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I lære som falkoner

Min ferie 
Med fugle

Hornuglen Elsa gør sig lang og ser bister 
ud, fordi hun får øje på en gartner med en 
trillebør. Mig kan hun heldigvis godt lide.



Jeg går mellem træerne 
og lytter efter lyden af en 

bjælde mellem trætoppene. 
Pludselig hører jeg den, og 
kort efter kan jeg også se den 
rødbrune og sorte Harris-høg, 
der kommer flyvende elegant 
og helt lydløst, hvis det ikke 
var for bjælden i dens halefjer. 

Jeg vender siden til høgen 
– hun hedder Skye – strækker 
min venstre arm ud og lægger 
et lille stykke rå kylling på 
den grove læderhandske. 

Skye holder opmærksomt 
øje med mig, og med et lille 
sus svæver hun ned og lander 
ubesværet på handsken. Hun 
napper godbidden, og mens 

hun spiser, samler jeg læder-
remmen, hun har om den ene 
klo, og gør hende klar til at gå 
tilbage til, hvor vi kom fra. 

Vi har været i skoven i to 
timer, og selv om hun er en 
dygtig jæger, har hun ikke 
haft heldet med sig i dag, så 
hun får sin aftensmad serve-
ret. En hel, rå daggammel 
kylling, som hun gnasker for-
nøjet i sig. 

Da hun er færdig, tørrer 
hun næbbet af i mit ærme, og 
kigger på mig med et spørgen-
de ”nå, skal vi aldrig hjem el-
ler hvad”-blik.

Nervøs første dag
Sol og strand, vinrejse, van-
dretur... De fleste har deres 
favoritter, når det gælder fe-
rie. 

Min er at tage til England 

Skye skal tilbage på sin plads efter jagten. Falkoneren Katie 
Butchers tjekker, at jeg har helt styr på den særlige falkonerknude, 
som skal bindes med én hånd. 

I Storbritannien og Irland er jagt med rovfugle i modsætning til 
Danmark meget udbredt. De fleste gør det for fornøjelsens skyld, 
men flere har fået øjnene op for rovfuglenes evner til at jage duer 
og rotter væk. 

for at lære at træne rovfugle. 
De store fugle er min hobby, 
og jeg elsker at se på dem i 
naturen. 

Frem for alt har jeg en uud-
levet drøm om at blive falko-
ner, og jeg har besøgt stort set 
alle rovfuglecentre i Danmark 
og flere i England og Irland. 
Billederne og beretningen her 
er fra mit ugelange falkoner-
kursus i Kent i det sydøstlige 
England.

 Jeg er noget nervøs på kur-
sets første dag. 

Alt foregår selvsagt på en-
gelsk, og hvad hvis jeg ikke 
kan følge med? Eller hvis de 
andre på kurset allerede er 
dygtige og erfarne? Eller jeg 
ikke kan lide dem? 

Alle bekymringer bliver 
hurtigt gjort til skamme. 

Vi er kun tre på holdet. De 
to andre er 60-årige Cliff, der 
er håndværker og ivrig jæger, 
og som gerne vil have en høg 
at gå på jagt med. Og Laura 
på 24, som har lyserødt hår 

og Harry Potter-T-shirt på, 
og som ønsker sig sin egen 
ugle. De er mindst lige så 
spændte som jeg, og de er 
heldigvis begge vildt søde.

Første formiddag bliver vi 
hentet af Katie Butchers, en 
af instruktørerne på kurset. 
Det bliver holdt i Doddington 
Palace Gardens, der, som 
navnet antyder, er en af de 
smukke parker, man skal til 
Sydengland for at finde. 

Katie skænker te i par-
kens Tea Room og gennem-
går ugens program med os. 
Vi skriver også under på, at 
vi er sunde og raske og ind-
forstået med, at kurset invol-
verer kontakt med levende 
rovfugle.

Berusende følelse
I en aflang staldbygning sid-
der forskellige fugle på ræk-
ker på hver deres plads. Grib-
be, ugler, falke, høge, og den 

Hvis du er fascineret af store rovfugle 
og glad for den fri natur, er det måske 
nu, du skal prøve at skifte sol og ski ud 
med skarpe kløer, spidse næb og ba-
skende vinger. Vi er taget med Ude og 
Hjemmes Andrea Bak til England for at 
være falconer i en uge.
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VIl dU også prøVE
I udlandet: 
På The Hawking Centre kan du prøve at flyve med forskellige 
fugle. 4 timers kursus inkl. frokost 120 pund (ca. 1.000 kr.) for 
deltagere og 35 pund for tilskuere. En hel dags kursus 135 
pund, fem dage 425 pund.
Læs mere på thehawkingcentre.co.uk

I Danmark: 
Silkeborg Rovfugleshow, silkeborg-rovfugleshow.dk
Falkonergården i Fredensborg, falkonergaarden.dk
Oplev i øvrigt falkonerer flyve med rovfugle på Samsø,  
falkecenter-samso.com – på Bornholm,  
bornholmsrovfugleshow.dk og i Eagleworld nær  
Skagen, eagleworld.dk

Humphrey er en afrikansk skovugle, og han er meget 
tålmodig med mig. 

Tålmodige Skye får en ”næbicure”. 

første, der møder os, er en lille 
slørugle, som i sin snor hæn-
ger næsten horisontalt ud fra 
væggen af bar iver. Han 
skræpper og basker med vin-
gerne som for at sige ”tag mig, 
tag mig, tag mig!” 

Katie griner: 
– Slap af, Alfie, du har lige 

været ude! 
Men Alfie er ligeglad og ba-

sker videre. 
Bagved bygningen sidder 

flere fugle i en række store 
volierer. En næsten hvid jagt-
falk, bittesmå tårnfalke, en 
enorm hornugle og en lillebit-
te brun ugle ved navn Hum-
phrey, der laver en lyd, som 
minder om en hæs kattekil-
ling. 

Det er Katie, der har træ-
net ham, så han opfatter hen-
de lidt som sin mor, og det er 
kun, når han ser hende, at 
han laver den særlige lyd. 

To kæmpestore havørne ser 
ualmindeligt bistre ud, og jeg 
er helt høj af begejstring. 

Jeg har aldrig været omgi-
vet af så mange forskellige 
rovfugle og ugler på en gang 
før. 

Bortset fra en slørugle, der 
demonstrativt har vendt ryg-
gen til, virker alle fugle ivrige 
efter at komme ud. De ved, at 
vores handsker er lig med 
mad og godbidder. 

Theo bliver den heldige. 
Han er en ung, bengalsk 
hornugle, der netop har lært 
at flyve til handske. Nogen-
lunde i al fald. For nogle gan-
ge flyver han slet ikke, og an-
dre gange flyver han, når han 
ikke skal. Al begyndelse er 
som bekendt svær. 

Inden han må komme med 

ud, bliver han vejet og får en 
gps om foden. Hans vægt af-
gør, hvor meget mad, han skal 
have, og gps’en sikrer, at 
Katie kan finde ham, hvis 
han skulle finde på at flyve 
væk.

Det er en fuldkommen be-
rusende følelse at se Theo gli-
de lydløst gennem luften og 
lande på handsken. 

Jeg tænker, at jeg kunne gå 
i parken med Theo hele da-
gen, og som om han kan læse 
mine tanker, basker han ned 
fra min handske og giver sig 
til at hoppe op og ned på min 
ene fod. 

– Der er vist en, der er klar 
til at komme tilbage til pin-
den, ler Katie.

Klippe rotter i stykker
Resten af ugen er fyldt med 
magiske flyvninger med for-
skellige rovfugle. 

Noget af det vildeste er at 
stå med en stor, grå afrikansk 
ørn, som skal holdes i strakt 
arm over hovedet, idet han 
kan blive vældig sur over at 
blive båret i øjenhøjde. Han 
vejer, som de fleste andre rov-

fugle, mindre end man umid-
delbart skulle tro, men jeg 
skal hilse at sige, at det er 
god træning for armene at stå 
med en fire kilo tung fugl højt 
hævet over hovedet.

Vi lærer at tilberede fugle-
nes mad, hvilket i grove træk 
består i at hive fødder og vin-
ger af døde, daggamle kyllin-
ger og klippe rotter i stykker. 
Lækkert.

Vi lærer også om fuglenes 
pleje, heriblandt at file deres 
næb. Det er nødvendigt for 

fugle i fangenskab, da de ikke 
gør deres næb rene på bark og 
sten, som i naturen, men pri-
mært i falkonerens handske 
– og tøj.

Ugen flyver af sted om kap 
med fuglene. 

Da kurset er overstået, går 
jeg en lang tur over markerne 
omkring landsbyen og lader 
det hele bundfælde sig. Og 
kniber en tåre, fordi det hele 
er slut. Så jeg lover mig selv, 
at det ikke er sidste gang, jeg 
skal på falkoner-ferie.� n
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HEr BoEdE jEg 
The Palace Farm har både 
bed & breakfast, hostel og 
campingplads. Jeg betalte 
30 pund (250 kr.) pr. nat 
for et dobbeltværelse med 
eget bad og delt køkken. 
palacefarm.com
Fly til Gatwick og tog fra 
Victoria Station til Sitting-
bourne. Herfra taxi til Dod-
dington til knap 10 pund. 
Der går busser, men ikke 
særlig tit.

Høj af begejstring


