
Lrerker, Alauda, Galerida, 
Lullula 

SANGLiERKE, Alauda arvensis; oversiden er m0r
kebrun med lysere brremmer, brystet gråbrunt 
med m0rke pletter, hugen hvidgrå. Meget alm. 
ynglefugl. 
TOPLIERKEN, Galerida cristata, adski ller sig fra 
forstnrevnte bl.a. med en beigefarvet bug og 
nakketop. Den indvandrede til landet i midten af 
forr ige århundrede og blev en alm. ynglefugl, si
den 1950'erne gik bestanden meget tilbage. Det 
samme grelder den lidt mindre HEDELIERKE, Lu/
lu!a arborea, som nu yngler spredt og fatalligt i 
NSjrelland og nogle jyske om råder. 
- Danmarks Dyreverden 8, 40-59. 

Larke, frellesgermansk, gammeldansk lrerki, old
nordisk lrevirki; af germansk laiwari-kon med 
uvis oprindelse, måske sammensat af lydordet lai
waz (finsk har leivo ' lrerke') og fuglenavn-efterled
det -ikon (I). Frer0erne: lerkur. 
Som persontilnavn Lerki , Lrercke etc. siden 
1200-t, en adelsslregt har fuglen i våbnet (2). 

Hedelarke med unge. BIOFOTO/ Ar1h11r Chris1iansen. 
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lndgår i stednavne: Lrerkegård o. 1510 Seden s. 
Fyn, Lrerkefenne 16831T Randerup s. S0nderjyl
land, Lrerkensten 1682 Slangerup NSjrelland, 
Lrerkes0 17461T Bornholm, Lrerkesang 1784 
0.L0gum s., Lrerkebjerg 17851T Genner, Lrerke
toft ultimo 1700-t Skodborg s. S0nderjylland, 
måske i Lrerkebrek primo 1500-t Hjerm s. VJyl
land (3). 
Lrerken i Billund kommunevåben fra 1971 sym
boliserer egnens tidligere hede og lufthavnen. 

SANGLIERKE: mark/arke 17631T (4), agerlrerke 
1828 (5), synge/cuke Sjrelland, M0n (6). 
TOPLIERKE 17631T (4): vej/arke 17961T, tidsel/cer
ke Vendsyssel (8). 
HEDELA::RK.E 17631T (4), navnet er misvisende da 
fuglen mest holder ti l i nrerheden af skove, jf. 
skovlarke o. 17001T (9); pibelrerke 1763 (4), lyng
larke 17631T ( I 0), have/arke og hyldelcerke 1764 
( I I), hårvendel, -vinkel. -vinde V J ylland (12), re
den föres med dyrehår. 

LITTERATUR: (I) 626 24 1; (2) 363 2.2, 707f; (3) 
156 2, 111 ; 4 537; 5 151,369; 6 114; 10 327; 14 
97; 17 213; (4) 659 24,206; 693b I, 627; (5) 880; 
(6) 388; 67/b 22; (7) 219 8,478; 451 195; 756 16. 



239; (8) 202c 4,166; (9) 579 S336; 451b 331; 756 
16,238; (10) 693b 1,627; 451 195; 756 16,238; 
(11 ) 98e 64; (12) 794 2,1884, 47,96; 296/127. 

FOREKOMST, SANGEN. NATIONALFUGL 
Der er ikke gjort geologiske fund af sanglrerkens 
knogler; fuglen er sandsynligvis f0rst indvandret i 
1100-1200-t (I). Sanglrerken blev indtil I 970'erne 
betragtet som Danmarks mest almindelige fugl; 
en mere effektiv optrellingsmetode viste, at landet 
har ca. en million ynglende sanglrerke-par imod 
mellem to og tre millioner ynglende gråspurv-par 
(2). 
»Hele sommeren igennem giver den os sine rigt 
vekslende sange, sine vibrerende, kvidrende - be
standigt vekslende og ideligt repeterede tonema
lerier« R. C. Mortensen (3). »Sanglrerken, markar
bejdernes trofaste, udholdende sanger, om hvem 
det i srerlig grad grelder, at den er manges ven og 
ingens fjende ... lrerkens glade, frejdige sang, hvis 
grundtone er fred - fred med sig selv og fred med 
andre« Severin Petersen 1905 (4). 
I en skildring af Dybb0ls belejring 1864 fortreller 
generalmajor Hollb0I, at en lrerke »vedholdende 
slog sin glade trille« endog under den voldsomme 
larm og kugleregnen (5). 
Af fuglene er sanglrerken og hedelrerken (»Bli
chers fugl«) de hyppigst benyttede sujetter i dansk 
lyrik (sml. s. 23211). Det föreslås 1926 at g0re 
sanglrerken til vor nationalfugl (6); Svend Kaul
berg 1961 (7): »Lrerken b0r nu, da storken er ved 
at forsvinde, kåres som vor nationale fugl. Den er 
Danmarks almindeligste fugl. Den synger sig ind i 
vore hjerter, fylder os med en srer, sti lle rigdom i 
sindet. Den må vi kunne lrere meget mere af«. 
Sanglrerken blev 1960 af undervisningsministeriet 
officielt udnrevnt til den danske nationalfugl. Det 
skete på initiativ af den Internationale Komite for 
Fuglefredning og fabrikant B0je Benzon i samråd 
med K0benhavns Universitets rektor, professor 
Carl !versen. 
Ved en afstemning 1984 valgtes knopsvanen til 
vor nationalfugl; lrerken kom på andenpladsen (se 
s. 69). 

LITTERATUR: {I) 548 383; (2) Aktuell 24/7 
1983; (3) 578 43 ; (4) 683b 42,47 ; (5) 260 
20, 1926, 143; (6) 260 20, 139; (7) 438d 154. 

ADFAlRD, KALENDERREGLER. VEJRVARSLER 
Lrerkerne overvintrer i dvale i s0er, grnfier, t0rve
moser og ligger der i rrekker med den ene lrerkes 
hoved under dens andens vinge ( I), sml. svale s. 
244, i plovfurer (Djursland; 2), under tornebus
ke (3); de ligger nede i jorden og må senest kyndel-

15• 

La!rken som fordrsbebuder. Tr(l'Sllil af Ouo Haslund i 
Ude og Hjemme 19-12-1880. 

missedag 2. februar op for at synge den forste sang 
og kalde de andre trrekfugle hertil fra andre !ande 
(4). 
Mon du lå · ved den tilfrosne s0 · mellem vind
t0rre siv, · under lunende h0, · hvor dit elskede 
liv · s0dt dysset i sl um, · lig cikaden i skum, • 
skal vrekkes påny · med forynget lyst · for i mar
kernes ly · at synge din trnst? Joh. Ludv. Heiberg 
1819 (5). 

K0erne trreder aldrig i en lrerkerede (Yerninge 
MFyn; 6); blottes reden af h0stfolkene eller opda
ges den på anden måde, kan lrerken flyve med den 
til et andet sted (H0rsholm; 7). Hvert andel år 
kaster den et reg og hvert andet år en unge ud til 
myrerne (8). 
Under korsfrestelsen råbte lrerken »lresk ham, 
lresk ham!« og blev derfor en hellig fugl , som mere 
end andre fugle lovpriser sin skaber (9). Den syn
ger altid med hovedet vendt mod vinden og viser 
os således vindretningen (0Jylland; I 0). Lrerkerne 
synger i august ikke som i de andre måneder 
(K0ge; 11 ); f0r midsommer eller Sankt Hansdag 
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24/ 6 synger lrerken opad, efter den tid nedad 
(Nfyn, Reers0, Falster; 12). Den synger så lrenge 
rugen er i vrekst og holder en pause, når den drrer 
(Jylland; 13); lrerken er rugens sanger, den synger 
mens rugen gror og grnnnes, dens sidste sange er 
viet efterårets nye rug (I 4). 
Stemmetydninger: nu sjunger lrerken lydt, h0jt 
over grnnne !ide, · det s0de tireli , tir, tir man h0-
rer vide, · sig alter skyder ned, mod jorden sirligt 
svinger, adieu, adieu, adieu, di , di , valete synger. 
Anders Arrebo I 66 I ( 15); på Bornholm: tirralirra
lo! jeg er så fro, så fro! ( 16). 
Vi, vi , vi , vi er fri , · blandt blomster vi bo, · og let 
vi i luften os sno. · · Vi, vi , vi , vi er fro, · blandt 
blomster vi bo, · og altid på lykke vi tro Mads 
Hansen ( 17); om lrerken vit fjrele sin frysende top, 
· du hvisker frimodigt: »stig op! stig op!« Jeppe 
Aakj ar(l8). 

Sanglrerken er den forste af vore trrekfugle, som 
kommer tilbage for at yngle; det sker allerede i 
slutningen af januar eller begyndelsen af februar. 
T ycho Brahe forte på Hven en dagbog over vejret; 
ud for den 25. januar 1570 har en ukendt hånd til
fojet på latin »Irerken h0rtes synge«. 
Lige så mange dage lrerken synger for Hellig tre 
Konger 6/ I , lige så mange uger vi! den tie derefter 
(Lolland; 19). Den kan begynde at synge Povlsdag 
25/ I , men må da tie I ige så man ge uger efter kyn
delmisse (2. februar) som dagene fra Povlsdag til 
kyndelmisse (Mors; 20); den kan ikke synge mere 
end ni dage fra Povlsdag og må altså tie ni uger 
derefter (2 I). 
Synger lrerken for kyndelmisse får vi en bagvinter 
(Lres0; 22). 

Stundom, nå r lrerken ugevis 
for kyndelmisse sang, 
sagde fader: »Så må vi spare godt 
på t0rven denne gang« 

Jensine Nielsen (23). 

Lrerkesang på kyndelmissedag giver d0gn med 
tåge (M0n; 24); synger lrerken forste gang denne 
dag varsler det et godt år (VSjrelland; 25). 
Lige så mange dage lrerken synger for kyndelmis
se, lige så mange dage skal den tie (eller grrede) 
derefter ( I 648ff; 26); talemåden er kendt over hele 
landet (27), tillige i varianten: lige så mange dage 
derefter er dens nreb frosset til (0Sjrelland; 28); 
Den danske Mercurius 1671: 

Nej, kyndelmisse med sin hårde knudes tvang 
har tysset lrerken tit når hun for tidligt sang. 
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Overfor: Sanglarken skruer sig til vejrs mens den syn
ger. BIOFOTO/ Arthur Christiansen. 

Lige så mange dage lrerken synger i de sidste ni 
dage for kyndelmisse, lige så mange dage skal den 
tie efter majdag ( 17981T; 29); da skal den grrede 
indtil fjorten dage efter maj (30). 
Rugen skulle I. maj kunne skjule en lrerke (31 ). 

Flyver lrerkerne syngende op tidligt om morge
nen, bliver vejret smukt hele dagen (32); det var
sler t0rt vejr al de stiger h0jt, mod dårligt vejr hol
der de sig ved jorden (33); stiger de h0jt, lover det 
en god h0st (Hammerum MJylland; 34). 
Kommer toplrerkerne ind til byerne må der ventes 
en streng vinter (K0ng SFyn; 35); går toplrerken 
skrigende omkring på m0ddinger og husrygnin
ger, spår det kulde og uvejr (Uldum SJylland; 36). 
Med nogle underlige hvip sidst i august varsler 
lrerken vinterens komme (Sundeved; 37). 

LITTERATUR: (I) 160 1904/27: 6 , 2542 (1892); 
281d (Fredensborg 1881); (2) 160 1904/27: 2001 
(1892); (3)464/tb.1 , 147; (4)2601909-10,376; (5) 
320 6f; (6) 160 1904/27:875 (1886); (7) 160 
1904/27: 19 (1886); (8) 794 4 ,1885, 154; (9) 464g 
ny rk. 2.1 , 166; (10) 160 1906/23: 2251 ; (11) 794 
4, 160; (12) 725 561; 524 1964, 59; 794 7, 
1887,58; (13) 212c 2,499; 160 1904/30(1886); 
464 6, 260; 464c 259; (14) 725 387; (15) 30 206; 
(16) 225 7, 1875,237 ,268; 160 1904/27: 661 
(1892); (17) 299; (18) 937g 19, (19) 794 7,63 ; (20) 
464/ tb. l ,65f; (21) 464 6,1883,261 ; (22) 202d 
2, 189; (23) Fra Barndom mens Egne 1930, 19; (24) 
160 1906/23: 620 (1928); (25) 436c 90; (26) 919 
36 efter Johs. Colerus 1591 ; (27) 777g 44; (28) 944 
28, 1940,38; (29) 416 303; 725 554; 794 7 ,85; (30) 
777g44f; (31) 464/tb. 1,34,75; (32) 160 1904/ 28: 
2372 (1884); (33) 174 2.1 , 1804,393; 464/ tb. 
3,198; 806 38; (34) 794 7, 65; (35) 464/tb. 3, 153; 
(36) 224 I , 1899,40; (37) 464/tb. I , 4 ,85. 

OVERTR0 

Spiser man om foråret på fastende hjerte det forst 
fundne lrerkereg f?lr man et rent bryst og en smuk, 
klar sangstemme (I), der kan stå sig mod fem ten 
degnes, og man bliver lige så udholdende som fug
len til at synge (2). 
Står man ved en lrerkerede må ens skygge ikke 
falde over den, thi så kommer fuglen der ikke 
mere (3); tager man en unge fra reden skal man ef
ter al have lagt den tilbage igen svinge sin hue tre 
gange over reden, så g0r det ikke noget (2). Jyske 
hyrdedrenge havde for skik at spytte i lrerkeunger-

nes opspilede gab, det kunne fuglene lugte, og un
gerne d0de afsult (4). 

Gammeljomfruerne bliver efter d0den til hedelrer
ker (Thy; 5). 

Lrerken er en hellig fugl og må derfor ikke skydes 
(6). 

Lregges lrerkens h0jre vinge og d0d mands tand 
under d0ren til sovekammeret, kan ingen i det 
vågne (7). Lrerkek0d og suppe på k0det hjrelper 
for tandsmerter (I 533; 8). 

Synger lrerkerne for kyndelmisse (2. februar) bety
der det sorg og ulykke for den, som h0rer det (9). 
Hvis lrerken Oyver lige over ens hoved bliver man 
lykkelig resten af året. Er et menneske bedrnvet og 
h0rer en lrerke synge over sit hoved er den et 
sendebud fra Vorherre, som spår, at der skal 
komme lykke efter sorgen. En dreng var forste 
gang kommet hjemmefra for at vogte f?lr og lreng
tes meget hjem. En dag var det så slemt, at han 
lagde sig på marken og grred. Da h0rte han 
pludselig en lrerke synge over sit hoved. Han 
sprang op, svang sin hat og jublede, for nu vidste 
han, at han snart skulle komme hjem igen (VHan
herred; I 0). 

LITTERATUR: (I) 794 5,1887, 155; 464/3.2 , 68 
og tb. 1, 147; 160 1906/23: 472 (1935), 
1904/27: 1319, 2539; (2) Fr. Lange Grundt:vig, 
Sanglrerken 8f; (3) 464/ tb. 1, 148; (4) 464 
6,1883 ,257; (5) 160 1904/27: 1308 (1879); (6) 
464g ny rk. 2.1, 166; (7) 296g 2,112; (8) 673 4 7a; 
(9) 345 B 1,8; ( I 0) 160 I 904127: 1319 ( 1892). 

80RNELEG; JAGT 

Hyrdedrengene pralede med, hvem der kunne 
fremvise Oest lrerkereder. Var en rede fundet blev 
der lagt tre-lire hvide sten oven på hinanden som 
ma:rke i passende afstand, så fuglen ikke fik mis
tanke. Disse mrerker satte drengen i stand til altid 
al kunne fremvise sine reder og folge ungernes ud
vikling (Salling o. 1875; I). 80rn »samlede« på 
lrerkereder, i forårstiden spugte de hinanden, hvor 
mange reder hver havde. »Var tallet kun ringe og 
mindre end ens eget l0d der et overlegent 'nå'. Var 
det st0rre blev det draget i tvivl indtil alle rederne 
var vist frem som sandhedsbevis ... Ukyndige 
kunne linde på at srette kreppe eller grene som 
mrerke, dette foragtede vi, for .. , lrerken var en 
klog fugl , den kunne godt linde på at forlade sin 
rede, hvis der blev stillet sådanne fremmede ting 
for nrer ved dens rugested« (Mors o. 1895; 2). 
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L<erker og andre sangfi1g/e indfange1 i bur og solgt ajji1g/ekrcemmer. Trcesni1 afMar1inus Rorby i ,.25 Bi/leder for 
smaa Bom", 1846. 

Lrerken blev forhen fanget på jorden i srerlige 
lrerkegarn, lokket ind i dem med et »Irerkespejl«, 
en prismeformet trreklods med pålimede spejl
stumper, som - bevreget med snoretrrek - hang og 
glimtede i solen (3). 
»Som bekendt holder man lrerken i bur forme
delst dens behagelige sang« (1809; 4). »I småmand
ens hjem holdes lrerken meget i bur og bliver 
tammere end nogen kanariefugl; i et såkaldt 
lrerkebur hrenges den udenfor vinduet« ( 1903 ; 5). 
I et skremtesagn siger prresten, at enhver gammel 
krelling, som kan fange tre lrerker, bliver gift (6). 
Lrerker nedlagt med falk blev i 1700-t leveret til 
det kongelige taffel. De kgl. herskaber i K0ben
havn og Frederiksborg amter deltog ivrigt i lrerke
jagten, og der h0rte en lrerkefanger til det kgl. jagt
personale (7). 

LITTERATUR: (I) 937p I 0 I; (2) i 11 73; (3) 287 
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18, 58f; (4) 439d 2, 194; (5) 222 I 0 ; (6) 794 
l,1884,136f;(7)883b 178,244,427. 

ORDSPR0G, TALEMÅDER ETC. 

Når himlen falder ned, er det let at fange lrerker 
(MSjrelland; I). Lrerken kan snart fä udsovet, den 
har så lille et hoved (o. 1700; 2). Det er ikke altid 
af glrede lrerken synger (3). Man har aldrig h0rt, at 
der er kr0bet en lrerke ud af et tudsereg (Born
holm; 4). 
Bonden må ikke lade lrerken have for meget al 
bygge i, d.v.s. lade for meget af sin jord ligge brak 
(5). 
Du har god! [let] ved at synge, sagde bonden til 
lrerken, du giver ingen skat (o. I 7001T; 6); i Ludvig 
Holbergs komedie Jeppe på Bjerget ( I 723) siger 
Jeppe til lrerken: Ja, du kan sagtens vrere glad, du 
skal ikke betale landgilde. 
Vågne med lrerken (7), vrere oppe for lrerken = 


	Image 0221
	Image 0222
	Image 0223
	Image 0224
	Image 0225

