira. Bildet viser en 
11/2 år gammel fugl. Foto: Hallgeir B. Skjelstad. 

De måkeartene som ble beskattet var nesten utelukkende gråmåke (fig. 8) 
og svartbak (fig. 9). En sjelden gang kunne man fange en polarmåke eller 
kvitmåkje (fig. 10). De øvrige artene på denne årstiden, fiskemåke og kryk
kje, gikk aldri ned i måkahusene. 

Måkefangst i begrenset område langs kysten 

Jeg har forsøkt å finne ut om det kunne være andre steder langs kysten 
hvor man har drevet måkefangst med måkahus. Av praktiske grunner har 
det ikke vært mulig å reise ut til aktuelle steder, fortrinnsvis andre øyer på 
Vestlandet. Jeg har derfor måttet nøye meg med å kontakte eldre lokalkjen
te personer pr. telefon. Ved stikkprøver til Karmøy, Føyno og Røvær i Roga
land og St. Hiskjo, Stolmen, Alvøy og Fedje i Hordaland, var det kun på et 
sted man kjente til de tradisjonelle måkahusene fra eldre tid. Ikke overras
kende var dette på Føyno, som ligger ca. 15 km fra Utsira i nord-nordøstlig 
retning. Her kunne Mathias Svendsen (f. 1899) fortelle at måkahus av stein 
ble benyttet helt fram til like etter århundreskiftet. Han var selv en liten 
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Fig. 11 Johannes Skål ne 's restaurerte måkahus i Småvågane nord på Utsira er et inspire

rende bidrag i tilknytning til Utsira kommunes bevaring av dette særegne kulturminnet. 

Bildet er tatt den 12.9 1997, og viser fangstinnretningensfi.ne beliggenhet i det spesielle 

øylandskapet. Foto: Viggo Ree. 

gutt da fangstmetoden døde ut der. Mathias Svendsen fortalte også at før 
hans tid drev folk på Føyno også måkefangst på Urter, som ligger ca. 6 km 
vest for Føyno. Her bodde det tidligere folk om vinteren på grunn av 
sildefisket. 

Oliver Alfredsen (f. 1927) på Fedje kunne fortelle at han var med på 
måkefangst under siste krig. Fellene som ble benyttet på Fedje var garnnot 
(gjerdenot) og tre, men fungerte helt tilsvarende de tradisjonelle steinf
ellene på Utsira. Oliver Alfredsen fortalte at han hadde fått kjennskap til 
måkefangst med slike feller gjennom en slektning - Einar Steffensen - fra 
Skudeneshavn på Karmøy. Einar Steffensen (f. 1916) kunne fortelle at 
denne metoden ble benyttet på Karmøy da han var liten gutt og fram til 
tiden omkring siste verdenskrig, men at det her hovedsakelig ble drevet av 
unger for sportens skyld. Edvard Larsen (f. 1918) på St. Hiskjo fortalte at 
han hadde bygget en måkefelle av stein under siste krig, men at det ikke 
lyktes å fange måker i den. Han hadde fått kjennskap til metoden av folk fra 
omegnen, hvor det ble bygget måkefeller flere steder under krigen. Edvard 
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Larsen hadde imidlertid ikke kjennskap til om metoden var benyttet tidli
gere i Bømlo-distriktet. 

Selv om det bare er på Utsira, Urter og Føyno det har vært mulig å regis
trere bruk av måkefeller fra eldre tid, kan resultatene av stikkprøvene langs 
kysten indikere at måkahusene tidligere har hatt en langt større utbredelse. 
Fangstmetoden har trolig vært utbredt langs store deler av Vestlandet, og 
den har sikkert meget gamle tradisjoner. Siden folk på øyer på Vestlandet i 
dag ikke kjenner til denne måkefangsten, kan dette skyldes at metoden har 
dødd ut på et tidlig tidspunkt. Det skal imidlertid ikke gå så mange 
generasjoner før gamle kunnskaper går i glemmeboken og forsvinner for 
godt. Det var f.eks. flere personer på Føyno som ikke kjente til måkahuse
ne, selv om det bare er ca. 70 år siden måkefangsten opphørte der. Utsiras 
isolerte beliggenhet kan være den viktigste årsaken til at metoden har 
eksistert helt fram til siste verdenskrig. Spør man imidlertid den yngre 
generasjon på Utsira i dag om måkahusene, er det svært få som kjenner til 
dem. Om noen tiår vil det trolig være svært få personer på Utsira som kan 
berette fra denne særegne fangsten. 

Etterord 

Etter det ornitologiske arbeidet på Utsira på begynnelsen og midten av 
1970-tallet har jeg besøkt øya ved flere anledninger. Under disse 
oppholdene, som alle har vært av relativt kort varighet, har det imidlertid 
ikke vært avsatt tid til en oppfølging av arbeidet med måkahusene. Det var 
derfor svært oppmuntrende å registrere at Utsira kommune i 1997 valgte 
nettopp disse tidligere fangstinnretningene som sitt bidrag til kultur
minnestafetten. Under åpningen av Dalanaustet på Utsira den 11.9.1997 
hadde jeg gleden av å være til stede, og det ble da snakket en del om dette 
særegne kulturminnet. Dessverre var værforholdene så dårlige denne dagen 
at jeg ikke fikk anledning til å se Johannes Skålnes" gjenoppbyggete måka
hus i Småvågane nord på Utsira, der en gråmåke endog hadde gått i fellen 
under arrangementet. Senere på høsten ble demonstrasjonsfangsten langt 
mer vellykket (Amble 1997). Dagen etter - den 12.9.1997 - fikk jeg 
imidlertid anledning til å ta måkahuset i Småvågane i øyesyn (fig. 11). 

Da publikasjonen om måkahusene så dagens lys i 1977 sørget Norsk 
Skogbruksmuseum på Elverum og Utsira kommune for at samtlige 
husstander på øya fikk utlevert hvert sitt særtrykk. Øybefolkningen fikk 
dermed anledning til å tilegne seg kunnskap om sitt spesielle kulturminne -
en kunnskap som mer eller mindre kunne ha gått i glemmeboken om ikke 
intervjuene hadde funnet sted på 1970-tallet. Det er trolig fortsatt viktige 
detaljer i tilknytning til denne fangsten som kan framskaffes på Utsira, men 
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tiden går og de eldste faller etter hvert i fra. Av betydning for den videre 
bevaring av kulturminnet er å finne fram til eventuelle bruksgjenstander, 
f.eks. trevisp eller sopelime laget av måkevinge. Kanskje finnes det fremde
les uoppdagete kulturskatter i gamle sjøhus på Utsira? De dyner og puter 
med måkefjær som fortsatt eksisterer på øya må snarest sikres for 
ettertiden. Dette er gjenstander som primært bør tas vare på i museal 
sammenheng, og her vil Dalanaustets funksjon være av stor betydning. 

Et annet interessant aspekt gjelder selve registreringene av måkahusene. I 

tillegg til de 59 fangstanleggene som til nå er påvist og kartlagt på Utsira 
eksisterer det sikkert enda noen i utmarka som vil la seg påvise ved 
ytterligere feltinnsats. Såvidt meg bekjent er det ikke lett etter måkahusres
ter på Urter og Føyno. Dette burde i tillegg være en viktig oppgave. Dessu
ten vil jeg tro at en mer gjennomgående og grundig studie langs øvrige 
deler av Vestlandskysten vil kunne resultere i interessante funn også der. 
Det var tross alt en nokså begrenset arbeidsinnsats som ble gjennomført på 
1970-tallet i tilknytning til eventuell oppsporing av måkahus i de øvrige 
skjærgårdsmiljøene i landsdelen. 
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En takk rettes til befolkningen på Utsira for all hjelp og velvillig assistanse 
under det ornitologiske arbeidet i perioden 1972-77. En spesiell takk rettes 
til de personer som har bidratt med opplysninger til denne artikkelen3: 
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Severin Austrheim ( 1921), Benedikte Eriksen (1886- 1977), Alfred Hansen 
(1896-1992), Johannes Torfred Klovning ( 1929), Sigvald Kvalvik (1912-
1984),Johan Nilsen (1901-1982), Rasmus Rasmussen (1923),Andreas Skjei
de ( 1909-1993), Laura Skålnes (1913), Martin Skålnes (1904-1980) og Kari 
Skåren ( 1944). 

l Denne artikkelen ble først offentliggjort i Norsk Skogbruksmuseums 
Årbok (Ree 1977b). Senere har utdrag av artikkelen blitt presentert i 
tidsskriftet Norsk Fangstmann (Ree 1993). Etter forespørsel fra Utsira 
kommune i brev av 22.9. 1997 er publikasjonen blitt skrevet inn på data
maskin og klargjort for ny trykking i Årbok for Karmsund (Karmsund 
Folkemuseum). Enkelte språklige forbedringer er foretatt i tillegg til 
ajourføring av dødsår for intervjuete -personer på Utsira. Dessuten er et 
etterord forfattet i romjulen 1997, og det presenterte billedmaterialet er 
noe utvidet i forhold til 1977-publikasjonen. 

2 Opplysninger om fødselsår og dødsår i artikkelen er hovedsakelig hen
tet fra Gaard ( 1951) og Fiskaa & Falck Myckland (1959). 

3 Dødsår ajourført pr. 1. 1. 1998. Etter Austrheim (1995) og Johannes Tor
fred Klovning pers. medd. 


