
Fal(c)k användes både som tillnamn och personnamn och betyder falk (fågeln).l 
Frälsesläkter med detta tillnamn är kända under medeltiden, den äldre med just en 

falkliknande fågel som hjälmprydnad och med gaffelstyckad sköld. En släktrnedlem 
för falk i skölden. En annan släkt med tillnamnet Falk (i Skåne) för tre blad i trepass 

i skölden och två armar hållande en ring med sten som hjälmp dn d 2 

genom nddaren ES.~ild Krage 1254-1275, biskoplig hövitsman på Köpenhamns slott. 
Under 1300-talet ar medlemmar verksamma i Skåne fra"mst Ide P d d tt o .. " , e ers a er pa 
G ladsax som ar kand 1370- 1399 (t 13/8) , då hon den 11 /8 i Skovkloster skriver sitt 
omfattande testamente. Hon var första gången gift med Torkil Nielsson (Bing) till 
Gladsax och andra gången med riddaren Johan Snakenborg.3 

Fa lk med gaffe.lstycknin~ ä: tämligen väl utredd i DAA och endast följande 
medlemmar skall diskuteras ll1gaende. 

Peder Basen Falk (1343 , t -1370) anges vara halvbror till riddaren och gälkaren 
Tue Andersson Galen. Peders moder Gertrud Jensdotter borde därför vara bådas 
moder, men Tue Galens moder uppges vara en dotter till Torbern Jonsson (Litle). 
Peder Falks fader Bo Falk är avliden före den 21 /9 1338, då hans änka Gertrud 
"Iohannis filia" till roskiideborgaren Povel Pedersen Degn pantsätter sitt gods i 
Gunds0lille (DK). Sigillvittne är dekanen Jacob Povelsen i Roskiide. En frälseman 
Jens/Johannes Syndesen af Ordrup pantsatte före 1310 egendom i Gundes01ille och 
kunde möjligen tillhöra Gertrud Jensdotters släkt. 4 

Ide Pedersdatter (Falk) kastar genom sitt omfattande testamente 1398 ljus över 
släktkretsen. Hon är dotter till ridd. Peder Bosen Falk och Ide 010fsdatter och är gift 
med Torkil Nie lsson (Bing) på Gladsax 1370, då modern pantsätter gods till honom. 
Den 13 /1 O 1389 är Ide andra gången änka, nu efter ridd. Johan Snakenborg, och 
pantsätter sitt gods i Norra Björstorp, Albo hd till spetälskehuset i Ahus. Den 14/4 
1391 säljer Peder Holmgerssons (Urup) dotter Ingeborg, änka efter Karl Karlsson, allt 
sitt gods i Skepparslöv, Gärds hd till Ide Pedersdatter "aff Gladsaxe". Den 9/1 ° 1396 
och 14/8 1397 lämnar Ide kvittens till sin fogde Björn Pedersson Skytte. Ar 1397 u.d. 
säljer Ide till biskop Peder i Roskilde en gård i Simrishamn och en möll~ kallad 
"Bauurewadtz m0lle, i Magleki0bing sogenn" (Barevads mölla, Stora Köpll1ge sn, 
Ingeistads hd). Någon gång efter den 5/4 1398 godkän.ner påve Bonifacius IX genom 
ärkebiskopen i Lund, att ett nunnekloster upprättas l Glad~ax, som f~ Ide, Johan 

S k b "ka donerat för ändamålet. Den 11 /81398sknverfruIdesltttestamen-na en args an , ... " 
te på Skovkloster vid Nestved och kallar sig "relicta Thorkl!h Nle~ss0ns , ~åledes 

T k 'l N' l . t fter Johan Snakenborg som hon ocksa var gift med till hans or l le sson - m e e . . 
död. Den 13/8 1399 avlider fru Ide och begraves i gråbrödraklostret l Ros.kilde. I.des 
o • d fi . L d d mkyrka den 12/2 och noteras under den 15/8 I Roskllde artlIras l un s o 
domkapitels gåvobok.5 




