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DEN KRÖNTE FALKENERAREN I RISINGE KYRKA 
OCH FORNA TIDERS FALKJAKT 

Av Gunnar Tilander 

I en intervju i Dagens Nyheter den 8 september 1946 med 
antikvarien, fil. dr. Per-Olof Westlund, som ledde iordningställan
det av Risinge gamla medeltidskyrka i Östergötland, framhölls, 
att en serie valvmålningar kommit i dagen. Bland dessa har en 
målning på väggen till den äldsta delen av kyrkan rekord i ålder. 
Den stammar från 1200-talet och beskrevs på följande sätt: "Det 
är cn enkel, i röd färg utförd teckning av en ryttare till häst och 
med en jaktfalk i ena handen och ett jägarhorn i den andra." 
Ryttaren bär kungakrona på huvudet (fig. 1). 

Om det är ett jakthorn, som den krönte ryttaren har i sin 
högra hand, så håller han det på ett sätt, som icke är det vanliga 
i medeltida ikonografi. Jakthornet brukar hänga i rem eller band 
över axeln. Risingeryttaren håller dessutom det förmenta hornet 
så, att om han vill föra det till munnen, måste han blåsa i hornets 
tjockända. För att kunna blåsa i hornets munstycke måste han 
vrida armen ett varv på ett onaturligt och tvunget sätt. 

Det kan icke gärna vara ett jakthorn, som den kunglige jäga
ren håller i sin hand. Jakthornet hör samman med jakten med 
hund och förekom icke vid falkjakt. De hundar, som vid jakt med 
dresserade rovfåglar användes, voro fågelhundar. De drevo upp 
fåglarna, som tryckte på marken. För samma ändamål brukade 
man också slå på en trumma, fästad framtill på sadeln (fig. 2). 

Då ryttaren på sin vänstra hand bär en falk, ligger det närmast 
till hands att i det föremål, som han håller i sin högra hand, se 
en tingest, som hör samman med falkjakten. Ett föremål av lik
nande art iakttas i en teckning i en gammal italiensk handskrift 
om falkjakt och falkarnas skötsel från början av 1400-talet, nu
mera förvarad i British Museum1 (fig. 3). Det är där fråga om 

1 MS. Egerton 2347. 
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Fig. 1. Den krönte falkenerarcn i Risinge kyrka. 

Le fauconnler couronné de 1'église de Risinge. 

en tingest, som aldrig saknades i falkenerarens utrustning och 
som han alltid hade till hands. För att rätt förstå innebörden av 
detta föremål är det nödvändigt att något känna till hur det till
gick att lämja falkarna och dressera dem till jakt. 

Detta var i högsta grad tålamodsprövande och tidsödande och 
krävde stor omsorg, ty jaktfalkarna voro ömtåliga och dessutom 
mycket dyrbara. De forslades långväga ifrån. De falkar, som stodo 
högst i ynnest och i pris, kommo från Sverige, Norge och Island, 
som i äldre tid bedrevo en betydande export av jaktfåglar. Det 
talas även om grönländska falkar, väl sådana, som flugit över 
från Grönland till Island. Särskilt högt i pris stodo de vita nor
diska falkarna, även om de ibland voro mera grå än vita. 

Till jakt tämdes och övades mera sällan fullvuxna fåglar. Det 
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Fig. ?. Falkjakt pä häger med trumslag för alt skrämma upp bytet. Mmlus. ms. 
fr. 12399 i Nationalbiblioteket i Pari», fol. /;.';, frän iir 1379. — Chasse au 

héron avec tambour pour faire lever Voiseau. 

visade sig hart när ogörligt alt avhända läglar, som levat sitt 
fria liv, deras vilda natur och påtvinga dem människors vilja. 
Ibland försökte man sig på nykläckta ungar, som rövades ur boel 
och fostrades, tills de blevo flygfärdiga, och därefter övades i jak
ten. Men del var förenat med livsfara all ta ungarna ur boet, ty 
rovfåglarna häcka i skrevor och håligheter i branta stup, och 
fångstmannen måste hissas ned med långa rep. Även om han 
gjorde attacken, medan föräldrarna voro borta, fick han vara 
beredd på alt nödgas försvara sig i sitt vanskliga läge mot deras 
plötsliga anfall. Ibland fick han klättra upp i höga trädkronor, 
där rovfåglar stundom häcka. 

De fåglar, som infångades unga, hade aldrig levat fritt i natu
ren och hade blott erfarenhet av livet bland människor. De voro 
därför lättast all tämja lill jakt, men ofta misslyckades falkenera-
ren med dessa fåglar på grund av svårigheten att finna den för 
de späda ungarna lämpligaste födan. Ingen vet bältrc än fågel-
mamman vad som lämpar sig bäst fiir de ömtåliga små ungarna. 
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Fig. 3. Italiensk falkjaktstraktiit. British Museum, ms. Egerton 2347, från 
början au 1400-talet. — Traité Hallen de fauconnerie. 

Vanligen gjorde man omeletter åt dem av ägg, mjölk, smör och 
friskt vatten. De stektes i en stekpanna (patella, sekundär form av 
klassiskt latin patena) och de kallades på latin patellata, egent
ligen 'en panna full, innehållet i en panna'. På provensalska blev 
detta ord padelada, på fornfranska paelee.2 Men trots all möda 
och omsorg dogo de flesta på grund av dietfel. 

Bäst ansågs därför att infånga ungarna, när de stod i begrepp 
alt lämna boet eller just som de lämnat det och började bli flyg
färdiga. Dessa fåglar hade, tills de blivit så gott som fullväxta, 
fått den för dem lämpligaste födan utan att likväl ha levat ett 

2 Se Romania, LV, 554—60. 
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fritt, självständigt liv på egen hand ute i naturen. De hade aldrig 
själva sökt sin föda utan alltid varit hänvisade till att bli mata
de. Dessa fåglar gåvo de bästa resultaten och var lättast att fånga. 

I Norden var det brukligt att binda ungarna vid nästet i vittnes 
närvaro för att därmed markera, att man lagt beslag på dem. Om 
någon stal en sådan fastbunden unge, var han en tjuv; så stadga 
Västgötalagen, Skånelagen och andra.3 

Vid den tid på sommaren, då jaktfåglarna stodo i begrepp att 
lämna redet, kommo under medeltiden och långt in i nyare tiden 
mängder av fågelfängare till Skandinaviens västkust och ända 
upp till norska Finnmarken för att infånga rovfåglar och de ännu 
ej fullt flygfärdiga ungarna. Redan så tidigt som 1086 omtalas 
en norsk hök i Domesday-Book.4 Å andra sidan berättar P.-A. 
Pichot,5 att så sent som mot slutet av 1800-talet yrkesmässiga hol
ländska och skotska falkenerare foro till Norge och Island för att 
fånga falkar, och professor Karl Gustav Ljunggren omtalar för 
mig i brev av den 14 mars 1960, att han i början av 1940-talet 
träffade en gammal apotekare i Kungsbacka, vars son, ornitolog 
och skulptör, hade slagit sig på att leta reda på falkungar uppe i 
de mänga otillgängliga nordhalländska bergen och exportera jakt
falkar. Bland hans kunder nämndes särskilt Hermann Göring. 

Ett centrum för fångsten av rovfåglar var i äldre tider på Sve
riges västkust staden Falkenberg, vars namn ännu bär vittne om 
dess forna betydelse.6 I Norge finns många ortnamn, som minna 
om gamla tiders rovfågelsfångst: Falkhöa, Falkbergje, Falksnyd-
da, Falkfangerhylton, Falkfangarhöa, Falkvangann.7 

De flesta fågelfängarna kommo från Holland, Tyskland och 
Frankrike. I Norge var det mest holländare, i Sverige väsentligen 
tyskar. Vi känner de gamla fågelfängarna till namnet, ty de måste 

3 Se Gisela Hof mann, Falkcnjagd und Falkenhandel in den nordischen 
Ländern während des Mittelalters, Zeitschrift fiir deutscbes Altertum und 
deutsche Literatur, LXXXV11I (1957), sid. 134. 

4 Se G. Hofmann, a. a., sid. 139. 
5 P.-A. Pichot, Les Oiseaux de sport, Paris, 1903, sid. 94, 97, 98. 
0 Se Jöran Sahlgren, Falkenberg och falkfångsten, Namn och Bygd, 1920, 

sid. 166 ff. 
7 Olau Bö, Falcon Catching in Norway, Studia Norvegica 11, Oslo, 1962, 

sid. 39. 
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betala en viss licens till landets konung. Mängder av kvitton på 
dylika licenser finnas i behåll i de danska och norska riksarkiven, 
och på dessa kvitton finner man fågelfängarnas namn. Kungen 
förbehöll sig dessutom rätten att behålla ett visst antal av de in
fångade fåglarna, som han använde för den egna jakten eller 
vanligtvis skickade som gåva till Europas olika furstehus. Det 
var i gammal lid högt uppskattade skänker. Dylika gåvor känna 
vi redan från 1200-talet,8 och den sista kungliga gåvan av falkar 
gick från danska hovet till Portugals konung så sent som år 1806. 

I slutet av 1300-talet fanns det i Liibeck ett köpmanshus, som 
hade till specialitet att tämja och dressera norska falkar för för
säljning i Niimberg, Venedig och ända bort i Alexandria.9 

Fångstmännen brukade arbeta två och två. De byggde sig en 
liten hydda av sten och jord med tittglugg. I Sverige kallades dessa 
hyddor tobbehyttor, av tyska Taubenhiilte,10 emedan vanligen 
en duva användes som lockbete. Intill hyddan anbragtes en fast-
bunden eller i bur förvarad vårfågel, som genom sitt läte var
skodde fångstmännen, när en rovfågel var i annalkande. Vårfå
gelns skarpa ögon upptäckte rovfågeln, långt innan fångstmannen 
kunde varsebliva den. Rovfåglarna fångades sedan med snara 
eller nät. 

Linné berättar, all han på sin resa i Dalarna 1734 stolle på 
holländska fångstmän på norskt område nära gränsen. Han be
skriver i detalj deras fängslmetoder och fångstredskap, som han 
också avbildar. I sin Dagbok öfwer en Resa i Dalarne år 1757 
berättar Abr. Abrah:son Hiilphers under den 19 juli om holländ
ska falkenerare, som i fjällen vid Särna och Idre fångade rovfåg
lar, och han beskriver deras hydda och fångstmetoder. Han anför 
vidare: "1761 den 3 Oct. är infördt ifrån Lindköpings uti Inrikes-
Tidningarna N:o 87, at 6 Palkonerare från Anspack i Tyskland 
rest der igenom med 44 lefwande Falkar, som de då fångat på 
Fjällen emellan Jemtland och Norige. Dessa boros af 4 Karlar 
på små bårar, och berättas tillsammans i weckan förtära en Oxe." 

8 G. Hof mann, a. a., sid. 140. 
9 O, Bö, a. a., sid. 17. 
10 C. H. Andersen, Anteckningar om jagten med falkar, Svenska jägarför-

bundels nya tidskrift, Il (1864), sid. 13. 
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Fågelfängarna tilläto eljest ej, att någon närmade sig deras 
hydda. Dels kunde den annalkande skrämma bort rovfåglar, som 
närmade sig, dels kunde de snappa upp deras fångstsätt och bli 
farliga konkurrenter. Endasl när de behövde proviantera, sökte 
de kontakt med allmogen, som de eljest höllo på avstånd. I all
mänhet blevo de heller icke omtyckta, vilket framgår av att en 
präst i Fjellberg, Hordaland, Norge, pä 1600-lalel blev fälld inför 
rätta, emedan han kallat en norrman, som bar en grå hatt, falk-
fångare.11 Trots sin isolering blevo de långväga falkfångarna 
ibland i tillfälle all ställa lill ofog och tråkigheter, som ej gjorde 
dem omtyckta. Den 16 oktober 1708 stämdes en norsk hustru in
för rätta i Hallandvig, Sögne, emedan hon begått äktenskaps
brott12 med en falkfångarc, och i Setesdal i Norge grasserade på 
1700-talet en venerisk smitta, som allmogen tillskrev de holländ
ska falkfångarna.13 Eljest brukar det framhållas i de gamla falk-
jaktsböckerna, att en falkenerare, förutom att han måste vara 
av en lugn natur och icke fick bli ond på falkarna, skulle undvika 
dryckjom och aldrig besöka bordeller för att ej därifrån sprida 
ohyra. 

Falkfångarna gingo den långa vägen till fots, men man vet, att 
de ibland ankommo till Norges västkust och återvände hem med 
holländska skepp.14 De infångade falkarna buros på en med fyra 
fötter försedd, rektangulär, någon gång rund, ram, som bars i 
remmar över axeln likt hängslen. Falkfångaren, som bar, tog 
plats mitt i ramen. 

Naturligtvis hände det, att även inhemska fångstmän fångade 
rovfåglar. Därom vittnar det ovan berörda bruket att fastbinda 
rovfågelsungarna vid redei. varom några landskapslagar förtälja. 
Sedan bnikel stadgats att mot licens till de utländska fågelfäng
arna utlotta de olika fångsli mrådena, övervakades noga, att inga 
otillbörliga intrång gjordes. Från Gustav II Adolfs tid veta vi, att 
lians kammarjunkare Anders Grip år 1613 fick tillstånd att på 
kronans egendomar ensam över hela riket langa falkar. Vid 

11 O. Bö, a. a., sid. 54, 69. 
'- O. Bö. a. u., sid. 49. 
13 O. Bö, a. a., sid. 47, 69. 
14 O. Bö, a. a„ sid. 57. 
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samma tid var en särskild falkfångare anställd på Öland för att 
för svenska kronans räkning fånga falkar.15 

Utom från de nordiska länderna levererades många rovfåglar 
under medeltiden från Preussen genom Tyska orden. Den näst 
äldsta västeuropeiska falkjaktsboken kallad Guillelmus falcona-
rius från förra hälften av 1100-talet omnämner i kap. 31 sparv
hökar (speriverii) från Preussen och hökar (astures) från de sla
viska länderna (Sclavania, Sclavonia). 

Sedan fåglarna fångats, gällde det att väl träna dem till jakt, 
för att de skulle inbringa de höga priser, som betalades för goda 
jaktfåglar. Fångstmännen måste därför vara yrkesmässiga falke
nerare, väl förtrogna med fåglarnas dressering. Särskilt berömda 
voro falkenerarna i Falkenwerth i Holland, där familjer genera
tion efter generation under sekler ägnade sig åt att förse furste
hus och höga herrar med av dem i Norden infångade och till jakt 
dresserade falkar. När fåglarna voro väl inövade, måste de ofta 
bäras långa vägar till avnämarna. Det var mödosamt och tåla
modsprövande att vara fångstman, men det var ett inbringande 
yrke, vilket framgår därav, att en fångstman var nöjd, om han 
under de korta veckorna, fångsten varade, kunde fånga blott tre, 
två eller en enda falk.10 

För att tämja en nyss infångad falk gav man honom till en 
början rätt litet föda och höll honom vaken några nätter i rad, 
varunder man bar honom på vänstra handen, som skyddades av 
en kraftig handske av hjortläder för att fågeln ej med sina klor 
skulle sarga och såra handen. På detta sätt blev falken spak och 
medgörlig. För att han ej skulle förskräckas inför allt det myckna 
nya, som han fick bevittna och åskåda bland människorna, sydde 
man ihop hans ögonlock. Det tillgick så, att man med en liten 
fin nål försedd med en smäcker tråd genomborrade de undre 
ögonlocken, först det ena, sedan det andra. De båda trådändarna 
sammanknölos bakom nacken och åtdrogos så hårt, alt de undre 
ögonlocken fördes upp mot de övre, så att ögat på det sättet till
slöts och falken ingenting kunde se. Gradvis öppnades sedan ögo
nen genom att man lät tråden slakna, så att springan mellan 

15 C. H. Andersen, a. a., sid. 14. 
16 O. Bö, a. a., sid. 50. 
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ögonen blev större och större. På så sätt vande sig falken så 
småningom vid allt det nya och okända, han fick bevittna. För 
att vänja honom vid buller satte man honom ofta i köket, där 
det slamras med grytor och annat. 

Detta barbariska sätt att hindra falken att se ersattes av ett 
annat, mera humant, som varmt förordades av kejsar Fredrik II 
av Hohenstaufen (1194—1250), i hans stora verk om falkdresse-
ring och falkjakt De arte venandi cum avibus, skrivet på latin 
och slutfört strax före kejsarens död. Man gjorde en liten nätt 
och prydlig huva av kalvskinn med öppning för näbbet och ut-
buktning för ögonen, på det att de ej skulle skadas. I denna lilla 
huva, ofta försedd med en prydlig hjälmbuske av brokiga fjädrar, 
inneslöt man falkens huvud efter fångsten och sedan, när han 
blivit tämd, så fort man bar honom till fots eller till häst. På så 
sätt höll han sig lättare lugn. 

Falken tyckte också mycket om att man strök honom över ryg
gen och vingarna. Falkeneraren hade därför alltid till hands en 
liten pinne eller en fjäder, med vilken han sakta smekte sin fågel. 
Falken tyckte också om att bada, varför man ofta satte en skål 
med vatten framför honom, såsom fig. 4 åskådliggör, hämtad ur 
en italiensk falkjaktsbok från omkring 1400, i ms. 78 C 13, Neues 
Museum, Kupferstichkabinett, Berlin. Ett annat sätt att lugna 
falken och få honom att trivas var att med munnen i ett fint 
stänk spruta vatten eller helst vin på honom, såsom synes av fig. 5. 

Ett annat medel att lugna den oroliga falken var det föremål, 
som den kungliga ryttaren i Risinge kyrka bar i sin högra hand. 
Falkeneraren hade alllid lill hands en läckerbit, som han kunde 
sträcka fram till fågeln, så fort den visade tecken till oro. Sam
tidigt upphävde falkeneraren ett visst ljud eller läte, alltid oför
änderligt detsamma, så att falken skulle vela, att han hade något 
gott att vänta, när han hörde det ljudet. Läckerheten i fråga 
utgjordes av ett avskuret ben av en höna, and eller annan större 
fågel, som falkeneraren höll med lårstycket, d. v. s. tjockändan, 
uppåt för att ge falken tillfälle att hugga och slita däri med 
näbbet. Bilden ur den italienska handskriften (fig. 3) visar en jakt
fågel, som fångat en and. Falkeneraren stiger av hästen och skyn
dar till för att rycka bytet frän falken. Han sträcker därvid fram 
fägellåret, för att falken, sin vana trogen, skall hacka på låret 
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1 
Fii/. i. Falken badar. Italiensk falkjaktstraktat, Berlin, 
Neue» Museum, Kupfcrstich-kabinett, ms. 78 C 13, från 

omkring 1 Ull). — Le faucon se baigne. 

och därmed få tröst för det förlorade bytet. Man tränade allt 
ifrån början falken alt genast flyga fram och hacka på fågellå
ret, så snart del visades honom. 

Vanligen skar man av foten på fågelbenet såsom obehövligt. Så 
är fallet på målningen i Risinge kyrka och miniatyren från den 
italienska handskriften (fig. 1 och 3). På fig. 5 och 6 ser man 
lockbeten med och utan fot. Båda äro hämtade ur handskriften 
fonds francais 12400 i Nationalbiblioteket i Paris från slutet av 
1200-talet. Den innehåller en fornfransk översättning av kejsar 
Fredrik II:s av Hohenstaufen ovan omnämnda, berömda verk, 
som är en encyklopedi om falkjakt, skriven med vetenskaplig 
exakthet, noggrannhet och sakkunskap och med hjälp av den 
stab lärda, som kejsaren samlade kring sig vid sitt hov på Sicilien. 
Inget större verk har i Västerlandet framkommit om falkjakten. 
Ett par latinska handskrifter till kejsarens storslagna verk, så 
även, som sagt, handskriften till den fornfranska översättningen, 
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Fig. 5. Falken besprutas. Lockbeten med och utan fot. 
Fornfransk öuersättning au De arte vennndi cum avibus 
av kejsar Fredrik II av Hohcnstaufen, Nationalblblio-
teket i Paris . ms. fr. 12400, fol. 157, från senare hälften 
au 1200-talet. — /- faucnn est arrosé. Tlroirs avec et 

sans pied. 

äro prydda med miniatyrer av stor skönhet och utomordentligt 
kulturhistoriskt värde.17 

Den läckerbit eller tröst, som ett dylikt fågellår utgjorde, kalla
des av falkenerarna i Frankrike för tiroir av verbet tirer i dess 
falkjakttekniska betydelse 'rycka, slita med näbbet'. På spanska 
kallades den roedero, på portugisiska roedeiro av verbet roer, 
egentligen 'gnaga' av latinska verbet rodere, sedan på falkenerar-
nas läppar 'rycka, slita med näbbet'. 

För samma ändamål användes ibland en ox- eller kosvans, en 
hartass, en fågelvinge eller halsen av större fåglar. Vanligast var 
dock lårstycket. Ibland kryddade man anrättningen och gjorde 
den ännu mer begärlig för falken genom att på låret strö persilja, 

17 Den fornfranska översättningen, med återgivande av flera miniatyrer, 
har utgivits av fil. dr Gustaf Holmer, Traducfion en vieux francais du De arte 
vcnandi cum avibus de 1'empereur Frédéric II de Hohenstaufen, Lund, 1960, 
Studia Romanica Holmiensia IV. Samtliga miniatyrer ha återgivits i färg av 
professor Carl A. Willemsen, Die Falkenjagd Bilder aus dem Falkenbuch 
Kaiser Friedrichs IL, Insel-Verlag, Leipzig, 1943. 
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Fig. 6. Falken äter av lockbetet. Fornfransk över
sättning av De arte venandi cum avibus av kejsar 
Fredrik II av Hohenstaufen. Nationalbibltoteket 
i Paris, ms. fr. 12400, fol. 154u°, från senare hälf
ten au 1200-talet. — Le faucon mange le tiroir. 

ruta, menta eller på detsamma lägga hjärta, märg eller någon 
annan läckerbit av en fågel. 

I Risinge kyrkor av Per-Olof Westlund, Svenska fornminnes
platser nr 39, Stockholm, 1950, sid. 31, ges efter en artikel av mig 
i Dagens Nyheter den 22 september 1946 den rätta tolkningen av 
föremålet. 

Vid sidan av det nu beskrivna var ett annat föremål oundgäng
ligt för falkens träning. Det bestod av två fågelvingar, monterade 
på en bit läder och sammanfogade så, att en läckerbit kunde 
läggas mellan dem, och var försett med ett omkring meterlångt 
rep, vars fria ände falkeneraren höll i handen, så att han kunde 
svänga redskapet runt. Det kallas på franska leurre, på proven-
salska loire, på italienska lodro, vilka ord alla komma av ett 
forngermanskt lödra, från vilket vårt ord luder och tyskans Luder 
'åtel, lockbete' komma. Falkens träning till jakt började med att 
falkeneraren lockade honom med fågellåret och sin vanliga lock
ton att flyga från sittpinnen till hans hand för att äta av låret. 

142 



F O R N A T I D E R S F A L K J A K T 

Fig. 7. Falken öuas i distansflggning. Modus, ms. fr. 12399 i Nationalbiblio-
teket i Paris, fol. 59, från är 1379. — Le faucon est dressé ä voler å distance. 

Successivt ökades avståndet. Därefter tränades falken ute i fria 
luften, varvid en falkenerare på sin vänstra hand höll falken, vid 
vilken man fäst en tunn lina, vars fria ände hölls av en annan 
falkenerare, som stod på ett visst avstånd och svängde redskapet 
med fågelvingarna (fig. 7). De skulle föreställa en fågel i flykt, 
och falken var ej sen att flyga fram och hugga lockbetet, vars 
läckerbit han begärligt satte i sig. Så småningom ökades undan 
för undan avståndet mellan de två falkenerarna, och sedan falken 
så flitigt övats på detta sätt, att det blev hans vana och natur, 
kunde man öva honom utan lina. Slutligen ersattes lockbetet 
med en levande fågel, vanligen en duva, som man t. ex. genom 
att bryta ena vingen skadat så, att man var alldeles säker på att 
falken ej skulle missa henne. Gjorde han det, tappade han lätt 
lusten. Sedan man på så sätt övat honom några gånger med en 
levande fågel, var falken färdig för jakt. Som vi ser, var falkens 
träning förenad med stor grymhet och hänsynslöshet mot den 
stackars försöksfågel, som användes vid övningen. 

Till falkens utrustning hörde vidare små smäckra remmar att 
bindas om hans ben. De anbragtes och knötos på ett särskilt sätt, 
varom kejsar Fredrik II ger detaljerade anvisningar.18 Remmens 
fria ände var vanligen försedd med en ring, vid vilken fästes en 
rem, som bands vid falkens sittpinne eller hölls mellan falkenera-

Se G. Holmer, a. a., sid. 111, 113 och 115. 
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Fig. 8. Falkbjällror. Fornfransk översättning av 
De arte venandl cum avibus av kejsar Fredr ik II 
av Hohenstaufen, Nationalbiblioteket i Paris , ms. 
fr. 12400, fol. 108, från senare hälften av 1200-

talct. — Grelots de faucon. 

rens fingrar, när han satt på handen. Vid den bands också den 
långa lina, som var erforderlig, när man började öva och träna 
falken i fria luften (se ovan). Falken brukade också bära en liten 
klocka, vanligen fästad vid vänstra benet (se fig. 8). Det fram
hålles i de medeltida falkjaktsböckerna, att de bästa klockorna 
tillverkades i Milano, där man uppenbarligen specialiserat sig på 
att framställa sådana små klockor. Klockorna voro runda med 
så smala springor, att falken ej skulle kunna sticka näbbet i dem. 
Genom klockans spröda klang kunde falkens herre höra, var hans 
skyddsling befann sig, om han stuckit i väg och gömt sig med sitt 
byte i snår, trädkronor eller högt gräs. Falkarna brukade också 
bära en namnplåt på den del av remmen, som löpte runt benet, 
eller ett namn på ringen i slutet av fotremmen. Plåten eller ringen 
bar ägarens namn. Konungar, furstar och andra höga herrar läto 
ofta förfärdiga dessa ringar av silver eller guld. Tack vare plåten 
eller ringen kunde falken återbördas till sin herre, om han flög 
sin kos, såsom ibland skedde. 

Det hände, att de fåglar, som infångats i Norden, återtogo sin 
frihet, väl gemenligen i flyttningstider, då den instinktiva, okuv
liga trängtan till Norden blev dem övermäktig. E. Näsman be
rättar i sin Historiola linguae Dalecarliae, 1733, att man några 
år förut i norra Finland dödat en falk, som kring det ena benet 
hade en guldring med inskriften "Je suis au Roi" och å den andra 
en silverring med orden "Le Due de Chevreuse me garde", d. v. s. 
"Hertigen av Chevreuse har vård om mig". Tack vare den senare 
inskriften kan man datera ringen. Claude de Lorraine, due de 
Chevreuse, var storfalkenerare 1621—43 under Ludvig XIH:s re
gering. Ludvig XIII ägnade sin mesta tid åt jakt, och flera dagar 
varje vecka tågade han med sin jaktstab i färggranna uniformer 
och med klingande spel genom Paris gator för att jaga i stadens 
omgivningar. Det var ett lysande skådespel. Om han var förhind-
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Pig, 9. Kgrkhåv med falkbjällra i Särna kyrka. — Bourse 
ä quiter munie d'un grelot de faucon dans 1'église de 

Särna en Dalécarlie. Foto ATA. 

rad att lämna Paris, brukade han jaga småfåglar i Tuilerieträd-
gårdcn med dresserade törnskator. 

Hulphers berättar under den 17 juli 1757, att en man på fjällen 
funnit en död falk med en bjällra, som skänktes till Särna kyrka 
och anbragtes på kyrkhåvcn. När Hulphers två dagar senare den 
19 juli anlände till Idre kyrka, såg han även där en håv med en 
bjällra, som på samma sätt hittats på en död falk i fjällen. 

Kyrkoherde Agne Norén i Vaxholm, förut i Idre, har godhets-
fullt omtalat för mig, alt kyrkhåven med falkbjällran alltjämt 
är i bruk där. Enligt vad kyrkoherde Karl Wilhelm Kjellgren i 
Idre genom kyrkoherde Carl Olof Eriksson i Särna inhämtat och 
meddelat mig har falkbjällran på kyrkhåven i Särna tyvärr bort-
tagits och förvaras inlåst i kista eller skåp i kyrkan på grund av 
allmänhetens gyckelartade inställning till den vid håvskaftet fas
tade bjällran. Även kyrkobetjäningen irriterades under kollekt-
upptagningen av pinglandet vid håvgångenl Fig. 9 visar kyrkhå
ven i Särna, innan bjällran borttogs. 
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Kyrkoherde Norén har berättat, att allmogen i dessa trakter 
trodde, att falkarna med bjällran dött av svält, emedan bjällran 
skrämde alla småfåglarna och falken således blev utan byte och 
utan föda. Om denna befängda förklaring vore riktig, skulle de 
dresserade falkarna med bjällra ha varit odugliga till jakt. 

Falkjaktskonsten har börjat återuppblomstra på många håll i 
världen, och så sent som 1956 blev en dresserad falk med bjällra 
skjuten i trakten av Haparanda under fridlysningstid. Falken 
hade flytt från sin holländske husbonde och ägare och gett sig av 
norr ut. överste Thorwald Lindquist har åt dessa fynd av falkar 
med ring eller bjällra ägnat en sakligt och fint skriven artikel i 
Sydsvenska Dagbladet den 22 mars 1958. överste Lindquist är 
med rätta uppbragt över skytten i närheten av Haparanda. Men 
rättvisa skipades. Han blev stämd inför rätta och fick bota. Fal
ken, som han låtit stoppa upp, blev jämte utrustningen förverkad. 

Kan man av den krönte ryttaren med falk i Risinge kyrka dra 
den slutsatsen, att falkjakt övades här i landet under medeltiden? 
Det vore lika oklokt att därav dra några slutsatser som att av 
det förhållandet, att bland skulpturerna på korstolarna i Lunds 
Domkyrka en kvinna bär en falk på handen, sluta sig till att 
även kvinnor jagade med falk i vårt land under medeltiden. Det 
ansågs fint att gå omkring med en falk eller annan jaktfågel på 
handen, och detta blev ett stilmedel i konsten, så att konstnären, 
när han avbildade en hög herre och även en hög dam, gärna 
lät dem bära en jaklfågel på vänster hand, såväl på porträtt och 
sigill som skulpturer.19 I "Burmeisterska huset, ett köpmanshus 
från 1600-talets Visby" (Gunnar Svahnström 1943) avbildas en 
väggmålning med en dam, som på promenad med sin make på 
vänster hand bär en falk med huva. 

De höga damerna ej blott buro jaklfåglar på sin hand, de del
togo också i jakterna. Niir falken släppts och blixtsnabbt för
följde bytet, var det ett omtyckt skådespel och brukligt att till 
häst följa fåglarnas flykt. I vildaste galopp bar det av över stock 
och sten, över diken och häckar, och denna ystra ritt var ej ulan 
faror. Känt är, hurusom kejsar Maximilian I:s gemål Maria av 

19 Se Ewert Wrangel, Korstolarna i Lunds Domkyrka, Malmö 1930, sid. 
26, 36. 
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Burgund vid en falkjakt år 1483 föll av hästen, störtade till mar
ken och omkom. Fallet blev så mycket ödesdigrare, som hon 
var i grossess. Naturligtvis kan en eller annan förnäm kvinna 
även i Norden ha deltagit i de medeltida falkjakterna. 

Har överhuvud jakt med rovfåglar förekommit i de nordiska 
länderna? Därpå har Gisela Hof mann svarat.20 Hennes uppsats 
är väl dokumenterad, och hon är försiktig i sina slutledningar 
och därtill kringsynt. Hon diskuterar ingående de vittnesbörd, 
som lämnas av de gamla lagarna, vissa gravfynd, framställningar 
på bildstenar, sagorna och skaldediktningen, och drar samman
fattningsvis den slutsatsen, att falkjakt icke sedan gammalt är 
Inhemsk i Norden och förekommit i Sverige blott från och med 
700-talet, i Danmark från och med 1000-talet och i Norge sanno
likt först på 1200-talet, varemot den icke alls synes ha varit känd 
på Island. Saxo berättar om Waldemar den Store (1157—82), 
att han utövade falkjakt sittande i en vagn, något som icke är 
känt annorstädes.21 Det är i de nordiska länderna endast furstar 
och höga herrar, som ägnat sig åt falkjakten.22 

I nyare lid inrättades en falkenerarstat av danske kungen på 
1570-talet.23 I närheten av Fredriksborgs slott vid den s.k. Fal-
konerallén byggdes mot mitten av 1600-talet en särskild gård för 
falkjaktstaten, beskriven av Andersen.24 Den nedlades 1810. 

I Sverige anlades av Fredrik I en falkenerarstat, som 1748 ut
gjordes av cn falkenermästare vid namn Lucas Boogers från 
Falkenwerth i Holland och två drängar. Den förre hade i lön 
1252 daler silvermynt, de senare vardera omkring 500 daler. Till 
falkarnas underhåll anslogs 1126 daler. Boogers fick till efter
trädare under Adolf Fredriks regering Michel von Ham (1716— 
92) frän Falkenwerth i Holland, som 1724 samtidigt med Boogers 
inkommit till Sverige och som liksom sonen Carl Henrik von Ham 
(1769—1834) innehade falkenerarljänslen med titel mästerfalke-
nerare, till dess den indrogs under Carl XII. De hade ett litet bo
ställe strax söder om Solna kyrka, där nu Solna Ilembygdsför-

-° G. Hofmann, a. a., sid. 115—39. 
21 G. Hofmann, a. a., sid. 117. 
22 G. Hofmann, a. a., sid. 137—38. 
M O. Bö, a. a., sid. 61. 
24 C. II. Andersen, a. a., sid. 113. 
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enings museum är inrett. Här residerade de tre generationerna 
von Ham, av vilka den siste mästerfalkeneraren Carl Harold Kon
stantin von Ham avled 1867 1 en ålder av 61 år. Såväl Boogers som 
von Ham ha sina familjegravar på Solna kyrkogård. Den förra, 
som är prydd med en falk och initialerna L B (Lucas Boogers) i 
portalsmide, försåldes 1781 av Boogers änka till direktören Johan 
Georg Lange för 4000 daler kopparmynt. 

I sina memoarer skildrar amiral Carl Tersmeden, huru Lucas 
Boogers, som disponerade Stallmästargården och där hade ut-
skänkning, år 1733 jagade duvor med falk och år 1748 duvor 
och kråkor på Ekolsund.25 I sina Dagboksanteckningar förda vid 
Gustaf IILs hof ger G. J. Ehrensvärd den 4 oktober 1779 en 
utförlig skildring av en av Michel von Ham ledd jakt med falk 
på rapphöns vid Gripsholm. Bellman vistades hösten 1779 i Ma
riefred, och det är en skildring av denna falkjakt, som han tillagt 
i 1783 års upplaga av Bacchi Tempel enligt Arvid Stålhane, som 
i Dagens Nyheter den 14 september 1949 skrivit en väl dokumen
terad uppsats om Falkenerama i Solna. Stålhane ägnar där några 
ord åt falkoneriet vid svenska hovet i äldre tid, under Gustav 
Vasa, drottning Christina, som på Sebastian Bourdons porträtt 
sitter lill häst, åtföljd av en ung falkenerare i dyrbart livré. Han 
erinrar om att under Carl X Gustaf falkoneriet fick ett eget regle
mente, att ett par falkhuvor från Carl XI :s tid äro bevarade i 
Kungl. Livrustkammaren och att Carl XII avlönade två mäster-
falkenerare. 

Under sista världskriget tränades falkar att fånga fiendens brev-
duvor. Ävenså hållas falkar för att befria de stora flygplatserna 
från måsar och andra fåglar, som falkarna hålla efter och skräm
ma bort. 

Det förtjänar påpekas, att rovfåglar använts till jakt även av 
mycket stora djur. I Orienten övas falkar att jaga de snabbfotade 
gasellerna. Läckerheter läggas under övningen i ögonhålorna på 
uppstoppade gaseller, så att på så sätt falkarna vänjas att hacka 

25 Enligt Sven Nilsson, Skandinavisk fauna. Foglarna 1, Lund, 1858, sid. 19, 
berättar J. L. von Greiff om en falkjakt med von Ham vid Ekolsund och 
Litslena i hertig Fredriks närvaro. Det är i Anteckningar angående jagt och 
djurfångst i Swerige, Stockholm, 1828, sid. 110. 
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ut ögonen på de stackars gasellerna. Andersen26 erinrar om att 
jaktfåglar använts på så stora djur som räv, varg, rådjur, vild
åsna, vildsvin och antilop. Gisela Hofmann27 framhåller, att falk
jakt i Sverige övades i de östra delarna av landet. 

Till jakt kunna så stora fåglar som örnar dresseras. De äro 
dock litet otympliga och tunga att bära på handen. Därför bruka 
de bäras på en tvärslå fästad på toppen av en kraftig stång, 
som jägaren håller upprätt med båda händerna. I den schweiziska 
tidskriften L'Illustré28 omtalas en jägare med örn i England och 
en annan i Österrike. Där är också en jägare avbildad, som bär 
sin örn på en stång av det slag, som ovan beskrivits, ö rna r an
vändes under sista världskriget av ryssarna att bekämpa fall
skärmstrupper. De övades att riva sönder tyget på fallskärmar
na.29 
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RESUMÉ 

Gunnar Tilander: Le fauconnier couronné de 1'église de Risinge. 
En restaurant 1'église de Risinge en Ostrogothie en 1946, on découvrit une 

peinture murale du X l l l e siécle representant un roi å cheval, qui porte sur le 
poing gauche un faucon et tient dans la main droite un objet que 1'on croyait 
pouvoir identifier avec un cor de chasse (fig. 1). Le cor de chasse n'est cepen
dant pas employé dans la fauconnerie. Pour identifier 1'objet, il faut rappeler 
la facon dont on dressait les faucons pour la chasse. 

Au moyen äge, les faucons pris dans les pays nordiques étaient considérés 
les plus beaux et les plus précieux, et jusqu 'ä la fin du XVHIe siécle grand 
nombre d'oise!eurs, pour la plupart des Hollandais et des Allemands, mais 
parfois des Franr;ais et des Anglais, venaient tous les ans en Suéde et en 
Norvége prendre les faucons avec des lacs et des rets au bord de la mer ou 
dans les hautes montagnes. Pour obtcnir le droit de les prendre, ils avaient 
ä payer une somme assez considérable au roi du pays, qui se réservait le 
droit d'acheler, å des prix fixes, le nombre qu'il désirait des oiseaux capturés 
qu'il employait pour sa propre fauconnerie ou dont il faisait le plus souvent 
cadeaux aux monarques ou aux princes des différentes cours de 1'Europe, 
méme au sultan du Maroc. Le dernier envoi de faucons fut fait pour le roi 
de Portugal en 1806. De nombreux documents relatifs ä la capture et å 1'envoi 
des faucons sont conservés dans les Archives nationales d'Oslo et de Copen
hague. 

Le dressage des oiseaux de proie demandait beaucoup d'art et de patience. 
Pour rendre le faucon plus doux et moins féroce, on Iui donnait d'abord peu 
a mänger et on 1'empéchait de dormir, le portant jour et nuit sur le poing. 
On Iui cillait encore les yeux ou Iui couvrait la tete et les yeux avec un petit 
chaperon pour 1'empécher de s'effrayer. On le caressait avec une plume ou 
une petite baguette, le faisait souvent baigner et 1'arrosait avec de 1'eau ou 
du vin (fig. 4 et 5). Pour le faire venir ä la main, on l'alléchait, en sifflant ou 
en émettant toujours le méme son, avec une friandise qu'il pouvait tirer, 
c.-a-d. béqueter, et qu'on appelait par conséquent tiroir. 

Le tiroir était le plus souvent une jambe d'oie ou d'un aufre grand oiseau 
coupée ä la cuisse (fig. 3 et 6). Parfois, on laissait le pied intacte, parfois on 
le coupait comme inulile, comme cela ressort des figures. L'objet que tient le 
roi de la peinture d 1'église de Risinge est un tiroir. On présentait aussi le 
tiroir au faucon pour Iui faire lächer et abandonner sa proie. 

Pour dresser le faucon au vol, on se servait du leurre, deux ailes montées 
de facon qu'on pouvait mettre entré elles un morceau friand. Le leurre était 
muni d'une corde qu'on tenait dans la main et å 1'aide de laquelle on pouvait 
le faire voltiger. Un homme portait le faucon et un autre tenait dans la main 
le bout de la corde en faisant voltiger le leurre (fig 7). Le faucon volait sur le 
leurre, qu'il prenait pour un oiseau. On augmentait successivement la distance, 
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et peu ä peu on remplacait le leurre par un oiseau vivant qu'on lancriit. Voilä 
le faucon prét pour la chasse. 

Le faucon portait autour des jambes des jets, faits de cuir et terminés 
souvent par un anneau auquel on attachait la longe qu 'on nouait ä la perche 
ou tenait dans la main quand on le portait. Le faucon était encore pourvu 
d'un petit grelot attaché å la jambe au-dessus des jets (fig. 8 et 9). Le son du 
grelot avertissait le fauconnier si le faucon se cachait avec sa proie dans un 
fourre ou ailleurs. 

On a trouvé autrefois dans le Nord de la Suéde des faucons mörts, munis 
de grelots. Ce sont des faucons qui ont été pris dans les pays nordiques et 
qui, au temps de la migration, n 'ont pu résister å 1'instinct de retourner dans 
le Nord. On trouva méme au XVII6 siécle un faucon muni d'un anneau d'or 
porlant 1'inscription "Je suis au Roi" et d'un autre anneau d'argent offrant 
les möts "Le Due de Chevreuse me garde". Claude de Lorraine, due de 
Chevreuse, était grand fauconnier de France de 1621 ä 1643, au temps de 
Louis XIII. Il est evident qu'un des faucons du roi, grand chasseur entré 
tous, s'était enfui et sauvé dans le Nord, ou il était venu au monde. 

Faul-il déduire de la peinture de Risinge que la fauconnerie a été pratiquée 
dans le Nord? Cétai t 1'habitude pour les hommes comme pour les femmes 
de naissance de porter un faucon sur le poing gauche, et c'est pourquoi les 
artistes les représentaient, un faucon ä la main, dans les portraits et sur les 
sceaux. La fauconnerie a été cependant exercée mais peu répandue dans le 
Nord. M l l e Gisela Hofmann a consacré å ce sujet une étude pénétrante et 
bien documentée. 

L'article termine par quelques remarques sur la fauconnerie en Suéde ä 
partir du XVIe siécle et par la constatation qu'on s'est servi du faucon et 
méme de 1'aigle pour la chasse de grands animaux comme gaselies, antilopes, 
chevreuils, sangliers, loups, etc. 
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