
(1936); (19) 160 1904/27: 701 (1889); (20) 430 

164; (21) 794 6 ,1886, 125; 251 19; (22) 160 

1904/ 27:701; (23) 160 1906/23: 1008; (24) 160 

1905/ 27:283 (1892); (25) 436c 58; (26) 212c 

1,467. 

YEJRVARSLER. OVERTRO M.M. 

Var glenten, når den kom om foråret, hvid under 
vingerne, måtte man vrere forberedt på endnu et 
snevejr (I). 
Flyver glenterne h0jl og leger med hinanden, bli
ver det smukt vejr ( 1648; 2); der kan ven tes regn 
når glenten skriger meget ( 1804; 3) og uvejr, hvis 
den flyver ned i gården; men »svinger« den, får vi 
godt vejr (S0J ylland; 4). 

Stuepigen i en prreslegård stjal en saks, og pra:
sten, som var »klog mand«, gjorde hende til en 
glente, derfor har den en kl0ftet hale (Yoel 0Jyl
land; 5). 
På en af Merl0segårdens marker ved Roskilde sad 
hver aften efter solnedgang en glente, og den mark 
var ligesom forhekset: kreaturerne rev sig l0se, 
redskaberne gik itu o.s.v. (6). 
Man må ikke kigge efter en glente, den har et hul i 
vingerne, og det er skadeligt for en at se gennem 
det (Vigers lev NFyn; 7). 
Om foråret spurgte man for sp0g: »Har du set 
glenten med halen?«, og svarede man ja: »Jeg 
troede du havde set den med 0jnene« (Falster o. 
1850; 8). 
Ordsprog eller talemåder: vogt dig, ga:sli ng, glen
ten kommer; når småfuglene ska:ndes, g0r de 
glenten til dommer (6). 
Gåde: rne sad på råe og råbte over til r0sp0rte, at 
hun skulle komme og se, at forskrrekkelsen tog 
jordkrnblingen (en kone råber til en anden, at 
glenten tager en ga:sling) (9). 

LITTERATUR: ( I) 281b 17; (2) 919 138; (3) 174 

2.1 ,394; (4) 160 1904/ 27:2318 ,2366 (1879); (5) 
534c 30,34; (6) 534c 30,34; (7) 160 1904/ 30:951 
(1774); (8) 281c 159; (9) 794 6, nr. 488. 

PROSA OG POESI 
Med nresten usynlige vingeslag og svajende ... sej
ler de med yndefulde sving og bl0de vendinger 
gennem luften som en ellepige over mosen W. 

Dinesen ( I). 
Gammeldanske dyrerim o. 1460 (2): 

Kom , tyve, og lyd mine råd 
og stja:I som jeg monne g0re! 
da får I 01 og fed mad , 
i mens eder lyster a t fore [stjrele?]. 

Om natten skal I vrere vågne, det er [et] råd; 
lad eder det ej mishage; 
stjrel både okse og båd; 
hver skal ramme sin egen lykke. 
Med rov mit legemejeg monne fode, 
gresl inger jeg tager, og så grise, 
menl0se skabninger kan jeg 0de, 
[til] at stja:le er jeg fuldkommen vis. 

Med langstrakt hals, med stirrende blik, · med 
vingerne sprendte, · med kraftige kast og flyvende 
stik · mod vinden, op i mod skyerne gik • på jagt 
efter byttet en glente Henrik Hertz 1822 (3). 
St. St. Blicher, Glenten (4); R. C. Mortensen, 
G lenten (5). 

LITTERATUR: (I) 179 65; (2) 104 14; (3) 336b 

I, 13; (4) 69b l 9f; (5) 578 50-52. 

Falk, Falco 

Dv IERGFALK , Fafco cofumbarius; blågrå over
side, rndlig underside med m0rke lrengdestriber, 
hunnen har brun overside og hale, gu llig under
side. Ret a lm. på trrek. 
YANDREFALK, Fa/co peregrinus; na:sten sort 
overside, hvid underside med m0rke tva:rstriber 
og bred sort kindstribe. En ret alm. trrek- og vin
tergrest , nu udryddet som ynglefugl. 
JAGTFALKEN, Fafco rusticofus, vor st0rste art, 
har gråblå overside og dråbeformede sorte pletter 
på hvid underside. Meget sjrelden trrek- og vinter
grest. 
LIERKEFALK , Fafco subbuteo; oversiden er sort, 
undersiden gullighvid med kraftige m0rke striber 
på langs, hannen har rnde »bukser«. Den var ind
til midten af 1800-t en ret alm. dansk ynglefugl, 
nu er der kun I 0-20 par tilbage, de fleste i 0Jyl
la nd og på Sjrelland. 
TARNFALKEN, Fafco Linnuncufus, er vor mest 
a lm. art; hannen har rndbrun ryg med sorte p let
ter, gulbrun plettet underside og blågrå hale, hun
nens overside er lysebrun, halen brunrnd til grälig 
og undersiden gullig med kraftige pletter. Yngler i 
kirketårne og h0je skovtrreer. 
- Danmarks Dyreverden 6, 257-76. 
Knoglefund af vandrefalk fra jernalderen og vi
kingetiden (I). 
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Jag1falk. BIOFOTOIK. Bold1. 

Falk, frellesgermansk, gammeldansk d.s., oldnor
disk falki; lånt fra middelaldertysk valk jf. oldh0j
tysk (740-1100) falc(h), måske h0rende til gam
meldansk falaske 'bleg, aske', tysk fahl 'bleg, 
gusten' og da på grund af fuglens gråbrune fjer
dragt (2). Som persontilnavn siden 1300-t (3); i 
stednavnet Falkeagre I 668fT Egense s. SFyn, 
måske i de bornholmske stednavne Falkeager, 
-vejen, -havn (3a). 
Frernerne:falkur. 

Falk afbildes på m0nter slået i Lund under Knud 
den Store (1018-35) og Hardeknud (1035-42) 
samt under Niels ( I I 04-34). I adelige segl og våb
ner siden 1200-t, således for slregten Valk, Falk og 
Falkenskiold (4); en l0jtnant blev adlet med nav
net Falkenskiold fordi han o. 17 15 rev en falk 
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vrek, som havde sat sig på kongens hoved og 
truede med at rive hans 0jne ud (5). I Gillum her
reds segl 1600-t (6), grå falk i Frederikssunds by
våben o. I 870fT (motivet kendt fra 1749), nogle 
s0boder blev opf0rt i l 670'erne ved Sundby frer
gested af Slangerups borgmester Falck Olsen, 
hvorfor stedet blev kaldt Falkenborg; de tre falke i 
Frederiksberg kommunevåben I 899fT reprresente
rer den gamle falkonergård, landets eneste op
drretningssted for falke til jagt (sml. nedenfor). I 
bomrerket for Falcks Redningskorps oprettet 
1906 af Sophus Falck. 

Dv A:RGFALK I 852fT(7): smirle 0. 1770 (7a) fra is
landsk sm yrill ; lille spurvehog 1852 (7), stenfalk 

og blåfalk I 852fT (8). Frernerne: spurrehog 1673 
(9), smyril, smiril. 
JAGTFALK: ge,jålk o. l 550fT( I 0) af uvis oprindel
se; hvidjålk o. I 700ff ( 11 ), islandskfalk 1862 (12), 
sortfalk og rodfalk (13). 
VGrnnland: kigssaviarssuk, kissaviarsuk, k irkso

viarsuk, måske efter stemmen jf. (Godthåb) ke

kingoak; 0Grnnland: napaletitsok, napatikitsok 

'den korthalsede' ( 14 ). 
LA:RKEFALK o. I 700fT (15): lcerkehog I 820 ( 16), 
trcefalk I 796 ( 17), blåfalk ( 18), smerl, smirl 1848 
( I 9) sml. dvrergfalk. 
TARNFALK l 796fT (20): stensmutte og krydsfalk 

o. 1700 (21 ), kirkefalk I 763fT (22), musefalk 

I 852fT (23); b0nder i Thy og Vendsyssel kalder 
den ugle, når den ses ved kirken, og lcerkhog på 
markerne ( I 886fT; 24), spurvehog H0gild og pape

goje Bregning ved Ringk0bing (25). 
VANDREFALK , vandringsfalk 18521T (26): duefalk 

og blåfalk I 852fT (27), vandringsfalk og pilgrims

falk (28), sletfalk ( I 763fT; 29) af tysk schlecht 
'simpel, enkel '. 
VGrnnland: kinalerak, kiinaaleeraq 'den med 
sort i ansigtet' (30). 

LITTERATUR: (I) 548 53f; 645 243; (2) 626 87f; 
(3) 363 2. l ,257 f; (3a) 156 10,35,2 16,272; 15, 48; 
(4) 678 20,25; 849b 25; 2 110,491 jf. 31 1,491 ; (5) 
883b 436; (6) 849 50; (7) 451 25; (7a) 165 

30,1936,1 14; (8) 451 25; 383 3,281; (9) 171 124; 
( I 0) 434 2, 33; 659 6,892; ( 11) 659 8,857; ( 12) 451 

21; (13) 883b 409; 287 23; (14) 562 2 1, 1899,249; 
33 , 1907,89; (15) 659 13,454; (16) 903 3.3,41; (17) 
219 8,477; (18) 383 3,277; (19) 903 6, 549; (20) 
219 8,464; (21) 434 2,645 og 4 , 125; (22) 693b I , 

616; 451 26; 287 49 ; (23) 451 26; 383 3,265; (24) 
321 12; 138b 11 ; 388 (o. 1925); (25) 169 4, 
1937,244; (26) 451 23; (27) 451 23; 383 3, 292; 
(28) 383 3, 292; (29) 693b 1,617; 287 80; (30) 562 

33, 1907, 88f. 



JAGT MED FALK 

Ing. et sagn bar Rolf Krakes svende falke på 
skuldrene, da de i 500-t kom til Uppsala, og Rolfs 
falk dra:bte alle svenskekongens Adils falke, for 
danskerne forlod byen. Der föreligger fra middel
alderen få oplysninger om falkejagten, som var 
meget kostbar og derfor kun blev drevet af fyrster 
og adelige. Konger med falke til jagt er atbildet på 
kalkmalerier o. 1350 i Skibby kirke, o. 1380 i 
H0jby kirke NVSja:lland og o. 1450 i Tuse kirke 
(I). Haakon Jarl måtte årligt beta le Harald Blaa
tand (o. 940-86) 60 falke eller h0ge og I 00 mark 
s0lv i skat for sin del af Norge. 
Valdemar den Store (1157-82), Valdemar Alter
dag (1340-75) og Frederik Il (1559-88) var ivrige 
falkeja:gere. I denne jagt deltog også dronninger og 
fyrstelige personers damer. Den afrettede vandre
eller la:rkefalk (sja:ldent jagtfalk) sad på ja:gerens 
eller falkonerens la:derbeskyttede arm med fjer
prydet ha:tte over hovedet. Når el bytte viste sig, 
tog han ha:tten af, l0snede fuglens fodremme og 
kastede den op i luften. Falkene jagede parvis 
»a:delvidt« som glente, hejre, trane og musvåge, 

herhjemme blev de dog mest brugt til lavflugtsjagt 
på harer, agerh0ns, la:rker, krager og skader. 
Retten til at fange falk varet regale, men kongen 
bortforpagtede ofte sine falkelejer, d.v.s. steder, 
hvor der ynglede mange falke eller hvor de op
holdt sig under efterårstra:kket. Sådanne 
fangststeder var Kongens Enghave ved K0ben
havn, Halsna:s ved Frederiksva:rk, ved K0ge kro, 
Vemmetofte, Gaun0 og R0dby, i Odsherred, ved 
L0gumkloster og i den vestlige del af Ribe amt (2), 
jf. stednavne som Fuglefa:ngerhuset 1681 ved 
Gaun0, Falkeeng 1771 IT og Falkebode 18021T i to 
s0nderjyske sogne (3). 
De bedste jagtfalke kom fra Grnnland og Island. 
1690-1793 sendte kongen hvert året skib med en 
falkoner til Island for at hente de indfangne hvide 
falke. Det drejede sig om ca. I 50, i 1764 dog 216, 
siden mellem 60 og 70. Perioden 1664-1806 an
kom ialt 4.287 islandske falke til hovedstaden el
ler gennemsnitlig 80 om året. De fleste blev sendt 
videre som gaver til andre regerende fyrster - i 
1700-t til over et halvt hundrede hofTer; 1788 fik 
kejseren af Marokko fem og siden endnu ni falke 

Konge/igfalkejagl. Kalkmaleri i Skibby kirke, Hornsherred. Fo10: Nationalmuseel. 
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Frederik fils gemalinde Sophie Amalie med jagifalk. 
Ma/eri af Abraham W11c/11ers. Frederiksborg Museet. 

foneret af Christian VII. Falkonermesterens vre
sentligste indtregt var dus0ren for at overbringe 
velafrettede falke. 
Frederik Il oprettede 1571 det forste danske fal
koneri, det blev allerede halvandet år efter nedlagt 
på grund af falkonermesterens uduelighed. Om
trent et århundrede senere ( 1673) an lagde Chri
stian V et falkoneri med beskedent personale på 
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den 1664 opforte falkonergård (nu Fakoneralle 
nr. 11 8 på Frederiksberg) med ca. tyve falke un
der dress ur til de kg!. jagter (31 i 1735 og 173 7); 
1791 var der tolv og 1806 kun lire tilbage, og 
18 I 0 nedlagdes falkoneriet, I 821 skrives, at »fal
konerhuset er forvandlet til en kram bod« (4). 
Maj 1772 deltog Christian VII for sidste gang i 
falkejagter på Amager Frelled, og den sidste jagt 
med falke her i landet afuoldtes marts 1803. 
Falkene er totalfredede og må ikke anvendes til 
jagt. 



P. V. Jacobsen, Bidrag til en Skildring af Falke
vresenet og Falkejagten forhen , navnlig i Dan
mark (604 2, I 848,36211); C. J. Tillisch, Falkejag
ten og dens Historie. 1949; C. Weismann , Vildtets 
og Jagtens Historie i Danmark. 193 1, 34f, 406-38. 

LITTERATUR: (I) 767 112,133, 149; sml. 
310,3 15; (2) 240 1943, 672-74; 156 5, 157; (3) 156 

5, 441 f,596; 16, I 08; (4) 842 l 5; 163 
7, 1858,279-3 14,383-412; 161 238-43; 474 

4,l 54-56;568b 13- 17. 

EVENTYR; ORDSPROG OG TALEMÅDER 
En karl omskabt til falk 11yver til en prinsesse i 
England og kommer i hendes bur (I); en dreng 
skaber sig om til en falk med guldfjer (2); en gam
mel falk fort.eller, at den er undervejs 0stpå med 
en d0d unge for at linde kilden med livets vand og 
få den levende igen; falken brerer senere en prins 
ti I et slot (3 ). 

Livet er en falk, hvo det sviger er en skalk (Peder 
Syv 1682); enhver mener, at hans ugle er en falk 
(o. 1700; 4); den som ikke har falk må bede Liage] 
med ugler (5); ingen fugl 11yver så h0jt som falken 
med sine unger (6). 

Flyve som en falk, have 0jne som en falk, et falke
blik (7). 
Frernerne: når dvrergfalken forf0lger strere, s0ger 

Vandrefalk. BIOFOTOIBenn)' Gensbol. 

de undertiden skjul i kirker og huse - heraf tale
måden: nu kom smiri/ blandt strerene (eller: i stre
ref1okken) = nu blev den glrede forstyrret (8); siges 
også når en rervrerdig eller re ldre mand pludselig 
omgives af en 11ok st0jende ungdom og denne 
straks bliver rolig (9). 

LITTERATUR: (I) 464 13, 80f sml. 88; (2) 283e 

I , 6 sml. 283/ 150,152; 794 4, 40 og 5, 51; (3) 
436b 1,187f; (4) 561 1,469; (5) 903 2, 1802,28; (6) 
464 1,8 I ; (7) 903 2, 28; 281 b 56; 659 4, 697f; (8) 
25 1849-5 1.307; (9) 500 139; 902 for 1862, 
1863,4; 45/ b 39. 

Den gamle falkonergård på Frederiksberg. Tegning af J. L. R idter. 1900. Kebenhavns Bymuseum. Tv.: Frederiks
berg komm11ne1•aben. 
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