
Jeg griber fugle og drreber dem, 
både vild and og due, 
jeg er nu bundet med et bänd 
som rigget kalv i stue. 

I den politiske »0rnevise« fra I 500-t (s. 83) reprre
senteres adelen af h0gene, mens småfuglene er al
muen: 

Alle små fugle i skoven er, 
de giver på h0gen stor klage, 
han river af dem både fjedre og dun; 
han vi! dem afskoven jage (3). 

Vor krage [ad-]varer h0gen på, · om den vi! stjrele 
os h0nen fra; • det b0r en fuldtro ven, · at vare 
hinanden af skade, det kommer dem begge til 
både [gavn], · ma n g0r det samme igen H. Juste
sen Ranch 1630 (4). Som h0gen (fugle-tyv) får in
tet rov i sigte, • det kan til d0de jo lyst-agter at be
figte [-fregte] Thomas Kingo 1675 (5). 
Fredl0s kastede h0g • fra trrekrone til bytte · og 
trykkede sig atter · frysende · mod stiv luft bag en 
gren Paul Borum (6). En h0g står stille over bak
kens top · med spi lte vinger ud fra la ngstrakt krop 
• som d0dens kors, hvor somrens liv holdt op K. 
L. Kristensen (7); h0g står beredt i luften der · 
med nrebbets krumme kniv · parat til mord - · et 
låddent styrt, et svimmelt skred, · en drrebers 
krop mod dybet · i lynsnar hast, en vingebred · 
d0d rammer grusomt krybet 0. J Riisberg Jensen 
(8); og h0gens stej le dyk hang som et tov · ned i en 
dyb og unders0isk skov Tom Krisrensen (9). 
Orla Bundgaard Povlsen, Omkring spurveh0gen 
( I 0), Spurveh0gen ( 11 ); Valdemar R0rdam, Due
h0g ( l 2). 

LITTERATUR: ( I ) 695e 46; (2) 104 l 3fjf. 95 96f; 
214 209; (3) 144 84; (4) 702 349; (5) 441b upag.; 
(6) 89 26; (7) 467b 78; (8) 403d 12; (9) 469h 27; 
( 10) 697e 72f sml.70; (11) 697h 32; (12) 7530 
22-24. 

Roskilde 
komm1111e11aben. 
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R0d glente, Milvus milvus 

Begge k0n er r0dbrune med m0rke lrengdestriber 
og lysere hoved, halen er lang og strerkt kl0ftet. 
R0dglenten var indtil o. 1880 en alm. ynglefugl i 
l0vskove over hele landet undtagen Bornholm, 
men blev meget efterstrrebt af fjerkrreavlere og jre
gere og var o. I 910 nresten udryddet; totalfredet 
1922 som den forste af vore rovfugle. De seneste 
år har her vreret fem-seks ynglende par. 
- Danmarks D yreverden 6, 226-29. 

Glente, reldre nydansk og gammeldansk d.s. og 
glinte, gammeldansk glrente og glede, o ldn. gleila; 
h0rende til indoeuropreisk ghlend(h) 'glide': fug
len har en roligt gl idende eller sejlende flugt (I); 
jysk dialekt gle (samme ord som glrede) (2), glinte 
(0Jylland; 3), glem1e Fa lster o. 1850 (4). 
lndgår i stednavnet G lredehale 1704 Brede s. og 
1790-1 8 17 Tyrstrup s., begge S0nderjylland, 
måske i Glerup 14561T Himmerland, Glejbjerg 
I 5221T Ringk0bing a. og Glenteh0j YLolland (5); i 
våbnet for pommersk adelsslregt, der i 1600-t kom 
til Danmark (6). 
Honsehog o. l 7701T(7), glajhog S0Jylland o. 1880 
(8), svinekarl MFyn 1887 (9) sml. musvåge s. 85, 
glfslinge1yv Hesselager SFyn ( I 0), jiskerumpe(n) 
Sjrelland 1886 ( 11 ). 

LITTERATUR: ( I ) 659 6, I 050, I 056; 626 131; 
(2) 212c 1,462 ,467; 794 1,1885,155; (3) 160 
1904/27: 224 1 (1891); (4) 281c 159; (5) 156 4, 
276; 5 41 6; 11 84; 17 160; 427 2,46; (6) 2 11 I ; (7) 
26 3, 106; 903 2, 1802,608; (8) 160 1904/23:2366 
(Gårslev s., 1879); (9) 160 1904/27:878; (I 0) 224 
1942, 136;(11 )7945, 1886,78. 

SKADEDYR, B0RNERIM 

På landet så man glenter hver dag ( 1 ), der var i tu
sindvis af dem, og de dykkede tit efter fisk i åcn; 
til et uartigt barn sagde moderen truende: glenten 
kommer og ta'r dig! (Roskildeegnen; 2). Glenten 
efterstrrebte kyllinger og greslinger, fik drenge fat i 
dens reg gik de omkring og byttede dem for h0nse
reg (Falster o. 1850; 3). En d0d (eller levende!) 
glente s0mmet på ladeporten skulle skrremme 
andre glenter vrek: »På ladeporten naglet, du vilde 
skovens helt, · en glente spreder vinger som i et 
våbenfelt« Christian Winther (4). 
Blev kyllingerne straks efter udrugningen drejet 
tre gange avel om på et sold kunne glenten ikke se 
dem, men de måtte forst have r0rt ild (5). F0rste 
gang greslingerne blev lukket ud, lod man dem 
passere gennem et par karlebukser; for glenten så 



G/e111efange1 i net ved hjr,e/p af lok kedue. S. Simonsen i .. 25 Bi/leder for B0rn " a/Chr Winther, ! 875. 

det nu ud, som var de så store som en karl , og den 
turde ikke tage dem (6). 
Når b0rn så en glente, der f10j hen over gården på 
udkig efter fjerkrre, råbte eller sang de for at 
skrremme den bort: 

Flyv, flyv glente! 
Tag ingen afmine, 
de er så små! 
Flyv hen til prresten , 
han har store grå! ( 1820; 7). 

Glente, glente, glive! 
Flyv over i prrestens have, 
der er både store og små, 
gule oggrå, 
tag hvilken du vil! 
Flyv 0ster afby, 
kom vester igen, 
tag ingen afmine, 
de er så små, 
de kan ikkun gå 
på linkende tå. 
Hu hej, din greslingetyv, 
flyv, flyv, flyv! 

(Horns h. ; 8). Glente, glente, gluse, · flyv over alle 
huse, • flyv ned i N0rre prrestegård • og tag dig der 
et kyllingelår. · Alle de hvide · vi! dig bide, · alle 
de grå · kan du ikke få, altså får du ingen! 
(Munke-Bjergby 1884; 9). Flyv, flyv glente! • 
Skam skal du vente · på stok, på sten, • på a lle 
dine ben, · din rellingetyv! · din greslingetyv! · tag 
ingen af mine, · de er så små, · flyv over, tag 
prrestens · de store grå! · F0lg dem over K0ge ål· 
Der sidder jenter · og spinder guldstrengen, · der 
sidder fruer · og syer på guldhuer, • der sidder 
m0er • og malker sorte k0er • indtil de d0r! (Fakse 
s. 1888; I 0). 
Flyv glente, glente, · fanden skal dig hente, · din 
forbandede tyv · du stjal mine greslinger syv! ( 11 ). 
G le', gle', glinte, · i fjor fik du inte', · i år skal du 
ha ' et få relår, · til nreste år skal du n0jes med et 
potteskår! (VJylland; 12). 
Glente glente glue, • kål skal du suge, • suger du 
på min, · så suger jeg på din. · Flyv hen til Vester 
Hresinge (eller Vester Skerninge), · deres gres er 
fede, · de får mrelk og hvede, · vore de er mavre, · 
de får vand og havre! (Nr. Broby; 13); glente, 
glente, glue, · kål skal du suge, -sug med din egen 
ske, · sug lidt på din lille tå, · hjem til dine b0rn, 
· som ligger udi Norge · og grreder af sorg (Lol
land o. 1820; 14). 
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1910-J I byggede den danske flykonstruktor Robert Svendsen et fly, som han d@bte .. Glen1en ". Det blev k0b1 af gene
ralkonsul V. Ludvigsen og skcenket til uddannelse af piloter i det danske fors var. 

G lente, glente gluse! · Flyv over alle huse, · flyv 
0ster, flyv vester, · flyv hen til Ole Mester! · Lad 
vore greslinger gå, · de er så små, · så de ik' kan 
hoppe over et strå! (SFalster 1886; 15). 
Flyv, flyv glente! · Skam skal du vente · på lever 
og på !unge, · på trender og på tunge, · på a lle 
dine ben, · du greslingetyv! · Flyv hjem til din 
kone, · hun ligger i barselseng · med tre r0dho'de 
drenge. • Den ene skal slagtes, · den anden skal 
brrendes, · den tredie skal ligge på taget og sulte 
ihjel! (1820; 7). Glente, glente, glente, • her får du 
ente • uden et gammelt potteskår • at lregge på din 
lille tå. • I morgen skal du hrenges • på firogtyve 
strenge, · med lever og med !unge, • med trender 
og med tunge. · Suh! - flyv vrek! (Br0ndbyvester; 
16). Glente, glente glive, · hvorhen vi! du flive? · 
Til Stokkeberg strenge, • der skal du hrenge • med 
alle d ine lire unger; · den ene skal hrenges, · den 
anden skal brrendes, · den tredie skal strenges · og 
den fjerde skal vrere vor prrest! (Fårevejle; I 7); 
Ole, Ole glente! · I morgen skal du hrenges · i fire
tyve strenge (SJylland; 18). 
Glente, glente glue, · dit h0jre 0je er ude, · stop 
det med r0de klude (Lolland o. 1820; 19); glente, 
glente glose, · du tabte din h0jre hose · ude i 
vestre mose. · Flyv efter den, så får du den. · Sju, 
sju, din gres lingetyv! (Lolland; 20). 
Glente, glente glidentå , • gid din r0v var fuld af 
blår, • hun kunn' brrende, vi kunn' se, • hahaha, 
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hvor sku' vi le! (K vrerndrup; 21 ); glu, glu, glente! · 
gid din mave var fuld af blår, · det kunne blusse, 
jeg kunne le, · hu hej, hvor jeg skulle le! (Lolland; 
22). 
Glinte, glinte glue, · din moder var en frue, · din 
fader var en herremand, · din broder han var 
spillemand, · glinte, glinte glue (Fleml0se 
I 870'erne; 23). Glente, glente glive, · hvor langt 
skal du flive? · Til Stokkebere stente, · hvad skal 
du hente? · Hente mig en frestemand. · Hvad vi! 
du med frestemand? · Kysse, klappe, ta' i favn , • 
det g0r alle smukke piger · i hele K0benhavn 
(Reerslev 1892; 24). 
Glente, glente glue, · kom og tag min hue. • 
Glente, glente glat, · kom og tag min hat! (Bog0; 
25); glre, glre, glu, · kom og ta' min rnde lu ' (hue) 
- d.v.s. så barnet snart kunne blive voksent, som 
lille gik det med rnd hue (S0nderhald h. ; 26). 

LITTERATUR: (I) 296d 22 (Silkeborgegnen o. 
1850); (2) 226 I , 1955,20; (3) 28/c 105,159; (4) 
756 9,790; (5) 74 324; (6) 534c 3 1; (7) 847 3, I 38f 
sml. 847c 62; (8) 436 187; (9) 160 1904/27: 378 
(1884); (10) 160 1924/27: 545 (1888); (11) 28/d; 
( 12) 212d 2.opl. 92; sml. 794 2, 1885, 156 (Tåning 
0Jyll.); ( 13) 464i 78; ( 14) 160 1904/27:70 I 
( 1889); ( 15) 794 5, 1886, 63 (Sillestrup); ( 16) 436c 
58; (17) 464i 77(m. var.); ( 18) 160 1906123: 2224 



(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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