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Útdráttur 
Fálkar hefur heillað mannfólkið í þúsundir ára. Þeir hafa verið notaðir í veiðar, tilbeðnir 

sem guðir og verið merki margra höfðingja og merkismanna. Hann hefur alla tíð verið 

áberandi í táknfræði Íslands, en í þessari ritgerð verður rýnt í tengsl Íslendinga við þennan 

merkilega fugl og skoðað hvernig hann varð sameiningartákn okkar á umbrotatímum. Auk 

þess verður saga þess hvernig fálkar urðu jafn verðmætir og eftirsóttir og raun ber vitni 

rakin. Snemma eftir landnám Íslands spurðist það út um alla heimsálfu hversu góða fálka 

landið hafði að geyma. Þeir konungar sem stjórnuðu hér létu senda sér fálka reglulega, sem 

voru mikil tekjulind fyrir þá, sem og mikilvægar gjafir til annarra þjóðhöfðingja. Saga 

fálkans í íslenskri táknfræði verður svo rakin í grófum dráttum. Margir merkilegir 

Íslendingar hafa haft fálka í innsiglum og skjaldarmerkjum sínum. Við upphaf 

sjálfstæðisbaráttunnar vildu svo margir að hann yrði tekinn upp sem tákn Íslands, en þeim 

þótti útflattur þorskur með kórónu ekki sæma landi og þjóð. Fálkinn prýddi á tímabili 

skjaldarmerki landsins og börðust sumir einnig fyrir því hafa hann á þjóðfánanum. Á sjötta 

og sjöunda áratug síðustu aldar voru erlendir fálkaþjófar tíðir gestir hér á landi og komu 

hingað til þess að smygla fálkaungum og eggjum úr landi. Farið verður svo yfir helstu 

firmamerki sem innihalda fálka og skoðað hvernig hann birtist okkur í dag. Fálkinn á sér 

langa og merkilega sögu, bæði hér á landi sem og erlendis. Hann var gríðarlega mikilvæg 

tekjulind þegar landið var að byggjast upp, eftirsóttur af höfðingjum út í heimi, auk þess að 

vera tignarlegur og fallegur fugl. Því er ekki að undra að hann hafi komið víða við í 

merkjum einstaklinga, fyrirtækja og stofnanna í gegnum tíðina og að þjóðfrelsissinnar hafi 

viljað hafa hann sem tákn nýja sjálfstæða Íslands.  
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Inngangur  

Fálkar hafa heillað mannkynið í þúsundir ára, enda eru þessir hraðskreiðu og tignarlegu 

ránfuglar merkilegir fyrir margra hluta sakir. Saga þeirra hefur verið samofin mannkyninu 

lengur en elstu heimildir geta um. Þeir eru hraðskreiðasta dýr sem lifað hefur á jörðinni, 

afskaplega hæf veiðidýr og hafa þess vegna alla tíð verið mikils metnir hjá þjóðum sem 

temja ránfugla í þeim tilgangi að stunda hina ævafornu valveiðiíþrótt. Einnig hafa þeir 

gegnt mikilvægu hlutverki í þjóðtrú og þjóðsögum ýmissa þjóða. Það sem kveikti áhuga 

minn á efninu voru vangaveltur um tengsl þjóðernishyggju og fugla. Mörg stórveldi hafa 

haft fugla sem sín tákn bæði til forna sem og nú til dags. Oftast verða ernir fyrir valinu, allt 

frá Rómaveldi til forna, til Bandaríkja dagsins í dag. Einnig var hann mjög áberandi í 

Þýskalandi á tímum nasismans. Mig langaði að kanna nánar hvers vegna fálkinn varð 

sameiningartákn Íslendinga á tímum sjálfstæðisbaráttunnar, en ekki örninn, eða einhver 

annar fugl. 

Til að komast að niðurstöðu verður stiklað á stóru yfir samspil manna og fálka frá 

örófi alda, og kafað í ástæður þess að þeir eru jafn verðmætir og raun ber vitni. Þá verður 

aðeins fjallað um valveiðiíþróttina og hvernig hún þróaðist út í að verða afþreying heldri 

manna og aðalsfólks. Einnig verður komið stuttlega inn á forn samfélög sem tilbáðu fálka 

og töldu þá táknmynd guða hér á jörð. Eftir það mun ég skoða sérstaklega samband 

Íslendinga við þennan merkilega fugl og sögu hans hér á landi, allt frá landnámi til dagsins 

í dag. Þá mun ég kanna sérstaklega hvernig hann varð sameiningar- og frelsistákn 

Íslendinga á þeim miklu umrótartímum þegar sjálfstæðisbaráttan var að ryðja sér til rúms. 

Auk þess veðrur skoðað hvernig hann hefur birst í íslenskri táknfræði í gegnum tíðina og 

hvaða tilgangi hann hefur þjónað í henni. 
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1. Fálkar í sögulegu samhengi 

Fálkar eru stórir tignarlegir ránfuglar sem eru merkilegir fyrir margra hluta sakir. Um 60 

tegundir fálka eru í fálkaættinni (falconedae) og er íslenski fálkinn (falco rusticolus) 

stærstur þeirra allra.1 Mikill munur er á lit fálkans eftir heimkynum, en þeir geta verið 

dökkir yfir í nánast alhvíta. Flestir fálkar sem verpa hér á landi eru gráir á baki, en ljósir 

með dröfnóttan kvið. Hvítir fálkar eru töluvert sjaldgæfari en heimsækja þó Ísland árlega, 

eru það fuglar frá Grænlandi.2 Áður fyrr gekk fálkinn undir heitunum valur eða haukur á 

íslensku og norrænum málum, en orðið fálki er töluvert yngra. Það er tekið af latneska 

orðinu falco sem þýðir hnífur eða sigð, og vitnar það í kraftmiklar klær fuglsins.3 Þær nota 

þeir til að veiða sér til matar með því að dýfa sér á flugi eftir bráð sinni á gífurlega miklum 

hraða og grípa hana með flugbeittum klónum. Mannfólkið hefur snemma veitt þessum 

tilþrifum athygli, því tamningar á fálkum til veiða ná lengra aftur en elstu heimildir geta til 

um.  

 

1.1 Valveiðiíþróttin 

Valveiðiíþrótt (e. falconry) eru veiðar á villtum fuglum og smádýrum með aðstoð 

sérþjálfaðra, tamdra ránfugla, svo sem fálka og arna. Talið er að upphaflega hafi menn 

tileinkað sér þessa veiðiaðferð til þess að afla sér matar, en með tímanum þróaðist hún 

frekar út í að vera íþróttaleikur og dægradvöl auðugra manna.4 Árið 2016 bætti Unesco 

valveiðiíþróttinni á lista yfir óefnislegan lifandi menningararf mannkynsins, því svo lengi 

hefur hún verið stunduð af mönnum, að sú kunnátta sem til þarf til að temja og hugsa um 

þessa fugla eru talin mikilvæg menningarverðmæti5. Svo forn er þessi íþrótt, að hvorki er 

vitað fyrir víst til hvaða lands hún á rætur sínar að rekja, né hvaða tímabils nákvæmlega, en 

margar þjóðir í Evrópu, Asíu og Norður-Afríku hafa lagt stund á þessa ævafornu íþrótt.6 Þó 

er talið sennilegt að hún hafi átt uppruna sinn í Asíu, líklega til hirðingjaætta í Mongólíu, 

 
1 Helen Macdonald, Falco (Glasgow: Bell & Bain, 2006), 24. 
2 „Fálki (Falco rusticolus),“ Náttúrufræðistofnun Íslands, sótt 6. nóvember 2021, 
http://www.ni.is/biota/animalia/chordata/aves/falconiformes/falki-falco-rusticolus. 
3 Björn Þórðarson, Íslenzkir Fálkar, Safn til sögu Íslands og íslenzkra bókmennta (Reykjavík: Hið íslenzka 
bókmenntafélag, 1957), 6.  
4 Björn Þórðarson, Íslenzkir Fálkar, 9. 
5 „Falconry, a living human heritage,“ Unesco, sótt 15. október 2021, https://ich.unesco.org/en/RL/falconry-
a-living-human-heritage-01209.  
6 Hans J. Epstein, “The Origin and Earliest History of Falconry.” Isis 34, nr. 6 (1943): 497.  
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þar sem mikið er um víðfeðmar sléttur og eyðimerkur, en opið landslag hentar sérstaklega 

vel til slíkra veiða, ólíkt þéttu skóglendi og votlendi sem einkennir stóra hluta Evrópu.7 

Elstu rituðu heimildir sem til eru um fálkaveiðar eru frá Kína og ná aftur til um 2000 fyrir 

Krist, en vitað er að fálkar þóttu á þeim tíma vera gjafir sem sæmdu konungbornu fólki.8 

Talið er líklegast að veiðarnar hafi síðan borist frá Asíu til Mið-Austurlanda. Heimildir eru 

fyrir því að Persar, Assyríumenn og Forn-Egyptar hafi stundað fálkaveiðar, og að þær hafi 

síðan borist frá Norður-Afríku og Mið-Austurlöndum til Evrópu.9 Síðar eru heimildir um 

að Grikkir og Rómverjar hafi tekið íþróttina upp.10  

Á 12. og 13. öld jukust vinsældir fálkaveiða 

talsvert hjá kóngafólki víða í Evrópu vegna 

krossferðanna, en kristnir riddarar veittu því athygli 

að hinir „vantrúuðu“ Tyrkir stunduðu þessa fornu 

íþrótt „af mikilli list og þekkingu.“ Þannig barst hún 

til Friðriks II keisara heilags Rómaveldis, en hann 

þótti tignarlegasti og göfugasti þjóðhöfðingi 

álfunnar.11 Skrifaði hann bók um fálkaveiðar og 

kenndi mönnum bættar veiði- og tamningaraðferðir, 

og einnig hvernig best væri að fanga fuglana sjálfa.12 

Í kjölfarið varð algjör sprenging í vinsældum þeirra í 

Evrópu, því annað aðalsfólk vildi ólmt líkjast honum. Í framhaldinu var lægri stéttum 

bannað að stunda veiðar með fálkum, og gat fólk hlotið refsingu fyrir ef það fylgdi ekki 

þeim fyrirmælum. Sennilegt þykir að bannið hafi aðallega verið tilkomið sökum þess 

hversu erfitt var að komast yfir og þjálfa fuglana, og hefur heldra fólk viljað hafa þá út af 

fyrir sig.13  Einnig varð eigandinn að hafa yfirráð yfir landsvæði til að stunda veiðarnar, 

auk þess sem fálkarnir þurftu mikið og gott fæði. Því var þetta töluvert kostnaðarsamt 

áhugamál.14 Vinsældir íþróttarinnar voru miklar hjá aðalsfólki í Evrópu fram á 18. öld. 

Franska byltingin og þær stjórnarfarslegu breytingar sem fylgdu í kjölfarið, urðu til þess að 

 
7 Hans J. Epstein, “The Origin and Earliest History of Falconry,” 499. 
8 Hans J. Epstein, “The Origin and Earliest History of Falconry,” 499. 
9 Hans J. Epstein, “The Origin and Earliest History of Falconry,” 497. 
10 Björn Þórðarson, Íslenzkir Fálkar, 9. 
11 Björn Þórðarson, Íslenzkir Fálkar, 16. 
12 Björn Þórðarson, „Íslenskir fálkar og fálkaveiðar fyrrum,“ Iðunn 8, nr. 4 (1924): 268, sótt 15. október 
2021, https://timarit.is/gegnir/000510044.  
13 Björn Þórðarson, Íslenzkir Fálkar, 16. 
14 Björn Þórðarson, Íslenzkir Fálkar, 17. 

Mynd 1: Friðrik II keisari heilags Rómaveldis, einn  
helsti áhrifavaldur síns tíma, með veiðifálka.  
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lítið var eftir af aðalsfólki til að stunda íþróttina í álfunni.15 Sökum þess hversu tímafrekt 

var að þjálfa fuglana varð íþróttin vinsæl hjá aðalsfólki, sem fyrr á tíðum var eina fólkið 

sem hafði tíma aflögu fyrir tímafrek áhugamál. Sú staðreynd að auðmenn voru helstu 

iðkendur íþróttarinnar, gerði það að verkum að fuglarnir urðu gríðarlega verðmætir og 

margir tilbúnir til að greiða háar upphæðir fyrir fágæta og góða veiðifugla. Þeir voru því 

ekki einungis veiðidýr, heldur einnig einskonar stöðutákn.16  

 

1.2 Fálkar í guðatölu 

Fálkar höfðu mikla merkingu hjá Forn-Egyptum. 

Guðinn Hórus var einn aðal guð þeirra, en hann var 

ýmist táknaður sem fálki, eða sem maður með fálka 

höfuð. Hórus var guð sólarinnar, konungdóms og 

valda.17 Útbreiddir vængir hans táknuðu himininn, 

doppurnar á bringunni merktu stjörnurnar og þá 

táknaði annað auga hans sólina og hitt mánann. 

Hórus hinn eldri var einn af fyrstu fimm 

upprunalegu guðum Forn-Egypta og varð hann tákn 

fyrstu konungsættarinnar 

um 3000 fyrir Krist.18 

Fálkar voru þar af leiðandi 

heilög dýr og sést það meðal annars á því að það tíðkaðist að 

fálkar væru gerðir að múmíum og grafnir með fólki. Það hefur 

lengi verið ráðgáta hversu margar slíkar múmíur hafa fundist í 

grafhýsum Forn-Egypta, en nýlegar rannsóknir sýna að 

mögulega hafi fálkar hreinlega verið ræktaðir af þeim í þeim 

tilgangi að fórna þeim í trúarathöfnum. Þeir þóttu gjafir hæfar 

 
15 „Fálkaveiðar á Íslandi,“ Þjóðskjalasafn Íslands, sótt 21. október 2021, 
https://www.skjaladagur.is/2011/001-03.html.  
16 „How the falcon became a symbol of regal power,“ The National News, sótt 10. nóvember 2021, 
https://www.thenationalnews.com/arts-culture/art/how-the-falcon-became-a-symbol-of-regal-power-
1.734132.  
17 Björn Þórðarson, Íslenzkir Fálkar, 9. 
18 „Hverjir voru guðir Egypta til forna?,“ Vísindavefurinn, sótt 20. október 2021, 
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=4772.   

Mynd 3: Ein fjölmargra fálkamúmía sem 
fundist hafa í grafhýsum í Egyptalandi. 

Mynd 2: Guðinn Hórus var ýmist táknaður sem 
fálki eða maður með fálkahöfuð. 
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guðum.19 Það var mikil vinna og alúð sem fólst í múmíuferlinu, en slíka meðferð fengu 

eingöngu dýr sem voru talin lifandi fulltrúar guða hér á jörð. Auk fálka hafa fundist 

múmíur af köttum, krókódílum og öðrum dýrum sem voru heilög í augum Forn-Egypta.20 

 

1.3 Skjaldarmerkjafræði 

Lengi hefur það tíðkast að þjóðir, fjölskyldur og jafnvel einstaklingar hafi tileinkað sér 

skjaldarmerki. Elstu merkin voru persónuleg merki einstaklinga, þau urðu síðar ættarmerki 

og þróuðust með tímanum í ríkismerki og borgarmerki.21 Skjaldarmerkjafræði á rætur sínar 

að rekja til 12. aldarinnar, nánar tiltekið til riddaramenningar miðalda.22 Þegar riddarar 

voru klæddir brynjum og hjálmum sem huldu líkama og andlit, var mikilvægt að geta 

miðlað skýrt og greinilega til nærstaddra hver væri þar á ferð. Var þá brugðið á það ráð að 

mála skildi og fána með einkennandi litum, formum og dýrum, til auðkenningar.23 Þekktust 

þeir þá eingöngu á því merki sem þeir báru á skildi sínum og flaggi. Riddaraöldin var 

vegna þessa blómatíð skjaldarmerkja og hafði táknfræði þeirra gríðarlega merkingu á 

þeim tímum.24  

Ljónið hefur alla tíð verið vinsælasta skepnan í slíkum merkjum um heim allan, 

óháð stéttarstöðu. Það táknar hugrekki, styrk og göfugleika. Fast á hæla ljónsins kemur 

örninn, en samkvæmt táknmáli skjaldarmerkjafræðinnar er hann konungur himinsins, á 

meðan ljónið er konungur landsins. Örninn er oftast sýndur útflattur með hausinn á hlið. Þá 

eru goggur og klær oft ýkt og stækkuð til muna. Ernir eru á fjölmörgum skjaldarmerkjum í 

Evrópu, en hann var sérstaklega vinsæll í merkjum hefðarfólks. Fyrir utan örninn eru 

hrafnar, hanar, svanir, hegrar og trönur algengustu fuglar sem koma fyrir í þessari 

táknfræði. Þar á eftir eru endur, páfuglar, strútar og páfagaukar. Dúfur og pelíkanar eru 

einnig mikið notuð, en aðallega á skjaldarmerkjum innan kirkjunnar. Fálkinn er hins vegar 

mun sjaldgæfari en allir þeir fuglar sem hér á undan eru taldir, en hann var einkum notaður 

í merki aðalsfólks á miðöldum.25 Í skjaldamerkjafræðinni er fálkinn göfugt tákn hátignar 

 
19 „Why the ancient Egyptians bred birds of prey,“ Elsevier, sótt 22. október 2021, 
https://www.elsevier.com/connect/why-the-ancient-egyptians-bred-birds-of-prey. 
20 „Animals everlasting,“ National Geographic, sótt 18. október 2021, 
https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/animal-mummies.  
21 Halldór Hermannsson, „Skjaldmerki Íslands,“ 161. 
22 Halldór Hermannsson, „Skjaldmerki Íslands,“ 160. 
23 „A complete guide to heraldry,“ Wikisource, sótt 20. október 2021, 
https://en.wikisource.org/wiki/A_Complete_Guide_to_Heraldry/Chapter_14.  
24 Halldór Hermannsson, „Skjaldmerki Íslands,“ 161. 
25 Michel Pastoureau, Heraldry: Its Origins and Meaning (London: Thames and Hudson Ltd, 1997), 58-61. 
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og valda, en táknar einnig þann sem ákaflega leitast eftir einhverju eftirsóknarverðu.26 Það 

má því segja að samkvæmt hefðum skjaldarmerkjafræðinnar sé fálkinn mjög viðeigandi 

tákn fyrir Ísland við upphaf sjálfstæðisbaráttunnar, þar sem þjóðin þráði ákaft að losna 

undan yfirráðum Dana. 

 

1.4 Fálkar í íslenskum þjóðsögum og norrænni goðafræði 

Fálkar koma fyrir í norrænni goðafræði, en 

gyðjurnar Frigg og Freyja áttu báðar 

valsham sem þær gátu brugðið sér í. Loki 

mun einnig hafa fengið þá að láni fyrir 

skemmtiferðir.27 Mismunur á tign arnar og 

fálka kemur fram í því að goðin áttu 

valsham, en jötnar arnarham. Í helgistað 

goðanna Aski Yggdrasils sat einnig 

ónefndur örn á grein, en milli augna hans 

sat valurinn Veðrfölnir.28 Fálkinn kemur 

einnig fyrir í einni þekktustu þjóðsögu úr safni Jóns Árnasonar sem kom út 1862, en þar 

kemur fram hvers vegna fálkinn nærist aðallega á rjúpu, auk þess sem hún útskýrir hvers 

vegna rjúpan hefur ein fugla landsins alfiðraðar fætur. Sagan segir að María Mey hafi 

boðaði alla fugla á sinn fund og skipaði þeim að vaða yfir bál. Það gerðu þeir allir nema 

rjúpan, við það sviðnuðu fætur þeirra inn að skinni og urðu þar eftir fiðurlausir. Þar sem 

rjúpan var sú eina sem ekki hlýddi, reiddist María henni. Lét hún fálkann, sem áður hafði 

verið bróðir rjúpunnar, ofsækja hana og veiða sér til matar. Hann mun ekki gera sér grein 

fyrir því að hann sé að éta systur sína, fyrr en hann kemur að hjarta rjúpunnar. Þá bugast 

hann af sorg og því vælir hann jafn ámátlega og raun ber vitni.29  

Ýmis hjátrú er tengd fálkanum. Talið var að fólk sem legði sér rjúpu til munns, sem 

drepin hefði verið af fálka, myndi fyrir vikið fá valbrá. Auk þess trúðu sumir því, að ef 

ófrísk kona borðaði slíkan fugl myndi barnið fæðast með flekki í andlitinu. Aðrar sögur 

herma að fólk hafi trúað því að barn fengi fæðingarbletti, sæi móðirin fálka á 

 
26 „Heraldry symbolism library,“ Armorial gold heraldry services, sótt 18. október, 
https://www.heraldryclipart.com/symbolism/f.html. 
27 Sigurður Ægisson, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin (Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar, 2020), 44. 
28 Björn Þórðarson, Íslenzkir Fálkar, 12. 
29 Sigurður Ægisson, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, 45-46. 

Mynd 4: Valurinn Veðurfölnir sitjandi á nefi arnarins á grein 
Asks Yggdrasils. Úr handriti frá sautjándu öld. 
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meðgöngunni. Ekki er öll hjátrú tengd fálkanum slæm, en í Árnessýslu þótti það boða gæfu 

að sjá fálka, sem gerðist þó ekki oft, því þeir voru þar heldur sjaldséðir á þeim slóðum.30 

Fálkar hafa því augljóslega átt sér sinn sess í menningarvitund þjóðarinnar í aldaraðir. 

2. Konungsgersemin íslenski fálkinn 

Eins og áður hefur verið komið inn á var verðmæti fálka mikið, sökum þess hversu 

vinsælar veiðar með þeim voru meðal efnaðra manna. Þeir voru margir hverjir reiðubúnir 

að greiða háar fjárhæðir fyrir góða fálka. Því var ljóst löngu fyrir landnám Íslands hversu 

verðmætar þessar skepnur voru, og þegar fólk fór að setjast að hér á landi spurðist það 

fljótt út um alla álfuna að á Íslandi væri mikið um góða veiðifálka. Björn Þórðarson skrifar 

í grein sinni Íslenzkir fálkar: „Frá fyrstu tíð þóttu fálkar frá norðlægum löndum beztu 

veiðifálkarnir. Það munu því hafa þótt góð tíðindi meðal fálkahöfðingjanna suðir í álfunni 

þegar það spurðist, að hér á þessu nýfundna eylandi norður í höfum væri margt fálka.“31 

Einnig segir hann um orðspor íslandsvalsins: 
 
Svo var mál með vexti að skammt leið frá byggingu landsins þar til stórhöfðingjar Evrópu 
spurðu það, að í þessu landi fengjust ágætir valir, en þegar á þessum tíma voru þeir fuglar 
mjög eftirsóttir meðal þessarra höfðingja. Síðan varð reyndin sú, að þessi fugl kynnti nafn 
Íslands meðal erlendra þjóða um aldir.32 

 

Útflutningur fálka hefur því hafist mjög snemma, enda eftirspurnin verið mikil. Í Grágás, 

elsta lagasafni Íslands, eru valir taldir upp meðal verðmætra fugla sem ólöglegt er að veiða 

í annarra manna landi.33 Þrátt fyrir þá staðreynd að íslenskir fálkar væru gríðarlega 

eftirsóknarverðir hjá þjóðhöfðingjum og iðkendum valveiða víða um heim, skapaðist 

einhverra hluta vegna aldrei sú hefð að stunda þessar veiðar hér á landi.34 Ef til vill var 

verðmæti hvers fugls svo mikið, á tímum sem tekjur voru af skornum skammti, að það hafi 

þótt galið að sitja á slíkum verðmætum og ekki selja þá úr landi. 

 

 
30 Sigurður Ægisson, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, bls. 47. 
31 Björn Þórðarson, Íslenzkir Fálkar, 31. 
32 Björn Þórðarson, Íslenzkir Fálkar, 5. 
33 Björn Þórðarson, Íslenskir fálkar og fálkaveiðar fyrrum, 273. 
34 Björn Þórðarson, Íslenzkir Fálkar, 6. 
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2.1 Konungsgjafir 

Á þrettándu öld lét Hákon gamli Noregskonungur 

fanga fyrir sig íslenska fálka til þess að senda 

ýmsum þjóðhöfðingjum að gjöf, en Hinrik III 

Englandskonungur hélt sérstaklega upp á þá. Taldi 

hann íslenska fálka „dýrmætari gulli og silfri.“35 

Þegar Jónsbók var tekin í lög var í henni frumvarp 

um að konungur mætti veiða fálka á hvers manns 

landi, án þess að greiða landeiganda nokkuð fyrir. 

Ekki voru allir ýkja ánægðir með þessa 

lagabreytingu. 36 Þó að ekki sé mikið til af 

heimildum um veiðar á fálkum eftir það, er vitað 

að gríðarleg eftirspurn var eftir þeim frá fjórtándu 

til sextándu aldar.37 Árið 1662 fyrirskipaði 

Danakonungur svo að allar tekjur af sölu fálka 

skyldu renna beint til ríkisins. Auk þess að vera bein tekjulind fyrir danska ríkið höfðu þeir 

mikið gildi í viðskiptum við aðra þjóðhöfðingja.38 Lítið finnst af heimildum um fjölda 

veiddra fálka framan af, en þegar komið er fram á 18. öld eru til opinberir reikningar yfir 

kaup á þeim af fálkaveiðimönnum, og því hægt að rekja þróun sölunnar eftir það.39 

Fálkarnir voru annað hvort teknir úr hreiðrum sem ungar, eða veiddir í netagildrur þar sem 

rjúpa var notuð sem agn. Fálkafangarar fengu 5-15 ríkisdali fyrir hvern fálka, en litur og 

gæði fuglsins réðu því hversu hátt verð fékkst fyrir hann. Hvítir fálkar voru lang dýrastir og 

eftirsóttastir, sökum þess hversu fallegir og sjaldgæfir þeir voru.40 Árið 1774 var besta 

fálkaveiðiár frá upphafi hér á landi, en veiddust þá 210 fuglar. Í lok átjándu aldar fór 

eftirspurnin loks að dvína, en árið 1786 voru einungis 3 fálkafangarar eftir á landinu.41 

 
35 Björn Þórðarson, Íslenskir fálkar og fálkaveiðar fyrrum, 274. 
36 Björn Þórðarson, Íslenskir fálkar og fálkaveiðar fyrrum, 276. 
37 Björn Þórðarson, Íslenskir fálkar og fálkaveiðar fyrrum, 278. 
38 Björn Þórðarson, Íslenzkir Fálkar, 5. 
39 „Fálkaveiðar á Íslandi.“  
40 „Fálkaveiðar á Íslandi.“ 
41 Björn Þórðarson, Íslenskir fálkar og fálkaveiðar fyrrum, 290-291. 

Mynd 5: Málverk á kínverskri silki rollu af 
hvítfálka við veiðar, frá valdatíð Ming ættarinnar. 
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Enn þann dag í dag þykja 

fálkar góðar gjafir milli þjóðhöfðingja 

og olíufursta við Persaflóa, en hvíta 

afbrigðið þykir ein sú verðmætasta 

diplómagjöf sem hægt er að gefa.42 

Árið 2019 færði Vladimir Putin 

forseti Rússlands Salman konungi 

Sádi Arabíu hvítfálka að gjöf í 

opinberri heimsókn.43 Þeir eru mikils 

metnir á þessum slóðum, en í september 2021 var heimsmet slegið á fálkauppboði þar í 

landi. Þá seldist tæplega árs gamall hvítur fálki fyrir upphæð sem jafngildir rúmum 60 

milljónum íslenskra króna, en svo há upphæð hefur aldrei fengist fyrir veiðifugl.44 

 

2.2 Fálkahúsin 

Hér á Íslandi áttaði fólk sig á því að fangaðir fálkar þurftu 

mikla aðhlynningu og snemma varð ljóst að best væri að hafa 

þá í sérútbúnu húsnæði. Mikið magn af nauta- og kindakjöti 

var keypt árlega til þess að fóðra fálkana.45 Fyrsta fálkahúsið 

var reist á Bessastöðum til þess að hýsa þá meðan þeir biðu 

þess að vera fluttir út til Danmerkur.46 Seinna var Reykjavík 

talin hentugri staðsetning og árið 1765 var reist hús á lóðinni 

við Hafnarstræti 1 – 3 og var það kallað Fálkahúsið. Talið var 

að húsið hafi getað geymt rúmlega 200 fálka.47 N. Christian 

Havsteen kaupmaður eignaðist húsið árið 1864 og lét byggja 

pakkhús við vesturenda þess. Fjórum árum síðar lét hann rífa 

upprunalega Fálkahúsið og byggja nýtt verslunarhús í staðinn, en nafnið hefur þrátt fyrir 

 
42 Helen Macdonald, Falcon, 26. 
43 „Vladimir Putin gifts a gyrfalcon to Saudi King Salman on his visit,“ sótt 15. október 2021, 
https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/vladimir-putin-gifts-a-gyrfalcon-to-
saudi-king-salman-on-his-visit.html.  
44 „Sale of Gyrfalcon for $460,000 in IFBA sets world record,“ Saudi Gazette, sótt 2.nóvember 2021, 
https://www.saudigazette.com.sa/article/610617.  
45 „Fálkaveiðar á Íslandi.“ 
46 Sigurður Ægisson, Icelandic Trade With Gyrfalcons: From Medieval Times to the Modern Era 
(Siglufjörður: Sigurður Ægisson, 2015), 69. 
47 Árni Óla, „Fálkahúsið og fálkaverzlun konungs,“ Lesbók Morgunblaðsins, 19. nóvember 1967, sótt 14. 
október 2021. https://timarit.is/page/3291160. 

Mynd 7: Fálkar Ríkarðs Jónssonar á 
þaki fálkahússins við Hafnarstræti. 

Mynd 6: Vladimir Putin og konungur Sádi Arabíu dást að hvítfálka. 
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það alla tíð haldið sér. Enn í dag prýða fálkalíkneski þak hússins þar sem undanfarin ár 

hefur verið veitingarekstur.48 Ríkarður Jónsson myndhöggvari skar út fálkana til minningar 

um hið fræga fálkahús sem þar hafði áður staðið um áratuga skeið.49  

 

 

2.3 Íslenskir fálkar í þriðja ríkinu 

Einn af þeim sem heillaðist einstaklega mikið af 

hvítfálkum var Hermann Goering, einn þekktasti nasisti 

allra tíma og foringi þýska flughersins. Honum þótti 

fuglarnir svo tilkomumiklir, að hann hafði uppi áform 

um að sleppa hvítum fálkum í þýsku Ölpunum. Hann var 

sannfærður um að þessi stærsta og tignarlegasta 

fálkategund hefði upphaflega komið frá Þýskalandi. 

Hann virðist þannig hafa að einhverju leyti heimfært 

kynþáttastefnu flokks síns yfir á fuglana.50 Árið 1937 

sendi hann þekktan náttúru- og fuglafræðing að nafni dr. 

Brüll og félaga hans til Íslands að sækja íslenska fálka til 

þess að flytja til Þýskalands. Þeir keyptu 9 en fengu 3 að 

gjöf. Dr. Brüll sagði í samtali við Morgunblaðið að það hafi komið sér mikið á óvart að 

fálkar væru ekki friðaðir á Íslandi, en Þjóðverjar höfðu friðað konungsörninn sem er í 

skjaldarmerki þeirra.51 Nasistar höfðu mikinn áhuga á fálkaveiðum, en í þeirra augum var 

þetta forn þýsk menningarhefð sem vert var að viðhalda.52 Farið var með íslensku fálkana á 

fálkabú víðsvegar í Þýskalandi til þess að kanna hvernig þeir aðlöguðust þýskri náttúru og 

aðstæðum.53 Goering hafði mikla ástríðu fyrir veiðunum og átti hann persónulega hvítfálka 

sem hann hafði mikið dálæti á, en hann fékk listamanninn Renz Waller til að mála 

olíumálverk af honum, þar sem hann stendur tignarlega á fjallskletti.54 

 
 

48 „Ingólfsnaust,“ Borgarsögusafn Reykjavíkur, sótt 25. október 2021, 
https://borgarsogusafn.is/sites/borgarsogusafn.is/files/atoms/files/ingolfsnaust.pdf.  
49 Sigurður Ægisson, Icelandic Trade With Gyrfalcons, 69. 
50 Helen Macdonald, Falcon, 27. 
51 „12 íslenskir fálkar verða fluttir til Þýskalands í kvöld,“ Morgunblaðið, 7. júlí 1937, sótt 14. nóvember 
2021, https://timarit.is/page/1233765. 
52 Kristinn H. Guðnason, „Hermann Göering lét sækja íslenska fálka,“ Fókus, DV, 8. janúar 2019, sótt 14. 
nóvember, https://www.dv.is/fokus/timavelin/2019/01/08/goring-let-saekja-islenska-falka/.  
53 „12 íslenskir fálkar verða fluttir til Þýskalands í kvöld,“ 7. júlí 1937. 
54 Helen Macdonald, Falcon, 28. 

Mynd 8: Olímálverk af hvítfálka Hermanns Goering. 
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2.4 Veiðiþjófar 

Árið 1940, einungis þremur árum eftir komu dr. Brüll, var íslenski fálkinn loksins 

alfriðaður,55 en í stað þess að fá langþráðan frið frá ágangi mannanna gerði lagasetningin 

það að verkum að hann varð enn eftirsóknarverðari. Á sjötta og sjöunda áratugnum fóru að 

koma upp mál þar sem erlendir veiðiþjófar gerðu sér ferðir til Íslands í þeim tilgangi að 

hafa á brott með sér fálkaunga og egg.56 Auðkýfingar í Austurlöndum voru þá tilbúnir að 

greiða svimandi háar fjárhæðir hverjum þeim sem gat útvegað þeim góða fálka.57 Árið 

1976 fundust fimm fálkaungar í handtöskum á kvennasalerni á Keflavíkurflugvelli, og varð 

það mál til þess að fólk áttaði sig á því að verið væri að smygla fálkum úr landi.58 Tveimur 

árum síðar var frægasti fálkaþjófur Evrópu, þjóðverjinn Konrad Chisielski, stoppaður í 

Mosfellssveit og færður til yfirheirslu lögreglu. Hafði hann komið með sérútbúinn bíl til 

landsins með Gullfossi, en í honum voru rafmagnstæki til að halda eggjum heitum og löng 

stöng til að snara unga. Hlaut hann fjársekt fyrir og 

var sendur úr landi.59 Ári seinna voru tveir 

Austurríkismenn handteknir á Reykjavíkurflugvelli 

með fimm fálkaunga og fjóra smyrilsunga á sér 

sem þeir höfðu tekið á Norðurlandi.60 Sambærileg 

mál voru tíð næsta áratuginn, en á hverju sumri til 

ársins 1986 hafði lögregla eða eftirlitsaðilar á 

Keflavíkurflugvelli afskipti af fálkaþjófum, en þau 

eru öll tekin saman og saga þeirra rakin í ritgeð 

Árna Freys Magnússonar Fálkafár á Íslandi.61 

Árið 1985 birti Ríkissjóður Íslands 

heilsíðuauglýsingar í ýmsum dagblöðum undir 

fyrirsögninni „gersemi – gulli betri.“ Á efri hluta 

síðunnar er fálki með borða í íslensku fánalitunum 

 
55 Björn Þórðarson, Íslenzkir Fálkar, 148. 
56 Árni Freyr Magnússon, „Fálkafár á Íslandi – Fálkaþjófnaðir á Íslandi á 8. og 9. áratug síðustu aldar,“ 
lokaritgerð til BA-prófs í sagnfræði, Háskóli Íslands, 2018, sótt 4. nóvember 2021,  
http://hdl.handle.net/1946/29465 
57 „Slyngasti fálkaþjófur Evrópu í heimsókn,“ Vísir, 5. júní 1978, sótt 16. nóvember, 
https://timarit.is/page/3374051. 
58 Ágúst Ingi Jónsson, „Girnast fálkann sem konungar forðum og svífast einskis,“ Morgunblaðið, 2. 
nóvember 1980, sótt 17. nóvember, https://timarit.is/page/1533273. 
59 „Slyngasti fálkaþjófur Evrópu í heimsókn,“ 5. júní 1978. 
60 Ágúst Ingi Jónsson, „Girnast fálkann sem konungar forðum og svífast einskis,“ 2. nóvember 1980. 
61 Árni Freyr Magnússon, „Fálkafár á Íslandi – Fálkaþjófnaðir á Íslandi á 8. og 9. áratug síðustu aldar,“ 2018. 

Mynd 9: Auglýsing Ríkissjóðs Íslands frá árinu 
1985 sem sýnir fálka sem mikla gersemi. 
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bundinn um annan fótinn. Í henni segir „öll erum við á einu máli um að standa verðmæti 

okkar, hvort sem um er að ræða gersemi eins og fálka eða almannafé.“62 Þá hefur ásókn 

fálkaþjófa í fuglinn verið svo áberandi í umræðunni að fálkinn hefur þótt gott tákn fyrir 

verðmæti sem þarf að vernda og tryggja. 

Enn þann dag í dag er fálkaþjófnaður vandamál, en Fálkasetur Íslands hefur 

brugðið á það ráð að koma upp eftirlitsmyndavélum við þekkt fálkaóðöl. Bóndi í Aðaldal 

kom upp slíkri myndavél sem varð til þess að fálkapar kom loksins upp ungum eftir að 

hafa reynt árangurslaust í mörg ár.63 Þó mörg mál hafi komið upp þar sem fálkaþjófar hafa 

verið staðnir að verki er engin leið að vita hversu margir þjófar hafa komist óáreittir úr 

landi í gegnum tíðina. Það sem fólk er tilbúið að leggja á sig til þess að komast yfir þessi 

dýr er ótrúlegt merki um hvað íslenski fálkinn var og er enn verðmætur og eftirsóttur. 

3. Fálkar í íslenskri táknfræði 

Í bók sinni Merki og form skrifar grafíski hönnuðurinn Gísli B. Björnsson að það að draga 

upp einhvers konar einfalda mynd sé „ein elsta leið mannsins til að tjá sig og koma 

tilfinningum og hugsun á framfæri.“ Talar hann um að merki skuli endurspegla það sem 

viðkomandi stendur fyrir og þau skilaboð sem hann vill sýna umhverfinu.64 Seint á 

sextándu öld gerði Danakonungur útflattan þorsk að merki Íslands, að Íslendingum 

forspurðum. Þótti mörgum því hafa verið þröngvað upp á landið, og gætti því skiljanlega 

mikillar óánægju meðal Íslendinga með það merki.65 Fálkinn var eins og hér hefur komið 

fram ein helsta landkynning Íslands fyrr á öldum, og því ef til vill ekki skrítið að fólk hafi 

þótt hann viðeigandi og verðugt tákn fyrir þjóðina, þegar hugur manna fór að beinast að 

því að Ísland gæti orðið sjálfstætt ríki. Það voru kaflaskil í sögu landsins, og spennandi 

tímar sem buðu upp á nýja ímyndarsköpun. Fólk leiddi hugann að því hvaða merki nýja 

Ísland vildi senda út í alþjóðasamfélagið. Ákveðin hefð hafði áður skapast fyrir því, að 

aðalsfólk, sýslumenn, lögfræðingar og biskupar hefðu verið með fálkann í sínum merkjum. 

 
62 „Gersemi – gulli betri,“ Þjóðviljinn, 7. september 1985, sótt 8. nóvember,  https://timarit.is/page/2899830. 
63 „Ætla að fá myndavélar til að fæla eggjaþjófa frá,“ Fréttablaðið, 5. apríl 2018, sótt 2. nóvember 2021, 
https://www.frettabladid.is/frettir/aetla-a-fa-myndavelar-til-a-faela-eggjajofa-fra/. 
64 Gísli B. Björn, Merki og form, Bryndís Björgvinsdóttir, ritstj. (Reykjavík: Háskólaútgáfan/Listaháskóli 
Íslands, 2018), 9. 
65 Matthías Þórðarson, „Skjaldarmerki Íslands, nokkrar athugasemdir,“ Árbók Hins íslenzka fornleifafélags, 
30, (1915): 21, sótt 15. október 2021, https://timarit.is/gegnir/000557597. 
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Sú arfleið hefur einnig lifað í hinni íslensku fálkaorðu, sem er veitt enn þann dag í dag. 

Auk þess hefur fálkum brugðið fyrir í ýmsum íslenskum firmamerkjum í gegnum tíðina.  

 

 

3.1 Merki þekktra Íslendinga 

Innsigli eða fangamark (e. monogram) eru „merki eða ættarmerki einstaklinga, oft 

listamanna, valdamanna eða þjóðhöfðingja. Það getur einnig verið eignarmark, þ.e. mark 

sem menn nota til að merkja eignir sínar“ útskýrir Gísli B. í Merki og form.66 Elsta 

ættarmerki sem varðveist hefur á Íslandi er merki Hauks lögmanns Erlendssonar sem 

fæddist um miðja þrettándu öld og lést 1334.67 Hann varð lögmaður árið 1294 en eftir að 

hafa sinnt því starfi á Íslandi í fimm ár fluttist hann til Noregs. Þar vann hann sig upp í 

ríkisráð konungs árið 1304,68 en faðir hans hafði verið virtur þingmaður þar í landi um 

áratuga skeið.69 

 

 

 

Nokkur mismunandi merki Hauks hafa varðveist á innsiglum skjala. Þau eiga það 

sameiginlegt að sýna fálka með útbreidda vængi á miðbjálka skjaldar. Annað merkið er 

umlukið áletrun, með stóra auða fleti sitt hvoru megin við fálkann. Á hinu merkinu, sem er 

smærra, situr fuglinn á efri helmingi skjaldarins, en á þeim neðri eru óljósar rendur. Er 

fuglinn að öllum líkindum vísun í nafn Hauks,70 en það var regla fyrr á tíðum að á innsigli 

 
66 Gísli B. Björnsson, Merki og form, 9. 
67 „Skjaldarmerki,“ Lesbók Morgunblaðsins, 9. desember 1956, sótt 14. nóvember 2021, 
https://timarit.is/page/3283726. 
68 „Skjaldarmerki,“ 9. desember 1956. 
69 P. A. Munch, Om ridderen og rigsraaden hr. Hauk Erlendssön, Annaler for nordisk oldkyndighed og 
historie (Kaupmannahöfn: Det kongelige nordiske oldskrift-selskab, 1847), 179. 
70 P. A. Munch, Om ridderen og rigsraaden hr. Hauk Erlendssön, 179 – 180. 

Mynd 10: Merki Hauks lögmanns 
Erlendssonar. 

Mynd 11: Innsigli Hauks lögmanns 
með áletrun 

Mynd 12: Útfærsla Sigurðar 
málara á merkinu. 
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væri eitthvað sem tákni eða bendi á nafn eiganda þess.71 Þó svo að bæði merkin séu 

töluvert skemmd, er merkilegt að svo gömul merki skuli hafa varðveist, en þeirra er getið í 

dönskum annálum um norræna sögu, þar sem teikningarnar hér að ofan er að finna. Einnig 

hefur varðveist á Þjóðminjasafninu útfærsla af merkinu á skildi sem Sigurður 

Guðmundsson málaði löngu seinna. Þar er skjöldurinn þrískiptur, fyrir miðju er fálkinn 

hvítur á bláum fleti, en flöturinn fyrir ofan er rauður, og sá neðri gulur.72 

Annar skjöldur sem Sigurður málaði og er varðveittur á 

Þjóðminjasafninu, er skjaldarmerki Lofts ríka Guttormssonar (d.1432) 

sem er hvítur fálki á bláum feldi. Heimildum ber hins vegar ekki 

saman um hvort Loftur hafi verið með fálka á sínu skjaldarmerki eður 

ei. Innsigli hans hefur varðveist, en á því er höggormur, því er talið að 

hann hafi erft það merki eftir föður sinn Guttorm. Jón Gissurarson 

skrifar í ritgerð á fyrri hluta fimmtándu aldar að Loftur hafi þjónað 

Noregskonungi og verið seginn til riddara. Í kjölfarið hafi honum verið 

gefið skjaldarmerki, fálka á bláum fleti, sem afkomendur hans hafi 

síðar tekið upp.73 Margir hafa mótmælt þessu, og er Halldór 

Hermannsson prófessor og fræðimaður einn þeirra. Skrifar hann í 

grein í Eimreiðinni árið 1916 að því hafi verið haldið fram að Loftur ríki hafi haft hvítan 

fálka á bláum feldi sem skjaldarmerki, en „um Loft er víst að svo var ekki.“74 Aðrir hafa 

bent á að í Íslenskum æviskrám þar sem Lofts er getið er sagt að hann hafi haft innsigli með 

höggormi, en hvergi er minnst á fálkamerkið.75 Þar sem Loftur var uppi fyrir tíma 

sagnaritara eru einu heimildir sem til eru um hann munnmæli sem voru rituð tveimur 

öldum eftir andlát hans,76 er ekki að undra að eitthvað ósamræmi sé í þeim. Óháð því hvort 

sönn reynist eða ekki, hafði ritgerð Jóns Gissurarsonar mikil áhrif. Aðalsmenn eftir þennan 

tíma, sem töldu sig afkomendur Lofts ríka hafa tekið upp fálka á bláum feldi, sem sitt 

 
71 Halldór Hermannsson, „Skjaldmerki Íslands,“ Eimreiðin 22, nr. 3 (1916): 168 – 169. 
72 Sarpur – Skjaldarmerki,“ Þjóðminjasafn Íslands, sótt 3. nóvember 2021, 
https://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=354084. 
73 Jón Gissurarson, Ritgjörð Jóns Gizurarsonar um siðaskipa tímana, Safn til sögu Íslands og íslenzkra 
bókmennta (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 1856.) 72. 
74 Halldór Hermannsson, „Skjaldmerki Íslands,“ 168. 
75 Jón Guðnason, Páll Eggert Ólason, Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigurður Líndal, Íslenzkar æviskrár frá 
landnámstímum til ársloka 1940, (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 1948), 395, sótt 10. nóvember 
2021, https://baekur.is/bok/000306940/3/398.  
76 Jóhann Sveinsson, „Loftur ríki Guttormsson: Auður, ástir og skáldskapur.“ Alþýðublaðið jólablað, (1941): 
6-9, sótt 15. nóvember 2021, https://timarit.is/page/1061417. 

Mynd 13: Útfærsla Sigurðar 
málara á skildi Lofs ríka. 
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merki sem vísun í merki hans. Einn þeirra var Magnús prúði Jónsson (1525 – 1592) 

sýslumaður í Barðastrandarsýslu. Hann var fimmti ættliður frá Lofti ríka.77 

Í Saurbæjarkirkju á Rauðasandi er máluð minningartafla sem sýnir Björn Gíslason 

(1521 – 1600) sýslumann og konu hans Guðrúnu Eggertsdóttur. Fyrir ofan höfuð Björns er 

merki hans, en það er rauður skjöldur með hvítum fálka og fyrir ofan skjöldinn er hjálmur 

sem annar fálki situr á.78 Þá höfðu frændurnir Jón Vídalín biskup (1666 – 1720) og Páll 

Vídalín lögmaður (1667 – 1727) fálka í innsiglum sínum.79 

Fálki prýddi einnig merki sem Jóni Sigurðssyni var gefið 

fyrir þjóðfundinn fræga árið 1851. Það er innsigli og á því er 

skjöldur með fálka og undir eru einkunnarorð Jóns „Eigi víkja“. 

Skjöldurinn með fálkanum er vísun í skjaldarmerki Lofts ríka, en 

taldi Jón sig vera afkomanda hans.80  

Fáeinir Íslendingar hafa látið gera persónuleg skjaldarmerki á síðari árum, en 

ákveðnum dönskum heiðursorðum fylgja þau skilyrði að handhafar þeirra láti gera slík 

merki. Því hafa þeir Íslendingar sem hlutu stórkross Dannebrogsorðunnar, og riddarar 

Fílsorðunnar fengið sín persónulegu skjaldarmerki.81 Tveir þessara Íslendinga kusu að nota 

fálkann í sínum merkjum, eflaust sem vísun í eldri höfðingja og merkismenn. Dr. Pétur 

Pétursson biskup var fyrsti Íslendingurinn til að hljóta stórkross Dannebrogsorðunnar í 

apríl árið 1889, en skjaldarmerkið sem hann lét útbúa fyrir sig var hvítur fálki með útþanda 

vængi á bláum skildi. Á bakvið skjöldinn liggja krossmark og biskupsstafur í kross, sem ná 

einnig niður fyrir hann.82 Jón Magnússon forsætisráðherra var sæmdur sömu orðu í 

september árið 1921. Skjaldarmerki hans var hannað af Hans Chr. Caspersen, en á 

skildinum sjálfum er vogarás og vogaskálar, fyrir ofan skjöldinn er hjálmur og á honum 

situr hvítur fálki með þanda vængi.83 
 

 
77 „Menning og minjar,“ Kollsvík, sótt 3. nóvember. https://kollsvik.is/menning-minjar/199-taflmadhurinn-i-
kollsvik. 
78 „Sarpur – Skjaldarmerki.“ 
79 „Fálkinn fyrir 100 árum: Uppreisnarmerki þjóðrækinna skólapilta,“ Tíminn, 27. október 1968, sótt 10. 
október 2021, https://timarit.is/page/3557695. 
80 Guðmundur Magnússon, „Þjóðsagan um kjörorð Jóns forseta,“ Þjóðmál 1, nr. 10 (2014): 223, sótt 10. 
nóvember 2021, https://timarit.is/gegnir/001348043. 
81 Birgir Torlacius, „Íslensk skjaldarmerki einstaklinga,“ Tíminn, 22. desember 1992, sótt 20. október 2021, 
https://timarit.is/page/4070277. 
82 Birgir Torlacius, „Íslensk skjaldarmerki einstaklinga,“ Tíminn. 
83 Birgir Torlacius, „Íslensk skjaldarmerki einstaklinga,“ Tíminn. 

Mynd 14: Innsigli Jóns Sigurðssonar 
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Eflaust hafa fleiri einstaklingar í Íslandssögunni borið fálka í merkjum sínum sem hafa 

glatast og er ekki getið hér. Þó er ljóst að fálkinn hefur fest sig sessi í hugum almennings 

um aldaraðir, ekki einungis sem tignarlegur ránfugl, heldur einnig sem merki höfðingja og 

merkismanna. Það er því ekki undarlegt að hann hafi verið fólki ofarlega í huga þegar velja 

átti nýtt merki til þess að tákna hið nýja Ísland þegar, sjálfstæðisbaráttan byrjaði að krauma 

í landsmönnum. 

 

3.2 Sjálfstæðisbaráttan: skjaldarmerkið og fáninn 

Þjóðfundurinn frægi var haldinn sumarið 1851 og var þar lagt fram frumvarp um stöðu 

Íslands innan danska ríkisins. Þjóðhátíðarárið 1874 fékk Ísland nýja stjórnarskrá sem 

kveikti eld í brjósti þjóðfrelsissinna, það „kom róti á huga fólks. Það sá nýjar sýnir, og það  

dreymdi nýja drauma.“84  

Árið 1897 ritaði Einar Benediktsson skáld grein þar sem hann útskýrir fyrir 

Íslendingum að þeir geri ekki mun á skjaldarmerki og fána, eins og tíðkast í öðrum 

löndum. Hann leggur þá til að fálkinn á bláa feldinum verði skjaldarmerki Íslands, en 

þjóðfáninn skyldi vera öðruvísi.85 Fram að þessu hafði skjaldarmerki Íslands verið þorskur, 

fyrst heill, síðar útflattur, með kórónu. Ekki er vitað fyrir víst hvaðan það merki er 

upprunið, en heimildir eru fyrir því frá því um lok sextándu aldar. Þó er talið að það gæti 

verið enn eldra. Einn maður lýsti seinna opinberlega yfir óánægju með að hafa horfið frá 

 
84 „Fálkinn fyrir 100 árum: Uppreisnarmerki þjóðrækinna skólapilta,“ Tíminn, 27. október 1968. 
85 Halldór Hermannsson, „Skjaldmerki Íslands,“ 158. 

Mynd 15: skjaldarmerki Dr. Péturs Péturssonar. Mynd 16: Skjaldarmerki Jóns Magnússonar. 
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þorskmerkinu, en það var skjaldarmerkjafræðingurinn Þorsteinn Halldórsson. Sagði hann í 

grein í Morgunblaðinu að flestir erlendir menn sem höfðu eitthvað vit á 

skjaldarmerkjafræði ættu erfitt með að skilja „því í ósköpunum við létum af notkun þess. 

Skjaldarmerki sem á uppruna sinn að rekja til miðalda.“86 Halldór Hermannsson skrifar í 

Eimreiðina árið 1916 að óánægja hafi ríkt meðal Íslendinga með það merki, en þótti það 

bæði ljótt og óvirðulegt.87 Sigurður málari Guðmundsson vakti fyrstur manna athygli 

þjóðarinnar á þessum málum upp úr 1870. Hann hafði mikinn áhuga á skjaldarmerkjafræði 

og eyddi miklum tíma í að rannsaka gömul íslensk ættarmerki. Hann dró mörg þeirra upp á 

pappaskildi og málaði í lit, þar á meðal merki Hauks Erlendssonar og Lofts ríka.88 Þessar 

rannsóknir hans hafa sennilega kveikt hjá honum hugmyndir um að fálkinn væri fallegra 

og göfugra merki fyrir Ísland en þorskurinn, sem þótti hreinlega háðsmerki í samanburði. 

Bæði var fálkinn alíslenskur og heraldrískt fallegt merki.89 Við stjórnarskrárbreytingu árið 

1903 var ákveðið að ráðherra Íslands skyldi vera íslenskur og búsettur á Íslandi. Ákváðu 

dönsk stjórnvöld þá að nota tækifærið og breyta skjaldarmerki landsins.90 Sú breyting gekk 

þó ekki snurðulaust fyrir sig, eins og Halldór lýsir í grein sinni í Eimreiðinni:  
 

Og svo fór það loksins, að ráðherra Íslands, Peter Adler Alberti, af sjálfsdáðum og sjálfsagt 
til að geðjast Íslendingum, fékk samþykki konungs til þess, að breyta skjaldmerki Íslands. 
[...] það skyldi vera hvítur fálki (silfur-fálki) í bláum feldi. En þó tilgangurinn væri góður, 
var framkvæmdin slæm. Alberti hafði víst viðlíka mikið vit á skjaldmerkjafræði og 
Íslendingar sjálfir, og án þess að leita aðstoðar eða ráða nokkurs fræðimanns í þeirri grein, 
sendi hann dráttlistamann upp á náttúrugripasafn háskólans, lét hann gera mynd af 
úttroðnum íslenzkum fálka, sem þar var, og löggilti svo þá mynd sem skjaldmerki Íslands.91 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
86 Þorsteinn Halldórsson, „Alþingishúsið og danska skjaldarmerkið,“ Morgunblaðið, 28. janúar 1987, sótt 10. 
nóvember 2021. https://timarit.is/page/1648671. 
87 Halldór Hermannsson, „Skjaldmerki Íslands,“ 157. 
88 Matthías Þórðarson, „Skjaldarmerki Íslands, nokkrar athugasemdir,“ 21. 
89 Matthías Þórðarson, „Skjaldarmerki Íslands, nokkrar athugasemdir,“ 21. 
90 Guðný Jónasdóttir og Sigurður Þór Salvarsson, Byggðarmerki – Upplýsingar og leiðbeiningar um gerð og 
skráningu byggðarmerkja íslenskra sveitafélaga, (Reykjavík: Einkaleyfastofan, 1999) 5, sótt 3. október 2021. 
https://www.hugverk.is/sites/default/files/2019-11/byggdarmerki.pdf. 
91 Halldór Hermannsson, „Skjaldmerki Íslands,“ 158. 

Mynd 17: Tillaga Sigurðar málara að þjóðfána. 

 

Mynd 18: „Úttroðni“ fálkinn sem 
Danir létu teikna á skjaldarmerkið. 



 

22 
 

Halldór virðist ekki gefa mikið fyrir kunnáttu samlanda sinna í skjaldarmerkjafræðinni og 

örlar á töluverðum pirringi í garð þeirra sem stóðu að því að útfæra hið nýja skjaldarmerki 

þjóðarinnar. Einnig bendir hann á að það sé heldur hjákátlegt að jafn friðsæl þjóð og 

Íslendingar skulu velja sér fálka sem sitt tákn, en gömul fálkamerki í 

skjaldarmerkjafræðinni hafi sprottið upp frá styrjöldum og ófriðartímum.92 Margir 

Íslendingar urðu því óánægðir með merkið og vonsviknir að ekki hafi verið stuðst við 

teikningar Sigurðar málara sem hafði gert tillögu að þjóðfána árið 1874, þar sem íslenski 

fálkinn stóð þöndum vængjum á bláum grunni.93 Fólk sem var óánægt með útfærslu 

fálkamerkisins gat þó huggað sig við að fálkinn stoppaði ekki lengi við sem skjaldarmerki 

Íslands, en hann prýddi það aðeins frá árinu 1904 til ársins 1918, þegar fyrsta útgáfa 

landvættamerkisins tók við.94  

 

3.3 Fálkinn og fjallkonan 

Á þjóðhátíðinni árið 1874 var fálkinn 

áberandi í myndmáli, en þar vakti 

fálkafáni Sigurðar málara jákvæð 

viðbrögð. Rætt var að fálkinn væri 

verðugt tákn sem Íslendingar ættu að 

sameinast undir.95 Á veggspjaldi sem 

Benedikt Gröndal vann fyrir sömu 

þjóðhátíð myndbirtist fjallkonan í fyrsta 

skipti fyrir augum Íslendinga.96 Þar er 

hún með hrafn á öxlinni, líkt og á frummyndinni sem Benedikt studdist við, en hann dró 

upp nokkuð nákvæma eftirmynd af verki þýska listamannsins Johann Babtist Zwecker.97 

Fjallkonan hefur birst í ýmsum útfærslum síðan þá, ýmist með hrafn eða fálka sér við hlið. 

Fálkinn var fyrst notaður á peningaseðil árið 1907 og hefur birst á fjölmörgum útgáfum 

þeirra síðan þá. 98  

 

 
92 Halldór Hermannsson, „Skjaldmerki Íslands,“ 170. 
93 Halldór Hermannsson, „Skjaldmerki Íslands,“ 171. 
94 „Fálkaveiðar á Íslandi.“ 
95 Haukur Harðarson, „Draumur um sameiningartákn,“ í Fáninn (Reykjavík: Crymogea, 2014), 44.  
96 Guðmundur Oddur Magnússon, „Að finna fána,“ í Fáninn (Reykjavík: Crymogea, 2014), 2.  
97 „Fjallkonan sjálf er fundin – hún er í Wales,“ RÚV, sótt 17. nóvember 2021, 
https://www.ruv.is/frett/fjallkonan-sjalf-er-fundin-hun-er-i-wales.  
98 Sigurður Ægisson, Icelandic Trade With Gyrfalcons, 79. 

Mynd 19: Fálkinn og fjallkonan á 50 krónu seðli frá árinu 1931. 
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3.4 Alþingishúsið 

Þegar Alþingishúsið var reist 1881, héngu á því tvö skjaldarmerki, 

íslenska þorskmerkið og hið danska sem á voru þrjú krýnd, blá ljón á 

gulum skildi. Merkin voru staðsett á framhlið hússins fyrir ofan 

svalaglugga þess. Þegar alþingismenn komu til þings sumarið sama 

ár urðu þeir ósáttir við þessar skreytingar og spunnust upp heilmiklar 

umræður meðal þeirra um þær. Meiri hluti þeirra vildi að merkin 

yrðu tekin niður.99 Þorksmerkið var fjarlægt árið 1904 og í staðin var 

settur skjöldur með silfurfálka á bláum grunni. Árið 1911 voru þau 

tekin niður og hefur ekkert íslenskt skjaldarmerki prýtt Alþingishúsið 

síðan þá.100 

 

3.5 Hin íslenska fálkaorða 

Þrátt fyrir að fálkinn prýði hvorki þjóðfána Íslands, né skjaldarmerki okkar lengur, lifir 

hann í hinni íslensku fálkaorðu enn þann dag í dag. Löngum hefur það tíðkast hjá ýmsum 

ríkjum að veita heiðursorður, en sú hefð, líkt og skjaldarmerkjafræðin, á rætur sínar að 

rekja til miðalda og þá einkum og sér í lagi krossferðanna.101 Tilgangur orðuveitinga er að 

votta einstaklingum opinberlega virðingu og þakklæti fyrir vel unnin störf, eða fyrir að 

hafa skarað fram úr á einhverju sviði.102 Saga fálkaorðunnar er ekki ýkja löng, hún var 

stofnuð árið 1921, en fram að því voru veittar danskar orður.103 Sama ár komu Kristján 

konungur X. og Alexandrine drottning í heimsókn til Íslands. Í kjölfarið var gefið út 

konungsbréf sem í stóð: 
 
Oss hefur þótt rétt, til þess að geta veitt þeim mönnum og konum, innlendum og útlendum, 
sem skarað hafa fram úr öðrum í því að efla heiður og hag fósturjarðarinnar að einhverju 
leyti opinbera viðurkenningu, að stofna íslenska orðu, sem Vér viljum að sé nefnd „Íslenski 
fálkinn.“104 
 

Fálkaorðan og innsigli hennar voru teiknuð af Hans Christian Tegner, prófessor við 

Listaháskólann í Kaupmannahöfn, en útlit hennar var hannað í samráði við konungsritara 

og skjaldamerkjafræðinginn Paul Ulrich Michelsen í Kaupmannahöfn. Á framhlið 

 
99 Björn Þórðarson, Íslenzkir Fálkar, 131 -132. 
100 Þorsteinn Halldórsson, „Alþingishúsið og danska skjaldarmerkið,“ Morgunblaðið, 28. janúar 1987. 
101 Birgir Thorlacius, Íslensk heiðursmerki (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1999), 11. 
102 Birgir Thorlacius, Íslensk heiðursmerki, 13. 
103 Birgir Thorlacius, Íslensk heiðursmerki, 9. 
104 Birgir Thorlacius, Íslensk heiðursmerki, 17.  

Mynd 20: Fálkamerkið sem 
var fjarlægt af Alþingishúsinu. 
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orðunnar er silfurlitaður fálki með 

þanda vængi á bláum hringlaga 

grunni, þar sem armar krossins 

mætast.105  Upphaflega voru 

orðustigin þrjú, en eru nú fimm: 

stórkrosstjarna með keðju, 

stórkross, stórriddarakross með 

stjörnu, stórriddarakross og 

riddarakross. Stórriddarakross í 

keðju er æðsta stig orðunnar og 

má forseti Íslands einn bera hann.106 

 

 

3.6 Fálkinn í firmamerkjum og arfleið í nútímanum 

Eins og fram hefur komið er saga fálkans í íslenskri tákn- og merkjafræði gríðarlega löng, 

og því ekki að furða að hin ýmsu fyrirtæki og stofnanir hafi nýtt sér hann í sinni 

markaðssetningu í gegnum tíðina. Þau eru allt of mörg til þess að hér verði gerður tæmandi 

listi, en vert er þó að nefna nokkur merki sem hafa verið áberandi í íslensku samfélagi. 
 

 

 Hið íslenska þjóðvinafélag var stofnað af hópi alþingismanna árið 1871 og var 

marmið þess „að halda uppi réttindum Íslendinga, efla samheldni og stuðla að framförum 

lands og þjóðar á sem flestum sviðum.“ Á stofnfundi félagsins var Jón Sigurðsson kjörinn 

fyrsti forseti þess. Með tímanum varð helsta starfsemi félagsins útgáfa tímaritsins Andvara 

 
105 Birgir Thorlacius, Íslensk heiðursmerki, 20. 
106 Birgir Thorlacius, Íslensk heiðursmerki, 17-18. 

Mynd 21: Stórriddarakross í keðju er æðsta stig hinnar íslensku fálkaorðu. 

Mynd 22: Merki Hins íslenska þjóðvina félags. Mynd 23: Merki Reykjarvíkur Apóteks Mynd 24: Merki knattspyrnufélagsins Vals. 



 

25 
 

og Almanaks Hins íslenska þjóðvinafélags, sem bæði koma út enn þann dag í dag.107 

Þremur árum eftir stofnun félagsins lét það gera fyrir sig merki, sem sýnir fálka með 

útbreidda vængi. Er þetta elsta merki sem hefur verið í samfelldri notkun hér á landi.108 

 Fálkinn hefur einnig verið áberandi í markaðsefni og umbúðum frá Reykjavíkur 

Apóteki, sem var stofnað árið 1760 af Bjarna Pálssyni landlækni. Þegar það var lagt niður 

árið 1999 hafði það verið starfrækt í nær 260 ár, þá elsta verslunarfyrirtæki landsins.109 

Knattspyrnufélagið Valur var stofnað árið 1911, en á 15 ára afmæli félagsins var 

ákveðið að gera merki fyrir það. Á því var skjöldur sem á var mynd af val með þandavængi 

og knött í klónum. Efst á skildinum er sól sem sendir rauða og bláa geisla yfir valinn.110 

 Það sem flestir tengja fálkann eflaust 

við nú til dags, er merki eins stærsta 

stjórnmálaflokks Íslands, Sjálfstæðisflokksins. 

Hann var stofnaður árið 1929 þegar 

Íhaldsflokkurinn og Frjálslyndi flokkurinn 

sameinuðust.111 Merki hans er innblásið af 

verki Ríkarðs Jónssonar, Valur á valshamri.112 

Þó svo að merki flokksins sé vissulega vísun í 

myndmál sjálfstæðisbaráttunnar, þá hafa 

pólitískir andstæðingar Sjálfstæðisflokksins oft tekið upp á því að uppnefna hann 

ránfuglinn. Heyrst hafa slagorð á borð við „burt með 

ránfuglinn“ og „ekki gefa ránfuglinum að borða“ í aðdraganda 

kosninga, frá þeim sem komnir eru með nóg af valdatíð 

Sjálfstæðismanna. Þannig má segja að flokkurinn hafi svert 

orðspor táknmyndar hins göfuga fálka í hugum yngri kynslóða, 

að minnsta kosti þeirra sem kenna sig við pólitíska vinstrið. 

Fyrir þeim er fálkinn ekki lengur tignarlegt sameiningartákn, 

heldur er hann orðinn gráðugi ránfuglinn sem arðsýgur þjóðina. 

 
107 „Um félagið,“ Hið íslenska þjóðvinafélag, sótt 18. nóvember, https://www.thjodvinafelag.is/um-
felagid/almennar-upplysingar/.  
108 Gísli B. Björnsson, Merki og form, 28. 
109 „Um okkur,“ Reykjavíkur Apótek, sótt 18. nóvember, https://reykjavikurapotek.is/#um-okkur.  
110 „Ágrip úr sögu knattspyrnufélagsins Vals,“ Knattspyrnufélagið Valur, sótt 14. nóvember 2021, 
https://www.valur.is/um-val/saga.aspx. 
111„Um flokkinn,“ Sjálfstæðisflokkurinn, sótt 18. nóvember, https://xd.is/um-flokkinn/.  
112 „Merkingin á bak við merkin,“ Fréttablaðið, 13. apríl 2013, sótt 18. nóvember 2021, 
https://timarit.is/page/6131402. 
 

Mynd 25: Valur á valshamri eftir Ríkarð Jónsson. 

Mynd 26: Barmmerki Ungra vinstri grænna. 
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Niðurlag 

Það viðurkennist hér að áður en ég lagðist í þessa rannsókn hafði ég ekki gert mér grein 

fyrir því hversu mikilvægir fálkar hafa verið í mannkynssögunni, og þá sérstaklega sögu 

Íslands. Það er merkilegt hversu margar þjóðir og höfðingjar hafa gert hann að tákni sínu 

og hversu víða fálkar hafa komið í táknfræði um heim allan, allt frá Austurlöndum fjær, til 

Forn-Egyptalands og aðalsfólks í Evrópu. Saga íslenska fálkans er löng og merkileg, en 

þeir urðu strax frá landnámi okkar dýrmætasta útflutningsvara, síðan tákn höfðingja og 

þjóðfrelsissinna, og svo í seinni tíð hafa verið ásóttir af erlendum veiðiþjófum. Það að læra 

um hversu mikið sameiningartákn fálkinn var á tímum sjálfstæðisbaráttunnar gerði mig 

leiða yfir því hversu mikið Sjálfstæðisflokkurinn hefur svert orðspor hans á síðustu 

áratugum. Það sem áður var sameiningarták er í raun nú orðið hálfgert tákn fyrir sundrung 

þjóðarinnar og bilið milli þeirra fátæku og ríku. Ég vona að þetta sé einungis tímabil í sögu 

táknfræði íslenska fálkans og að hann muni eiga sér endurkomu sem göfugt og sameinandi 

tákn. Í upphafi hafði ég efasemdir um að fálkinn væri nógu bitastætt umfjöllunarefni fyrir 

ritgerð að þessu tagi, en snemma í ferlinu gerði ég  mér grein fyrir því nú að þær áhyggjur 

voru fullkomlega ástæðulausar. Hægt væri að skrifa margar ritgerðir um þetta efni, því það 

er af nógu að taka. Gaman væri að kafa enn dýpra í þessa sögu og taka saman öll 

fálkamerki sem varðveist hafa hér á landi og gera þeim betur skil. Rannsóknarferlið var 

mjög skemmtilegt og áhugavert, en oft á tíðum var erfitt að stoppa sig af við lesturinn. 

Fálkinn er merkilegur fugl og mikilvægt er að við höldum áfram að standa vörð um hann,  

og verja fyrir ágangi fálkaþjófa. 
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https://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=354084.  

 

Mynd 13: Sigurður málari Guðmundsson. Skjöldur Lofts ríka Guttormssonar. Sótt 3. 

nóvember á https://kollsvik.is/menning-minjar/199-taflmadhurinn-i-kollsvik. 

 

Mynd 14: Höfundur óþekktur. Innsigli Jóns Sigurðssonar. Mynd úr einkasafni Guðmundar 

Odds Magnússonar. 

 

Mynd 15:  Höfundur óþekktur. Skjaldarmerki dr. Péturs Péturssonar. Sótt 20. október 

2021 á https://timarit.is/page/4070277?iabr=on. 

 

Mynd 16: Hans Chr. Caspersen. Skjaldarmerki Jóns Magnússonar. Sótt 20. október 2021 á 

https://timarit.is/page/4070277?iabr=on. 

 

Mynd 17: Sigurður málari Guðmundsson. Fálkafáni. Sótt 5. október 2021 á 

https://www.ibr.is/saga-ithrotta-i-reykjavik. 

 

Mynd 18: Höfundur óþekktur. Fálkamerkið. Sótt 3. október á 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/stjornskipan-og-

thjodartakn/thjodartakn/skjaldarmerki/saga-skjaldarmerkisins/  

 

Mynd 19: Höfundur óþekktur. 50 krónu seðill. Sótt 11. nóvember 2021 á 

https://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=1229. 

 

Mynd 20: Höfundur óþekktur. Fálkamerki á Alþingishúsinu. Sótt 10. nóvember 2021 á 

https://timarit.is/page/1648671. 



 

34 
 

 

Mynd 21: Stórriddarakross Hinnar íslensku fálkaorðu með keðju. Sótt 15. nóvember 2021 

á https://www.forseti.is/f%C3%A1lkaor%C3%B0an/myndir-af-ordunni/. 

 

Mynd 22: Höfundur óþekktur. Merki Hins íslenska þjóðvinafélags. Mynd úr einkasafni 

Guðmundar Odds Magnússonar. 

 

Mynd 23: Höfundur óþekktur. Merki Reykjavíkur apóteks. Mynd úr einkasafni Guðmundar 

Odds Magnússonar. 

 

Mynd 24: Höfundur óþekktur. Merki Knattspyrnufélagsins Vals. Mynd úr einkasafni 

Guðmundar Odds Magnússonar. 

 

Mynd 25: Ríkarður Jónsson. Valur á valshamri. Mynd úr einkasafni Guðmundar Odds 

Magnússonar. 

 

Mynd 26: Höfundur óþekktur. Barmmerki Ungra Vinstri grænna. Sótt 18. nóvember 2021 

á https://twitter.com/BenediktKristj4/status/1426159791433555969. 


