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AN KI DAHLIN & KARIN SCHÖNBERG 

Laddat 
Vapen är laddade föremål, som väcker starka och blandade känslor. Vapen är 

både fascinerande och skrämmande. "Varför bevara samlingar med gam la 

vapen på museer, vore det inte bättre att gräva ner dem och glömma dem?" 

föres log någon när vi förberedde vapenutställningen för några år sedan . Nej, 

vi menar att det trots allt är viktigt att se och försöka förstå vår historia och 

alla aspekter av männ iskan. Museerna är en plats även för svåra frågor. Vap

nen visar på tekn isk kunskap och mänskliga misslyckanden, på maktutövning 

och försök att lösa problem. Ku lturens vapensamling väcker stort intresse av 

olika an ledningar. Det gäller frågor kring tillverkning, hantverk och konstnär

lig utsmyckning men även avseende jakt, makt och ekolog i genom tiderna . 

Exempel ur samlingarna visas i utstä ll ningen Makt över liv. Årsboken utgår 

ifrån och fördjupar teman i utställn ingen och berättar om några av föremålen. 
Är vapen ett nödvändigt ont? Kan lagar, straff o,ch domstolar finnas utan 

möjlighet till maktutövning? Kan maktutövning finnas utan vå ld? Krigsvapen 
är ett hot och utgör det yttersta beviset på att våldet finns til lgängligt som 
en fruktansvärd lösn ing. Samtidigt arbetar människor överallt i världen konti 
nuerligt för att överenskommelser, demokrati och lagar ska fungera . Positivt 
är också att under 2000-ta let har anta let väpnade konflikter minskat. Antalet 
fredsavtal har ökat dramatiskt och allt färre människor dör i samband med 
krig. Björn Magnusson Staaf inleder med en diskussion om hur vå ldsmonopol 
upprätthå lls utifrån ett kulturm inne - stadsval len - och utifrån exempel på va
pen i sam lingarna. Flera krig hade drabbat Lund under medeltiden, men det 
stora slaget 1676 är ett av de b lodigaste slagen i Nordens historia. Varför det 
blir krig och hur det kan b li fred är sådant som museet tar upp i program för 
skolorna. Utstä ll ningen Makt över liv används i skolundervisningen om slaget 
vid Lund och vid samtal kring dessa frågor. Här berättar Madeleine Larsson 
om ett projekt med visningar som utgår från staden och det landskap som 
hyste ett slagfä lt för 350 år sedan. 

SIDAN 1: Infanterigevär svenskt m/ 1791 se hela s 32-33 (KM 45979). SIDAN 2: Krutflaska med 
inläggningar av elfenben, 1600-tal (KM 14248). Sidan 4: Hirschfängare t id igt 1700-tal, se 
även s 110-111. 
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Som föremål kan vapnen vara intressanta exempel 
på olika tiders uppfinningar och hantverkskunskap eller 
vara kopplade till händelser som är viktiga vändpunkter 
i historien . 

Två artiklar ger en kort bakgrund om vapnens teknis
ka utveckling i förhållande till krig och krigsföring. Björn 
Magnusson Staaf berättar om blankvapnens utveckling 
och Conny Johansson Herven om eldvapnens. Det är 
översikter som kompletterar och ger handledning till 
utställningen Makt över /iv. Vi har valt att avgränsa års
bokens geografiska och historiska överblick till europe
iska vapen fram till 1800-talets mitt. 

Jaktvapen utgör den största delen av vapensamlinga r
na och är därför en viktig del i både utställningen och års
boken. Jakt har, tillsammans med samlande, varit män
niskans viktigaste försörjning under minst 95 % av den 
tid hon funnits till. Människan har levt nära naturen med 
kunskap om växter och djur, en kunskap som de flesta 
av oss idag inte besitter. Strax öster om Lund hittades 
nyligen imponerande spår efter de första jägarna i Skå
ne. Ett fynd av bland annat Nordens äldsta vildhästben 
återfanns där inlandsisen för 13 000 år sedan bildade 
ett smälthål och dit jägarna följt efter djuren. Sten Åke 
Nilsson beskriver fynden i Jägarnas landskap. 

En ny maktfördelning kom med jordbruket. När män
niskorna i ett samhälle har kunnat försörja sig på jord
bruk och därutöver betala skatt, har det oftast medfört 
att rätten att jaga tagits ifrån bönderna, medan kung 
och adelsmän har fått ensamrätt till jakt. Ulf Nyren be
skriver relationen mellan jakt och makt och hur jakten 
speglar samhällets organisation. Jaktens kultur har ock
så lämnat spår i form av konst och bilder på många oli
ka föremål i museets samlingar, något som vi lyft fram i 
bokens illustrationer. 

ÖVERST: Jaktmotiven är en ständigt återkommande dekor på 
högreståndsföremål. Lockpokal, Ni.irnberg ca 1700 (KM 9335). 
NEDERST: Lockpokal, Schlesien, omkring 1725, graverad dekor 
med hjortjakt (KM 9844) . 



Från luften och på kartor över Själland kan man se ett mönster av 

vägar som bildar en stjärna. De är i själva verket spåren av en jätte

lik jaktpark. För att kunna uppleva detta bearbetade landskap, 

som rymmer Christian V:s jaktpark och föreslås bli världsarv, behö

ver man den bakgrund som Jette Baag0e förmedlar i sin artikel. 

Människan har i hög grad makt över djuren men inte på grund 

av vapnen i första hand, utan mer beroende på att vår försörjning 

resulterar i rovdrift av naturen och förstörelse av djurs levnadsmiljöer. Vi 

formar och påverkar idag naturen på ett storskaligt sätt, som vi i vårt dagliga liv inte 

riktigt kan se omfattningen av. Odling av mat kan utvecklas till stora monokulturer där 

den biologiska mångfalden försvinner och det vi tror är skogar är ibland åkrar av träd 

med få arter. När danske kungen på 1700-talet slutade jaga kronhjort i sin park blev inte 

resultatet, som man kanske skulle tro, fler hjortar utan färre. Man beslutade helt enkelt 

att skjuta ut kronhjorten på Själ land eftersom ett medvetet skogsbruk var det nya målet 

och hjortarna konkurrerade med dessa ambitioner. När djuren inte längre har ett eko

nomiskt värde, blir de inte alltid angelägna att bevara för människan. 

Idag ser den lagstadgade jakten annorlunda ut än den gjorde på 1500-talet, men 

intresset för jakt har ökat, kanske på grund av intresset för miljöfrågor och som en re

aktion på dagens storskaliga, industriella djurhantering. Oavsett vad man känner för 

jakten, kan studier av jaktens historia förse oss med intressant kunskap om livet förr. 

ÖVERST: Spårhund detalj från Stradanus kopparstick. UNDERST: Drivande/ställande hund med halsband 

och bjällra , porslin, Nymphenburg, Tyskland, av F. A. Bustelli 1754-1763 (KM 26933). TILL HÖGER: Eldstå l, 

järn med handtag av bro ns föreställande löpande fågelhund (KM 16604). 
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Att även kvinnor har jagat berättar Gunilla Gardelin för oss med ett antal exempel från 

Skåne och Europa. Jakten kan berätta om hur man såg på naturen och vad man åt, 

hur man uppfostrades och umgicks. Om man vill kunna se Shakespeares dramer från 

1500-talet, förstå 1600-talets lagstiftning eller 1700-talets skogsvård och om man vill 

veta hur naturforskaren Sven Nilsson på 1800-talet skapade begreppet jakt och samlar

samhälle, så är det en fördel att ha kunskap om jakt. Karin Schönberg berättar om jakt 

utifrån ett skulpterat knivskaft samt om konstnären Stradanus bilder av jakt. Falkjakten 

stod för spänning, skönhet och möten mellan kvinnor och män . Det var den tidens 

främsta underhållning - idrott, drama och fest i ett. Stradanus bilder visar inte bara 

jakten utan många vardagsdetaljer kring livet under 1500-talets slut i Italien och Flan

dern. Genom dessa jaktbilder kan vi också få kunskap om det vi idag kallar ekologi, det 

vill säga om den tidens förhållanden mellan människa, djur och natur, till exempel att 

fågelfångst utfördes på nyskördade åkrar, om samarbetet människa - hund eller vad 

vinterns jakt på is kunde ge. 

Laddat är en årsbok som försöker sätta in vapnen i ett kulturhistoriskt sammanhang. 

På samma gång vill vi också visa hur vi på museet arbetar med frågor kring krig och 

fred, inte minst i relation till staden Lunds historia. Trots alla konflikter runt om i världen 

minskar anta let krig. Det känns viktigt för Kulturen att verka för en positiv samhällsut

veckling. En förhoppning, om än kanske utopisk, är att vapen i framtiden endast finns 

på museer. 
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BJÖRN MAGNUSSON STAAF 

Makt över liv 
Väl formar den starke med svärdet sin vä rld 

Väl flyga som örnar hans rykten 

Ur Esaias Tegners dikt Det eviga (1810) 

Den "starke" som Tegner åsyftar på i sin dikt var Napoleon Bonaparte. Den fran

ske kejsaren och hans armeer kontro llerade större delen av Europa år 1810. Teg

ner förutspådde i " Det eviga" att Napoleons makt skulle kullkastas. Ar 2013 är 

det exakt två hundra år sedan slaget vid Leipzig, där Napoleons här besegrades 

av ryska, preussiska, österrikiska och svenska trupper. Denna batalj, som kallats 

"den stora fo lkslakten", har gått til l historien som den blodigaste samman

drabbn ingen i vä rldshistorien innan första vä rldskriget, tillsammans med slaget 

vid Lund. De mänskliga förlusterna uppgick till nästan 100 000. Sverige har sedan 

Napoleonkrigen sluppit utkämpa storska liga krig . Våld ter sig för många idag 

som något främmande, men människans förhållande ti,11 våld har varit och är av 

centra l betyde lse för hur samhällen formats genom historien. Med de redskap vi 

ka llar vapen har människor tillskansat sig makt över andra människors liv. 

Det finns arkeologiska belägg för att människor använt vapen mot varandra 

ända sedan äldre stenå lder. Organiserat och socialt strukturerat våld blev van

ligare under yngre stenå lder. Många forskare kopplar samman krigsföringens 

uppkomst med utvecklingen av jordbrukande och boskapsskötande samfund. 

Människor har således dödat varandra under långa tider. De första lagtexterna 

handlar om reglering av vå ld. Frågan hur vå ld ska ll kontrolleras är lika aktue ll 

idag. Ytterst vilar samhäl lets makt på kontroll av våldsapparaten . Centrala stats

filosofiska ideer kring rätten att bruka våld formulerades på 1600-talet. 

Filosofen Thomas Hobbes menade i sitt politisk-filosofiska verk Leviathan från 

1651 att staten måste inneha ett vå ldsmonopol som medborgarna underkasta

de sig fullt ut. Människosynen i Leviathan är tämligen mörk eftersom Hobbes 

antog att naturtillståndet var "ett allas krig mot al la''. Lagarna kunde ses som ett 

socialt kontrakt för att förhindra detta . För att uppnå trygghet måste, menade 

SIDORNA 10-11: Sto rmningen av Fre drichsodde i Danma rk 1657. Kopparstick av Erik Dah lbe rgh 
(KM 10277). TILL VÄNSTER: Stadsvallen som o mgärdade gamla Lund finns de lvis kva r i stads
parke n. I övrigt har den satt tydliga spår i stadsbilden och åte rspeglas i g atusträckningar. På 
utsidan fanns e n vattenfylld grav och på toppen e n pa lissad . 
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Hobbes, människan acceptera statens våldsmonopol. Det civila demokratiska 
samhällssystem vi har i dagens Sverige vilar ytterst på att institutioner som polis 
och militär innehar våldsmonopol. Polis och militär kontrolleras i sin tur av re
gering och riksdag vilka medborgarna valt i fria demokratiska val. I diktaturer 
kan emellertid vå ldsmonopol utnyttjas för förtyck och förföljelse. Vi tar för gi
vet att staten ansvarar för att upprätthålla lag och ordning, men så är det inte 
överallt och så har det heller inte alltid varit här. Ätten och familjen spelade en 
centra l roll i medeltidens rättsskipning. Problematiken kring trygghet och frihet 
är inte enkel. När är det rätt att göra uppror? John Locke, en annan brittisk 
1600-talsfilosof, menade att medborgarna hade rätt att göra uppror om det 
sociala kontraktet bröts. Frågan om krigsmaktens roll i förhållande till staten 
och medborgaren blir därför en viktig juridisk-konstitutionell angelägenhet sett 
utifrån Lockes resonemang 

Ser man på staters framväxt från forntiden och framåt så finns i regel en kopp
ling ti ll uppbyggnaden av en militär organisation . En krigsmakt kräver resurser. 
Utvecklingen av ett skatteväsende hör därför nära samman med den offentliga 
våldsapparatens organisation . I Lunds stadspark finns en arkeologisk lämning 
som tydligt vittnar om den militära organisationens och skattesystemets om
vand ling i det medeltida Danmark. 

Om man ser på vallen som löper genom Stadsparken i Lund, så skulle man 
kunna tro att det var en banvallsrest. Det är det inte', utan en befästningsvall 
som är nästan 900 år gammal. Nu är den ett unikt fornminne, men då den upp
fördes var det en modern försvarsanläggning. Den byggdes i en tid av inbör
deskrig i det danska riket. Prins Magnus, son till Kung Niels, mördade 1131 sin 
kusin Knut Lavard. Knuts halvbror Erik utropade sig efter mordet till kung av 
Danmark, viket ledde till konflikt med Niels och Magnus. Erik byggde upp sin 
maktbas i Skåne och allierade sig med ärkebiskop Ascer i Lund. Kung Niels var 
förbunden med ärkebiskopen av Bremen som ville knyta till sig ärkebiskopsdö
met Lund. Mycket stod på spel år 1134 när ett avgörande närmade sig. 

Erik omgärdade Lund med en vall och en vallgrav. Arkeologer har daterat 
bygget till början av 1130-talet. En rimlig hypotes är att jobbet gjordes av 
skånska bönder som Erik låtit kalla samman . Befolkningen i Skånes bygder var 
förpliktigade att delta i försvaret, och gräva kunde man. Källor från Köln visar 
att det var möj ligt för några hundra man att färdigställa en vall av samma typ 
och storlek som den i Lund på ett par månader. Konstruktionen motsvarar för
svarsverk som uppfördes kring städer i Nordtyskland vid samma tid, men som 

Landsknekt med hillebard och svärd , kopparsti ck, ca 1500 av Albrecht Durer. Knektarna av
bildades gärna på g rund av sina moderna och utstuderade kläder. Foto: Lu nds universitets 
konsthistoriska saml inga r. 
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senare togs bort, ofta för att ersättas av stenmurar. I Lund kom 

vallen emellertid att ligga kvar. Stadsparksvallen är en av ytterst få 

bevarade 1100-tals stadsvallar norr om alperna. 

Kung Niels flotta landade vid Foteviken i Skåne den 4 juni 1134. 

Ett långt band av brynjeklädda ryttare formerade sig då med lan

sarna riktade mot de landstigande. Terrängen var perfekt för enat

tack av tungt kavalleri . De som inte hann fly höggs ner på stranden. 

I sanden låg liken av bland andra prins Magnus, av fem danska bis

kopar samt biskop Henrik från Sigtuna . Niels flydde till Schleswig, 

men blev mördad där. Erik, kallad Emune, var nu ensam kung av 

Danmark. Det tunga tyska rytteri, som Erik låtit värva, fällde avgö

randet i slaget vid Foteviken. Vad vi vet, så är det vid denna batalj 

som ett pansrat rytteri, riddare, används för första gången i större 

skala i Norden. Riddarna utgjorde stommen i det medeltida Euro

pas militära struktur. Erik Emune avbildas på sina mynt som ridda

re med draget svärd uppsutten till häst. Det ligger nära till hands 

att tolka myntet som en anspelning på slaget vid Foteviken. 

Behovet av att modernisera krigsmakten ledde till förändringar 

av skattesystemet, som i sin tur påverkade hela samhällets sociala 

struktur. De gårdar och familjer som kunde utrusta en fullt utrustad 

beriden krigare befriades från skatt. Adeln utvecklades så små

ningom ur dessa samhällsskikt. Adel och präster var de två privi 

legierade stånden i det medeltida samhället. Medeltidens sociala 

struktur, formerad kring de fyra stånden, bönder, borgare, adel 

och präster, skulle dock så småningom kullkastas, bland annat på 

grund av nya stridstekniker på slagfältet. 
Våldsapparaten förändrades under slutet av medeltiden . Stång

vapen, såsom pikar, lansar och hillebarder, vilka hanterades av 

infanteri skulle bokstavligt talat stöta riddarna ur sadeln. Beteck

ningen "stångvapen" kommer av att vapnet är fäst på en lång 

stång. De hade använts redan under antiken med mycket stor 

militär framgång . De krävde dock stora samövade infanterien

heter och sådana fanns inte under högmedeltiden. På 1400-talet 

började emellertid nya stora sammanslutningar av yrkesmilitärer, 

så kallade landsknektar, göra sig gällande på slagfälten i Europa. 

Landsknektarna var renässansens elitsoldater och slogs för den 

som betalade bäst. Varken Habsburgs eller Burgunds riddarskaror 

rådde på landsknektarna då de med sänkta stångvapen marsche

rade fram i täta formeringar. Uttrycket "att hålla stången" kommer 

från denna stridsteknik för infanteri. 



I Kulturens samlingar finns ett antal stångvapen av samma slag 

som landsknektarna använde. Den tyske renässanskonstnären Al

brecht Durer avbildade åtskilliga landsknektar beväpnade med 

hillebarder. En av de hillebarder som Kulturen äger är närmast 

identisk med dem vi finner i Durers bilder. Hillebardens krok an

vändes för att dra den rustningsklädde ryttaren från hästen. Blad 

och spets kunde sedan nyttjas som mördande konservöppnare 

mot den hjä lplöse riddaren på marken. De flesta förband av lands

knektar kom från Tyskland och Schweiz. Manskapet rekryterades 

huvudsakligen ur bondeklassen, inte ur högaristokratin. Påven i 

Rom städslade ett eget livgarde av landsknektar, Schweizergardet. 

Kostnaderna för att hålla förbanden av landsknektar var mycket 

höga. Om solden uteblev bytte knektarna lätt sida . 

Större militära enheter, samt introduktionen av eldvapen, drev 

krigskostnaderna till nya höjder. Skatterna höjdes successivt för 

att täcka kostnaderna för krigsmakten under 1500- och 1600-talen. 

Givetvis fanns det de som tjänade stort på krigen . De förnämliga 

barockpalatsen på Riddarholmen i Stockholm visar att Sveriges 

stora krig under 1600-talet långtifrån var en förlustaffär för alla. 

Adelsfamiljen De Geer hörde till de förmögna släkter som bidrog 

till att bygga upp den svenska krigsindustrin . Armeernas behov av 

utrustning förändrade produktionssystemen. Bruken som anlades i 

Sverige under stormaktstiden lade grunden till senare sekels indu

strialisering. Den offentliga administrationen, skapad av den svens

ka byråkratins fader, Axel Oxenstierna, hade som huvudsyfte att 

Mynt, Erik Emune till häst med svärd, 20 mm, silver. Foto: Bengt Almgren, Lunds 
universitets Historiska Museum (LUHM 10807). HÖGER OCH VÄNSTER SIDA: Hille
bard för strid, Tyskland 1500-talets första hälft (KM 16954) 

MAKT ÖVER LIV 17 





effektivt garantera armens försörjning . Man kan fortfarande urskilja strukturer 

i dagens svenska förva ltning som har rötter från 1600-talet. Sverige byggde 

också mycket tidigt upp en militär organisation baserad på folklig rekrytering 

ur den egna befolkningen. 

De riktigt stora medborgararmeerna skulle dock få sitt genomslag vid den 

franska revolutionen 1789. Detta återspeglas i den franska nationalsången 

Marseljäsen: 

Aux armes citoyens - Till vapen medborgare 

Formez vos battailons - Formera era bataljoner 

I Sverige var kraven på utökad militärplikt en bidragande orsak till Kl ågerups

oro ligheterna 1811, som även har ka llats Sveriges sista bondeuppror. Det or

sakades av att mer än 14 000 man på kort tid skulle ställas till lantvärnets för

fogande . Jean Baptiste Bernadotte, en av Napoleons fältmarskalkar, var nyut

sedd kronprins i Sverige 1810. Han var från Frankrike van vid omfattande och 

snabba manskapsutskrivningar. Förstärkningsmanskapet skulle utses genom 

lottning vid sockenstämmorna. Bönderna och drängarna protesterade dock 

mot förfarandet i ett antal socknar på olika platser i Skåne. Formellt sett hade 

bönderna rätt i att reglerna kring utskrivningen inte följts korrekt, trots detta 

arresterades de skarpaste kritikerna . Åtgärderna dämpade inte oron, tvärtom. 

Över 1000 drängar hade samlats vid Torups slott i mitten av juni 1811 . Husa

rer beväpnade med kanon hade kommenderats ut från Malmö för att slå ner 

de upproriska . På morgonen 15 juni uppmanades skaran av bönder att skingra 

sig vilket inte skedde. Soldaterna öppnade eld och 150 husarer gick till attack. 

Omkring 30 bönder och drängar dödades och 183 fångar fördes till fängel

sehålorna på Malmöhus. Totalt fängslades 289 personer i samband med re

volten i Klågerup. Tre dömdes slutligen till döden genom halshuggning och 

stegling. 
På Kulturen finns ett vapen bestående av ett blad till en lie fäst i ett hem

gjort svärdsgrepp av trä . När vapnet kom till museet uppgav givaren att det 

härrörde från orosåret 1811 . Det är inte orimligt att liesvärdet tillhört en av de 

oppositione lla bönderna. Detta simpla svärd kan rent av betraktas som ett 

av de mest laddade objekten i Ku lturens vapensamling . Det kan ses som en 

representation av upproret mot överheten, då medborgarna gör revolt mot 

ett brutet socialt kontrakt. 

Lite mer än ett sekel efter 1811 infördes allmän rösträtt i Sverige. Den all 

männa värnplikten a-nvändes som argument för vidgad rösträtt av diktaren 

Sabel, t illverkad av ett lieblad infattat i trähandtag (KM 54899). 
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Verner von Heidenstam. Skulle man riskera livet för nationen, borde man ock
så ha rösträtt. Idag verkar tanken om en medborgararme vara på väg ut i 
många länder. Sedan den 1 juli 2010 har vi inte längre värnplikt i fredstid i 
Sverige. Hur kommer vi att förhålla oss till våldsmonopol i framtiden? 

Det kan inte förnekas att våld och krig spelat en betydande roll på många 
olika vis i mänsklighetens historia under de senaste femtusen åren. Vi måste 
samtidigt komma ihåg att antalet människor som låtit bli att döda under år
tusendena är väldigt mycket större än de som dödat. Ett föremål skänkt till 
Kulturen av professor Mats Burström påminner om att vapen inte måste kom
ma till användning. Det är ett litet betongfragmentet från en kärnavapenramp 
funnet vid en samtidsarkeologisk utgrävning på Cuba. Världen stod på randen 
till ett tredje världskrig under Cubakrisen 1962, något som kunde ha lett till 
mänsklighetens utplåning. Förhandlingar avstyrde kriget den gången. Kärnva
penramperna vittrar nu bort i den frodiga cubanska växtligheten . Människan 
har alltid möjligheten att välja bort våld. Det får vi aldrig glömma. 

Vad våldet må skapa är vanskligt och kort 
Det dör som en stormvind i öknen bort 

Ur Esaias Tegners dikt Det eviga (1810) 

Betongfragment från si lo avsedd för kärnvapenbärande raketer (R 12). Basen, San Cristobal 
3, uppfördes av Sovjet 1902 på Cuba, i Santa Cruz de los Pinos. Fragmentet tillvaratogs 2007 
vid ett svensk-kubanskt forskningsprojekt kring nutida arkeologi (KM Kulturen). TILL VÄNSTER: 

Kranium, funnet i Klostergatan vid utgrävning 1972. En man med stridsskada från en arm
borstpil, som sitter fastrostad I näshålan, 1300-tal (KM Kulturen). 
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MADELEINE LARSSON 

Pedagogiken 
kring ett krig 

Vem kan förklara det, kort och lätt? Vem kan ens fatta det med sin tanke, 

för att finna ett ord för det? Och ändå, vad är i våra samtal mer förtroget 

och bekant för oss än tiden? Åtminstone förstår vi den när vi talar om 

den, och vi förstår också när vi hör någon annan tala om den . Vad är då 

tiden? Om ingen frågar mig om det, då vet jag, om någon frågar mig 

och jag vill förklara det för honom, då vet jag inte ... 

Augustinus Bekännelser, bok 11, kapitel 14 

Varför [kultur]historia? 
Varför skall vi ägna oss åt ämnet historia? Om en museipedagog inte vet sva

ret på den frågan, är det svårt att hitta en kärna och riktning i verksamheten. 

Följande artikel fokuserar på museipedagogikens ' förutsättningar, potential 

och syften . Artikeln tar avstamp i ett nytt program som utformats till Kulturens 

vapenutställn ing Makt över liv med särskilt fokus på slaget vid Lund 1676. Pro

grammets nyckelbegrepp är hämtade från skolans kurs-och ämnesplaner, näm

ligen begreppen historiebruk, källkritik och lokalhistoria. I Kulturens program 

har dessa begrepp kompletterats med begreppen tidsperspektiv, historie

medvetande och kulturlandskap. 

I 2011 års ämnesplan för historia på gymnasiet kan man läsa att undervis

ningen skall ge eleverna möjlighet att utveckla "förmågan att söka, granska, 

tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder" (källkritik), samt "förmå

gan att undersöka, förklara och värdera användning av historia i olika samman

hang under olika tidsperioder" (historiebruk) . I Läroplanen för grundskolan 

2011, under rubriken "Centralt innehåll: Att leva i närområdet" , betonas lokal

historia och vad "platser, byggnader och vardagliga föremå l kan berätta om 

barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder" . 

SIDORNA 22-23: Pedagog Madeleine Larsson diskuterar källkrit ik t illsammans med gymnasister 

i utstäl ln ingen Makt över liv. TILL VÄNSTER: Detalj från Erik Dahlberghs originalteckning över 

slaget vid Lund, den 4 december 1676, "andra actionen". Till vänster syns domkyrkan, t ill 

höger Helgonakloster. Foto Kungliga Biblioteket, Stockholm. 
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Kulturens nya skolprogram har hämtat inspiration från den historiedidaktiska 

forskningen och Karl-Ernst Jeismanns klassiska definition av historiemedvetan

de som något som "innefattar sammanhangen mellan tolkningen av det för

flutna, förståelsen för nutiden och perspektiv på framtiden". Förståelse för tids

perspektiv och historia binds samman genom individens och kollektivets his

toriemedvetande. 

I vilken lärandemiljö har då detta historiemedvetande möjlighet att stimuleras 

och utvecklas? Den danske forskaren Bernard Eric Jensen menar att det med 

fördel sker i elevens vardagsmiljö, i det han kallar "elevens livsvärld" . Enligt 

Jensen har al la människor ett historiemedvetande, men att det i många fall är 

en "tyst kunskap" som man inte är medveten om och därför inte kan sätta ord 

på. Utmaningen för pedagogen är att "frigöra" historiemedvetandet, att hitta 

en metodik som kan medvetandegöra och sätta ord på den tysta kunskapen. 

Genom att välja berättelser som berör och som ger utrymme för diskussion 

underlättas förhoppningsvis medvetandeprocessen. 

Att samspelet med omgivningen är viktig framgår dels av utbildningsfilo

sofen Lev Vygotskij , dels av reformpedagogen John Dewey. Vygotskijs kun

skapssyn utgår från att lärandet sker i mötet och kommunikationen med andra. 

Dewey förespråkar öppna samtal där eleverna får förklara och utveckla sina 

egna åsikter samt lyssna till och försöka förstå andras. Utrymme skapas för att 

gemensamt tycka, tänka och diskutera utifrån olika perspektiv. Vaike Fors, uni

versitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Halmstad, har tagit fasta på dessa 

rön och anser att museer såväl i utställningspedagogiken som i programverk

samheten bör lämna utrymme för tolkning och förhandling av innehåll och 

budskap. Ett genomgående drag för ovan nämnda forskning är att menings

skapande och lärande sker i kommunikationen. Ett museum kan följaktligen 

fatta mer eller mindre medvetna beslut om vilken historia som presenteras och 

det sätt varpå den presenteras. Givetvis kan och bör detta urval diskuteras. 

Via platsen och källorna till människorna 
Syftet med Kulturens nya pedagogiska program är dels att utforma ett samar

bete mellan de två utbildningsinstitutionerna skola och museum, dels att ge 

eleverna möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper på konkreta föremål 

och på ursprunglig plats. Det primära målet är att utveckla elevernas tids-, 

plats- och historiemedvetande och att göra det genom ett källkritiskt förhåll -

ÖVERST: Detalj från Erik Dahlberghs originalteckning över Slaget vid Lund den 4 december, 

"tredje actionen". Lund med domkyrkan centralt placerad sedd från norr. Foto Kungliga 

Biblioteket, Stockholm. NEDERST: Lunds domkyrka idag. Vid en källkritisk jämförelse av de två 

bilderna, framkommer det att tornen idag inte är desamma som 1676. 
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ningssätt. Eleverna arbetar utifrån skolans källkritiska kri

terier: beroende-, tids-, tendens- respektive äkthetskriteri

et. Vi lyfter även in etiska samtal kring sambanden mellan 

vapen, makt och människa. En fältundersökning avslutar 

programmet där vi följer spåren efter slaget vid Lund ute i 

staden. Naturliga stationer är Lundagård med domkyrkan 

och Kungshuset, Allhe lgonabacken med sjukhusområdet 

samt monumentet med det så kallade Dödens fält. Det är 

denna exkursion som nu kommer att presenteras. 

Den 4 december 167 6, mitt under det skånska kriget, ut

kämpades ett slag norr om Lund som utgör en av de mest 

dramatiska och blodiga händelserna i Norden, nämligen 

slaget vid Lund. Nästan 10 000 soldater stupade, danskar 

såväl som svenskar. Karl Xl:s intention hade varit att med 

en överraskningsmanöver avgöra kriget i ett enda slag. Så 

blev det inte. Freden slöts först tre år senare utan märkba

ra förändringar i fredsavtalen jämfört med de westfaliska 

och köpenhamnska frederna 1648 respektive 1660. 

Det skånska kriget med fokus på slaget vid Lund har en 

lokal förankring. Spår av händelseförloppet och av per

sonerna finns inkapslade i landskapet och i byggnaderna 

omkring oss. Spåren finns ute i elevernas livsvärld, på plat

ser och i byggnader som är mer eller mindre närvarande i 

deras medvetande. I elevens vardag finns berörings- och 

igenkänningspunkter mellan historieämnets dåtid, nutid 

och framtid. Mikrohistorien kan belysa makrohistorien. En 

större helhet kan illustreras med lokala exempel. Hur såg 

det ut när slaget stod här? Hur ser det ut nu? Hur kommer 

denna plats att se ut om 50 år? Vem eller vad kan orsa

ka en förändring? Den pedagogiska tyngdpunkten syftar 

till att ge eleverna en känsla för platsen över tid och rum 

samt en ökad förståe lse för mänsklig kontinuitet, verk

samhet och påverkan. 

TILL vANSTER: Monumetet över slaget vid Lund. Foto från Martin Wei
bulls invigning den 21 oktober 1883. Okänd fotograf, Kulturens arkiv. 
TILL HÖGER, ÖVERST: Monumentet idag. Det kringliggande landskapet 

har förändrats. Eleverna får på plats fundera över vilka anledningarna 
till förändringen kan vara. NEDERST: Bild ur boken Vo//kommener Ge
schiiss und Feuerwerck, Buchsenmesteren kunst, av Casimir Simie

nowicz, Franckfurt am Mayn 1676. Kulturens bibliotek. 



Under exkursionen har eleverna tillgång till ett kompendium med vars hjälp vi 
rör oss mellan de tre tidsdimensionerna . Porträtt på personer som var med i sla
get syftar till att lyfta fram personberättelser som kan beröra eleverna. En sådan 
berättelse är den om de 3000 holländska matroserna som slogs på danskarnas 
sida och som i slutstriden omringades och dödades av b.land annat Nils Bielkes 
livregemente, trots att matroserna hade lagt ner vapnen. De var alla pojkar i 
åldern 11-19 år - det vill säga ungefär samma ålder som eleverna själva. Vilka 
är elevernas rädslor och drömmar, tankar och känslor satt i relation till de jämn
åriga pojksoldater som stred för sina liv den råa decemberdagen 167 6? Jag 
har märkt att elevernas reaktion vid denna berättelse är stark, frågorna och 
reflektionerna låter inte vänta på sig. Hur kunde någonting sådant vara möjligt? 
Var de holländska ungdomarna offer eller förövare? Var de förövare mot civil 
befolkningen när de skövlande drog fram i armen, men offer ute på slagfältet? 
En beröringspunkt som kan aktualisera det främmande har skapats. För mig 
som pedagog är det spännande att upptäcka hur eleverna på egen hand kan 
relatera nyvunnen historisk kunskap till nutidsorienterade problem, som exem
pelvis förekomsten av barnsoldater. 

I kompendiet läser vi ett utdrag från Triumph-Wijsan från 1677, tillägnad Karl 
XI. Visan, som beskriver slagen vid Halmstad och Lund, erbjuder ett utmärkt 
tillfälle att diskutera källkritik utifrån ovan nämnda kriterier. Källan är samtida 
med händelsen vilket höjer käl/värdet. Däremot är författaren svensk vilket gör 
att vi kan misstänka en tendens, att upphovsmannen vill påverka opinionen i 
en viss riktning . I den andra versen kan man läsa att Christian V är en falsk ulv 
som "bedrogh så mången mann", medan Karl XI i den tredje versen beskrivs 
som ett frälsande lejon: "Gudh sågh hans stå/ta moodh . Hans Nådh haar oss 
itt leyon skiänckt". Visan kan även diskuteras som ett exempel på stormakts
tidens imperialistiska propagandamaskin. I detta fall hyllas den svenske kung
ens stordåd med syftet att inspirera nya hjältar. 

I Erik Dahlberghs bataljplaner kan eleverna se hur bebyggelsen i Lund med 
omnejd såg ut under 1670-talet, däribland de medeltida domkyrkotornen som 
revs på 1860-talet och ersattes av nya. Ett fotografi av monumentet från 1883 
diskuteras också : hur ser det omgivande landskapet ut på bilden i förhållande 
till samma landskap vi nu har omkring oss ca 130 år senare? Jag har iakttagit att 
analysen hjälper eleverna att bli medvetna om kulturlandskapet och får dem 
att betrakta det med nya ögon. Ett annat pedagogiskt grepp är att tillsammans 
reflektera över monumentets inskription : "1676, den 4 december, stridde och 
blödde här folk af samma stam. Försonande efterkommande reste minnesmär
ket." Svenskar och danskar beskrivs som folk av samma stam - hade man ut
tryckt sig så även på 1670-talet? Över vilken tid är monumentet de facto en käl 
la? I diskussionerna som följer kan käl lkritik och historiebruk vävas samman . Vi 
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diskuterar hur man i olika tider har valt att minnas slaget. 200-årsminnet 1876 

präglades av tidens historism och göticism, det skandinaviska och kulturhisto

riska arvet var normgivande. Försoningen poängteras. Vid 250-årsminnet 1926 

betonas omvänt den militära segern mycket medvetet, det mot bakgrund av 

en pågående nedrustning av den svenska armen i ett oroligt Europa . 1976 

uteblev 300-årsfirandet helt. Decenniet hade upplevt Vietnamkrigets slut, 

kärnvapendebatt och sämre ekonomisk tillväxt. Fred, inte fältslag, uppmärk

sammades. Slaget är ett lysande exempel på hur man kan använda sig av en 

historisk händelse för att stärka sina egna argument och syften. 

Kriget och framför allt slaget vid Lund är alltså vårt pedagogiska redskap. 

Krig och slag är emellertid främmande företeelser i det moderna Sverige i 

den mån att vår nation inte har varit i krig de senaste två seklerna. Var hittar vi 

erfarenheterna från krig? Hos eleverna själva, både hos dem som upplevt krig 

i sin vardag och de som endast mött det i olika medier. Elever med olika bak

grunder och referensramar ges ti llfäl le att mötas och diskutera en företeelse 

från sitt eget och utifrån andras perspektiv. Genom samspel med omgivning

en stimuleras förhoppningsvis en ökad känsla för demokratiska värden, empa

ti och tolerans. Kombinationen av Fors "förhandlingsutrymmen" och skolans 

källkritiska historieundervisning kan vara en metod som frigör Jensens "tysta 

kunskap" . 

Därför [kultur]historia! 
Varför skall vi då ägna oss åt historia? Svaret är enkelt det är vi människor som 

är historia! Vi skapar den dagligen genom våra val och därför berör den oss 

alla. Syftet med historieämnet är inte att kunna rada upp kungalängder och 

årtal, utan att hos individen lägga grunden till en ökad förståelse för sig själv 

och för sin omvärld. 

Hur kom det sig att vi i detta nya program valde att utgå från en utställning 

om vapen och krig? Anledningen är att människans förhållande till makt över liv 

genom vapen och våldsutövning har följt människan långt tillbaka i tiden och 

att det för med sig frågor av existentiell, filosofisk, moralisk och etisk karaktär. 

Vi berör med andra ord frågor som aktualiserar begrepp som meningsska

pande, identitet och medmänsklighet. Alltsammans begrepp som är värde

fulla för oss människor över tid och rum, såväl kollektivt som individuellt. 

Genom att arbeta med källkritik, historiebruk och med kulturlandskapet 

som resonanslåda, är det museets förhoppning att utveckla elevernas insikt 

om att människan är· en produkt såväl som en producent av historia, samt 

ingjuta en förståelse för hur vi med den insikten kan påverka vår omvärld och 

våra medmänniskor, på gott och ont. 
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CON NY JOHANSSON HERVEN 

Krutets kraft 
De europe iska e ldhandvapnens histo ria 

En blandning av sa lpeter, träkol och svave l i rätt proportioner innehåller ti ll

räckligt med kraft för att spräcka ett berg el ler döda en människa. Det va r i 

det gamla Kina som upptäckten av krutet gjordes. Via slingriga handelsvägar 

nådde så småningom denna uppfinning Europa på 1200-talet. Redan i Kina 

föddes emellertid iden att driva en projektil med svartkrutets hjälp ur ett eld

rör av bambu, va rigenom ytterligare en möjlighet att utöva våld på d istans 

skapades. 
Kulturens vapensamling har både tekniskt, tidsmässigt och geografiskt en 

stor spännvid och representerar inte minst de europeiska eldhandvapnens his

toriska utveckling . Det äldsta exemplaret är en så kallad handkanon av brons 

funnen i Åhus hamn och daterad till 1400-ta let. Handkanonen som vapen

typ var uppbyggd av ett rör med ett hål varigenom krutladdningen via en 

lunta eller långsamt brinnande sticka kunde antändas. Det fort antända svart

krutet drev projektilen med hög hastighet framåt genom det starka tryck som 

byggdes upp i vapnets eldrör. Handkanonen kan sägas va ra en miniatyr av de 

samtida medeltida kanonerna. Generellt kan man säga att alla eldhandvapen 

i princip var likartat konstruerade fram ti ll enhetspatronens genombrott under 

1800-talet. För att avfyra handkanonen på slagfältet krävdes två personer: en 

som höll i själva eldröret och en som antände drivladdningen. Den så kallade 

hakebössan är en variant med en hake närmare mynningen. Haken gjorde att 

vapnet kunde hängas mot en mur eller båtreling, så att rekylen absorberades. 

Denna konstruktion medförde även att vapnet kunde avfyras av en ensam 

SIDORNA 32-33: Ett urval av musköter och gevär ur samlingarna visar låsets utveckling. Luntlås
musköt och hjullåsmusköt från Tyskland. Snapplåsgevär och Flintlåsgevär från Sverige. Se 
detaljer på sidorna 37 och 42 (KM 11168, KM 12395, KM 1228 samt KM 45979) .TILL VÄNSTER: 
Handkanon av brons, 1400-ta l. Funnen i Åhus hamn. Längd 122,6 cm endast rö ret 50 cm 
(KM 43044). 
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skytt. Träffsäkerh~ten och verkan var begränsad och kunde inte utkonkurrera 

långbågen eller armborstet på slagfältet, men använd på kort håll mot en 

fiendeflank kunde elden, röken och dundret ha en starkt demoraliserande 

inverkan på fiendetrupperna och därigenom påverka stridens utgång. 

Långbågen var det dominerande avståndsvapnet ·under större delen av 

medeltiden. För att bli kapabel bågskytt krävdes emellertid livslång träning. 

Armborst däremot var möjliga att sätta i händerna på även re lativt oerfar

na skyttar och därigenom på kort tid få fram dugligt so ldatmanskap. Hand

kanonen var emellertid billigare än armborstet. Genom en rad förändringar 

utvecklades vapnet genom att proportionerna förändrades - eldröret blev 

längre, träändan kortare och kalibern minskades för att ge projektilen högre 

utgångshastighet. Viktigast var dock uppfinningen av låset, som var ett me

kaniskt system för att avfyra vapnet. Därmed kunde skytten koncentrera sig 

på att följa målet utan att behöva pricka fänghålet som antände drivladd

ningen. Från början var luntan placerad i en s-formad metallbåge som förde 

den glödande luntan i läge, men varje fördröjning i avfyrningsögonblicket var 

av ondo för precisionen. I syfte att förkorta låstiden - det vill säga den tid 

som förflöt mel lan att skytten tryckte på avtryckaren och att vapnet verkligen 

avfyrades - och därigenom förbättra träffsäkerheten, infördes en fjäderbelas

tad hane som slog i fängpannan med en smäll. Denna låstyp blev impopulär 

bland soldater, då den . ofta släckte luntan, och kom främst att användas för 

precisionsvapen. 
Under 1500-talet fick luntlåsmusköten sitt genombrott på slagfälten och 

förändrade krigets spelregler på ett fundamentalt vis. Under lång tid hade 

den traditionella riddarens stridskunskaper varit dominerande och riddarna 

hade utgjort en professionell krigarelit. Med handeldvapnet förändrades rol

lerna och en bonde kunde nu fälla en riddare, trots att den sistnämnde ägnat 

lång tid åt att förbättra sin stridskonst. 

Luntlåset hade emellertid flera nackdelar som främst var kopplade till den 

glödande luntan. Om luntan inte kunde antändas, var vapnet obrukbart, vi l

ket skedde till exempel vid regn och svår fukt. Vidare avslöjades den lurande 

skytten av glöden i mörker och av den brända lukten från luntan. Dessa om

ständigheter gjorde luntlåsmusköten mindre lämplig för jakt. Vid vakthållning 

konsumerades dessutom stora mängder lunta till passiv beredskap för att 

ÖVERST: Luntlåsm usköt, Tyskland. Slätborrad, kaliber 17,4 mm. Stämplad på pipan 1601 Stahl, 
stock med skuret mönster (KM 11168). UNDERST: Hjullåsmusköt, Tyskland, 1600-talets första 
del. Slätborrad, åttkantig pipa, kaliber 17,7 mm (KM 12395). Se även hela vapnen s 32-33. 
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hålla vapnen redo för avfyrning. Lösningen blev att försöka bära elden med 

sig. I begynnelsen av 1500-talet löstes problemet med en mekanism, hjullå

set, som kunde alstra gnistor. 

På vapnets ena sida alldeles intill fängpannan med förladdningen, placera

des ett tandat hjul av stål som var fjäderbelastat och som kunde vridas upp 

och låsas. Till hjul låset hörde en hane, där ett stycke svavelkis fästes och spän

des upp. När avtryckaren frigjorde låset, föll hanen med svavelkiset ner på 

stålhjulet, som roterade och genererade gnistor som antände krutet i fäng

pannan . Det fungerade i princip som en modern cigarettändare. På så sätt 

blev hjullåsvapnen de första som hade en självtändande funktion, vilket gav 

möjligheten att på ett effektivt sätt förvara skjutklara vapen. Hjullåset medför

de också att kortpipiga vapen som kunde avfyras med en hand utvecklades. 

Pistolen var därmed född. Till följd av denna utveckling kunde kavalleriet för

vara handeldvapen lätt åtkomliga i hölster under striden. Pistolen gav rent 

av upphov till en särskild kavalleritaktik, kallad karakoll. Taktiken innebar att 

beridna pistolskyttar anföll fiendens linjer genom att rida fram och avfyra sina 

pistoler, för att sedan rida tillbaka och ge plats åt nästa anfallande kava lleri 

led. Det var en i viss mån tvivelaktig taktik, då ryttarna utsatte sig för fiendens 

musköt- och kanoneld. Hjullåspistolerna var emellertid inte endast omhulda

de av kavalleriet. Även i det civila samhället kunde man nu dolt bära en lad

dad bössa, något som va r idealiskt för kriminella. Innehav av hjullåspisto ler 

förbjöds därför av flera ängsliga monarker, vilket kan jämföras med påvliga 

dekret mot armborst några hundra år tidigare . 

Hjullåsen var trots sin enkla konstrukt ion mycket kostsamma att tillverka 

och för den vanlige knekten förblev luntlåsmusköten standardvapnet. Under 

1500-talet försökte vapentillverkarna finna en lösning som inbegrep hjul låsets 

fördelar, men som hade samma tillverkningskostnad som luntlåsmusköterna . 

Svaret va r en gammal beprövad teknik för att alstra gnistor i syfte att an

tända en eld. Sedan länge fanns eldstål och flinta i hushållen för att tända 

eldstaden. Genom att använda tekniken i ett lås med en fjäderbelastad hane 

försedd med en spetsig bit flinta som slog mot en stålplatta så att gnistorna 

antände krutet i fängpannan, lyckades man skapa ett betydligt billigare lås. 

ÖVERST: Hjullåspistol, Dresden, tillverkad för kurfurstens av Sachen garde. Inläggningar av 

horn, slätborrad, kaliber 15,6 mm. Stämplad 1591 samt hjärta med pil och blommor i sköld 

samt initialerna D.R. (KM. 36062). UNDERST: Hjullåspistol (detalj samt helhet) den ena av ett 

par, troligen Nederländerna ca 1670. Denna typ av handeldvapen användes både av danskt 

och svenskt kavalleri under skånska kriget. Slätborrad, kaliber 16,2 mm. Kolvkappa i metall, 

varbygel (KM 13146). 
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Över fängpannan fanns också ett hängande eller glidande lock som skyd

dade krutet, så att vapnet kunde förvaras skjutklart. Mekanismen uppfanns 

cirka 1530-40, och fick benämningen snapplås alternativt snapphanelås. 

Namnet kan komma av nederländskans "snapp haan", i ungefärlig betydel

se "pickande tupp", en talande liknelse för hanens rörelse vid avfyrningen. 

I syfte att öka träffsäkerheten för eldhandvapen experimenterade vapen

smederna med att göra räfflor inuti eldröret. De fann att spiralvridna räfflor 

bringade ku lan i rotation kring sin egen axel, vilket medförde en mera stabil 

och flack kulbana. På så sätt ökade träffsäkerheten, inte minst på längre av

stånd. Med mindre kaliber drevs projektilen ut i högre hastighet, med ännu 

flackare bana och bättre räckvidd . En slätborrad musköt hade en tillförlitlig 

precision som understeg 100 meter, medan ett räfflat gevär kunde ge tre 

gånger så lång praktisk räckvidd. En räfflad pipa krävde dock tät passning 

mellan lopp och kula och det var följaktligen svårare att driva ner den myn

ningsladdade kulan genom loppet. Ett räfflat vapen tog därför längre tid att 

ladda än en slätborrad musköt. I militär tjänst fick räfflade eldhandvapen en 

långsam acceptans, eftersom den enskilda soldaten inte agerade på egen 

hand. I den tidens krigsföring var eldgivning något som gjordes på officerar

nas kommando i samlad trupp. Verkanseld avfyrades således som en massiv 

salva och inte som individuellt riktad eldgivning. För 1600- och 1700-talens 

armeer fanns det följaktligen inget behov av ett dyrare vapen som tog läng

re tid att ladda. För jakt var egenskaperna emellertid ypperliga och räffling 

förekom i betydligt större utsträckning för jaktvapen. 

TILL VÄNSTER OCH OVAN : Snapplåsgevär, Sverige, 1600-talets andra hälft. Dessa lås ka ll ades 
också läggelås. Räfflad , åttkantig pipa, kaliber 9 mm, pipan 89 cm stämplad PIS (KM 26013). 
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Teckning från ett av Kulturens äldre katalogkort föreställande snapplås, Katalonien, 
1700-tal (Miqueletsnapplås) signerad: JPH DOP. RIPOLL (KM 11188). 

I Skåne är snapplåset tydligt förknippat med landskapets historia. Snapp
hanar var den svenska statens skällsord för allsköns stråtrövare, inte minst 
de bönder och friskyttar som slogs på danska sidan under de skånska krigen 
mellan åren 1675-1679. Benämningen "snapphane" har förknippats med 
de bössor som användes, men det är mer troligt att ordet härstammar från 
tyskans "schnapp hahn" med betydelsen stråtrövare, som finns belagt i det 
svenska språket sedan 1500-talet. Likväl b lev de skånska friskyttarna berykta
de för sina "göingebössor" - räfflade snapplåsgevär. Ett exemplar i Kulturens 
samlingar har proviens Glimåkra socken i östra Göinge och är daterat till åren 
1650-1700. Skräcken för snapphanarna gällde inte endast själva vapnet, utan 
även den stridstaktik som friskyttarna tillämpade. Deras räfflade pipor kunde 
avge effektiv verkanseld på längre avstånd än den svenska slätborrade mu
sköten och likt moderna gerillakrigare koncentrerade de sina attacker mot 
svenska armens försörjningslinjer. 

ÖVERST: Snapplåsgevär, Glimåkra socken, Östra Göinge härad, 1600-talets andra hälft. Räff
lad, åttkantig pipa, kaliber 9,5 mm, osignerad. Ett tidigt förvärv till museet 1883 (KM 1228). 
UNDERST: Infanterigevär, svenskt m/1791, flintlås med varhake, laddstock i järn (KM 45979). 
För hela vapnen se s 32-33. 
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Uppfinnaren och ingenjören Marin le Bourgeoys verkade i början av 1600-

talet vid det franska hovet. Bourgeoys har utpekats som den troliga utveckla

ren av flintlåsmekanismen. Det innebar att snapplåset förenklades och fick ett 

mer robust utförande med innovationen att hanen kunde föras tillbaka till ett 

halvspänt läge. Därmed kunde fängpannan fyllas med krut, men fortfarande 

va ra låst och på så sett förhindra att vapnet avfyrades av misstag under ladd

ningen . Slätborrade flintl åsmusköter va r standardvapen för samtliga europe

iska armeer i närmare 200 år, ca 1660-1840. 

Flintlåsvapen led emellertid av samma grundläggande problem som lunt

låsvapnen. Båda vapentyperna var känsliga för regn och väta. Det krävdes 

också att flintan var av god kvalite och i gott skick, så att tillräckligt med gnis

tor alstrades. Mekanismen kunde ha så pass hög frekvens av misständning 

som vid va r sjunde avfyrning . Ett annat problem var att tändningen av förladd

ningen gav en fördröjning av avfyrningen. Inte minst vid jakt kunde det upp

blossande krutet i fängpannan ge villebrådet den lilla förvarningen som räck

te för att sätta sig i säkerhet. Tack vare den engelske kemisten Edward Charles 

Howard som uppfann knallkvicksilvret år 1800 kom man fram till en lösning på 

detta problem. Så småningom ledde denna uppfinning till konstruktionen av 

slagtändhatten, en kopparcylinder med knallkvicksilver liknande en liten hatt 

som placerades på en ihålig nippel nedanför hanen. Vid mitten av 1800-talet 

var flintlåset helt utkonkurrerat av slaglåset. 

Slaglåsvapens storhetstid blev kortvarig . Med införandet av enhetspatronen 

och av bakladdning av vapnet förenklades laddningen . Snart uppfanns slut

stycksmekanismen och magasin för flera patroner, vilket innebar att skytten på 

mycket kort tid efter avfyrning ånyo kunde ha vapnet skjutklart. Under första 

världskriget infördes halv- och helautomatiska handeldvapen. I strid var det 

mer effektivt med ett allmänt, relativt träffsäkert snabbeldsvapen framför ett 

precisionsvapen med långsam eldhastighet. Genom denna fascinerande och 

förfärande vapenutveckling kan en soldat av idag beväpnad med en lätt kul

spruta förfoga över mer våd lig eldkraft än en smärre här utrustad med hand

kanoner. Åtminstone i perspektivet "makt över liv" så får krutet räknas som 

en av de största uppfinningarna i mänsklighetens historia - på gott och ont. 

Slaglåspistol, Husqvarna Vapenfabrik, Sverige. Svenska fl ottans modell m/1854. Slätborrad 
16 mm, laddstock av järn, bälthake. Varhaken stämplad H 3161855 (KM 51442:92). 
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BJÖRN MAGNUSSON STAAF 

Svärd 
Mellan mytisk dikt och mördande funktion 

Svärdet har en historia på drygt 4000 år. I jämförelse med yxor, spjut och pilar 

är det en ung vapentyp. Metallteknologin, som är en förutsättning för svärd

tillverkning, hade dock funnits i tusentals år innan svärden uppfanns. Svärd är 

speciella eftersom de var inriktade på strid mellan människor, medan exem

pelvis yxan va r ett verktyg med många o lika funktioner och användningsområ

den. På samma sätt kunde spjut och pilar lika gärna användas för jakt som för 

krigföring. Människan hade fört krig och utövat organiserade våldshandlingar 

i åtski ll iga sekel innan svärdet gjorde debut som mordvapen. Svärdet blev 

snabbt krigarens främsta attribut och kom att få en tydlig symbolisk kopp ling 

till makt. Följer man svärdets utveckling genom årtusendena i Europa, avteck

nas samhällets sociala och ideologiska förändringar. 

Vi vet inte exakt var de första svärden til lverkades, men troligtvis var det 

i östra medelhavsområdet eller i rikena omkring floderna Eufrat och Tigris. 

Svärd har ofta associerats till de första högkulturerna. Det var samhällen med 

sociala hierarkier, ekonomisk diversifiering, avancerad teknologi samt sko

ningslösa mi litära konflikter. Mycket tidiga svärd har emel lertid påträffats även 

i Europa. Några av de äldsta kommer från Norden . Långväga varutillförsel och 

sammansatta sociala system fanns även i det nordiska bronsålderssamhället, 

liksom strid igheter. Hundratals svärd av brons har påträffats i gravhögar från 

bronsåldern (1800-500 f.Kr) . 

Så kallade krumsvärd, det vill säga svärd med böjd klinga, hör till de äldsta 

svärdstyperna funna i Norden. I Sverige har sådana svärd påträffats i Trelle

borgstrakten. De kan dateras t ill omkring 1800 f.Kr. och tillverkades i Sydskan

dinavien under den tid då flinthantverket fortfarande var välutvecklat. Krum

svärden imiterades även i flinta. De var inte avsedda för strid, utan måste ha 

SIDORNA 46-- 47 : Värjor från 1600-talet ur Kulturens samlingar. Överst och underst tyska värjor 

från Solingen. De två i mitten är svenska - en karolinervärja och en värja av tysk typ s.k. 
schwedendegen. Detaljer se sidorna 52-55 (KM 14645, KM 218, KM 13216, KM 13209). TILL 

VÄNSTER: Krumsvärd av brons, äldre bronsålder, funnet i Trelleborg. Foto: Bengt Almgren, 
Lunds Universitets Historiska Museum (LUHM 28044). 
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haft en mer symbolisk funktion, vilket krumsvärden i 
brons också hade. Eggen är nämligen inte skarp nog 
för att användas i strid. De flesta andra bronsålders
svärd kunde dock vara nog så dödliga. 

Svärd har redan från begynnelsen sammankopp
lats med social prestige och associerats med krigar
ideal. De bars av företrädarna för den klass som va r 
en styrande grupp i samhället. Stora delar av Home
ros epos 11/iaden tillkom under bronsåldern. 111/iadens 
sjunde sång beskrivs hur hjälten Hektor av Troja skän
ker ett magnifikt svärd till akajernas Ajas efter en oav
gjord tvekamp. 

Åt Ajas gav han sitt silvernaglade svärd 
både med slida och skönt formade remmen. 

Denna sed har, vad det tycks, varit utbredd i tid och 
rum. Furstar har skänkt varandra konstfullt formgiv
na vapen som hedersbetygelser från bronsålder, till 
medeltid och ända in i vå ra dagar. 

Svärdet var under medeltiden långt och tungt, 
främst avsett för att utdela hugg . Fäktkonsten var inte 
särskilt raffinerad. Svärdsanvändarens styrka va r ofta 
viktigare än tekniken. I ena handen hölls svärdet, på 
den andra armen bars en sköld för att avvärja hugg 
och stick. Övrigt skydd bestod av ringbrynja och se
nare av alltmer täckande rustningspansar. Skärpa, 
tyngd och balans ansågs som viktiga egenskaper 
hos ett svärd. Greppet där man höll svärdet var dä
remot tämligen enkelt utformat. Handen förutsattes 
va ra garderad av en pansrad stridshandske. Det enda 
handskyddet på svärdet utgjordes av parerstången. 
Den hade en viktig funktion i striden, eftersom man 
ofta slogs genom hugg. Parerstången hindrade mot
ståndarens klinga att glida längs det egna bladet och 
därmed skada handen. Om ett hugg fångades upp 

Medeltida slagsvärd, funnet i Skåne (KM 9635). 



på detta sätt, kunde man dessutom vräka motstån

darens vapen åt sidan och själv utdela ett mothugg . 

Parerstången gav de europeiska medeltida svär

den formen av ett kors . Svärdet skulle också användas 

i kampen för korset. Symboliken kom att lyftas fram 

under de krigsexpeditioner som fått namnet kors

tåg. Korstågens huvudperiod var under 1100- och 

1200-talen. De som deltog i dessa härtåg fick den ka

tolska kyrkans särskilda välsignelse. Den som stupa

de i kamp för kyrkan slapp att pinas i skärselden och 

bereddes omedelbart en plats i paradiset. Den spe

cifika krigarideologi som utvecklades under högmed

eltiden i Väst-, Central- och Nordeuropa skulle sätta 

djupa avtryck i aristokratins kultur. Riddaren skulle 

med sitt svärd försvara sin herre, de svaga och kris

tenheten . Riddarna belönades med särskilda sociala 

och ekonomiska privilegier - krigarna blev till adel. 

De höga idealen märktes inte alltid i adelns politiska 

praktik som oftast syftade till att utvidga egen makt. 

Den pansrade riddaren med sitt tunga svärd ut

gjorde kärnan i den europeiska krigsmakten under 

medeltiden . Förändringar inom de militära struktu

rerna skulle dock komma . Båg- och armborstskyttar 

fick stor strategisk betydelse under det så kallade 

100-årskriget som utkämpades mellan England och 

Frankrike (1337-1453). De tyska och schweiziska 

landsknekthärarna beväpnade med pikar visade 

sig överlägsna riddarna . Införandet av artilleri och 

skjutvapen på krigsfältet förändrade slutligen all 

krigföring. I början av 1500-talet hade riddaren i 

rustning spelat ut sin roll på slagfältet. Den heltäck

ande rustningen levde kvar som paraduniform och 

som skyddsdräkt vid tornerspel. Svärdet utvecklades 

emellertid vidare, bland annat genom värjan under 

1400-talet. 
De militära enheterna blev större, pikar, musköter 

och kanoner avgjorde slagen. Snabbhet och rörl ig-

En och en halvhandssvärd, Tyskland, tro ligen 1500-talets bör
jan (KM 27 197). 



het var en förutsättning för att vinna fördel i bataljerna, även i närstrider, där 
svärden kom till användning. Smidighet visade sig i dessa sammanhang vara 
ett bättre skydd än pansar. Värjan användes lika mycket för stick som för hugg 
och var lättare än de medeltida svärden. Fäkttekniken blev mer avancerad. 
Värjfästena antog under 1600-talet alltmer komplicerade former. De skyddade 
hand och handled och gav dessutom precision i fäktningen. Den praktiska 
funktionen gick även hand i hand med de estetiska värdena. Värjan blev ett 
måste för samtliga officerare. Svärdet var fortfarande adelsmannens känne
tecken och det användes inte bara på slagfältet eller som dräktattiralj . Adelns 
komplicerade hederskultur gjorde att dueller inte var ovanliga. D'Artagnan, 
Aramis, Athos och Porthos må vara romanfigurer från 1800-talet, men bakom 
den muntra fiktionen finns en kärna av blodig sanning. Under årens lopp för
sökte man med varierande framgång genom lagar stävja adelns duellerande. 

I Kulturens samlingar finns åtskilliga exempel på praktfulla värjor från Tysk
land med datering till 1600-talet. I Tyskland fanns under denna tid många 
framstående vapensmedjor, bland annat i Solingen, idag troligen mest be-

Värja, svensk av tysk typ s.k. Schweden
degen med tvådelad parerplåt som se
dan utvecklades till den hjärtformade. 
Helhet se sidorna 46-47 (KM 13216). 

52 BJÖRN MAGNUSSON STAAF 



Bilden visar den typ av värja som kom att 
bli förebild för karolinervärjan. Värja, tysk 
av nederländsk typ. Johannes Wirsberg, 
Solingen, Tyskland, 1600-talets första del. 
Etsad dekor SOLI DEi GLORIA. Hjärtfor
mig, perforerad parerplåt direkt övergå
ende i sidobygel. S-formad parerstång 
och läderklädd kavel lindad med järntråd 
(KM 24261). 

Värja med liten, oval parerbygel samt 
tumbygel. Kavel lindad med ull och flätad 
koppartråd. Stämplat SAHAGUM samt 
ett ulvmärke i de två parallella skålslip
ningarna på klingan. Solingen, Tyskland, 
1600-talets mitt. Helhet se sidorna 46-47. 
(KM 14645). 
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römt för sina exklusiva köksknivar. De tysktillverkade svärden exporterades 

till hela Europa, även till Sverige. En svensk vapenindustri växte fram under 

stormaktstiden . De svenska svärden höll väl så hög klass som de tyska . Ett 

sådant exempel är den så kallade karolinervärjan, va_rs närmast mytologiska 

status kommit till uttryck i Frans G. Bengtssons dikt Kung Karls värja. 

Här, mellan polsk pallasch och ungersk sabe l 

syns blank, kung Karl, din långa raka pamp. 
Vann kusin August den, när han aimabel 
gav bal för dig? Han vann den ej i kamp. 

Din samtid levde krokigt och på tvären 
bland snusförnuft om kabinettsbesvären, 
spinettklink, gräl och Amors rosenband. 

Hos dig var allting rakt - din tro, ditt land, 

ditt kungaord, de skyldrade gevären, 
och krigets konst och klingan i din hand. 

Dikten, pub licerad i Lundagård 1922, är inspirerad av en värja som Bengtsson 

beskådat på museum i Dresden . Enligt sägnen ska värjan ha tillhört Karl XII. 

Värjan av karolinertyp har blivit en designikon som betingar ett högt pris på 

dagens antikmarknad. Den har en avskalad och elegant form. Greppet består 

av parerstång samt handbygel och ser minimalistisk ut jämfört med 1600-ta

lets övriga värjkonstruktioner. Ingen annan svensk kung har i lika hög grad 

associerats med traditionella asketiska krigarideal. I dikten kontrasteras Karls 

vä rj a mot huggvapnen pallasch och sabe l. Sabeln har i regel en böjd klinga i 

motsats t ill värjans och pallaschens raka . 
På Kulturen finns en värja med anknytning till den skånske officeren Carl 

Johan Rittercrantz, som tjänstgjorde i Karl Xll:s arme och som hamnade i rysk 

fångenskap efter slaget vid Poltava 1709. Värjan följde Rittercrantz till Huaröds 

kyrka på Linderödsåsen där han begravdes år 1760. Georg Karlin, Kulturens 

förste chef, som var den som införlivade värjan i Kulturens samlingar, hade 

säkert beskådat värjan redan som ung, då hans pappa var präst i Huaröd. Vär

jan är något kort för att räknas som en "äkta" karo linervärja. Den är tillverkad 

i Sverige under något av 1600-talets sista eller 1700-talets första år. Ritter

crantz kom i militärtjänst 1703 och blev så småningom löjtnant i det Skånska 

kompaniet vid den svenska ade lsfanan. Detta regemente deltog i slaget vid 
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Värja, So/ingen, Tyskland, 1600-tal. Stämplad 

Me Fecit So/ingen. Fäste av större och mer 

komplicerad typ (KM 13209). 

Karolinervärja, för kavalleriofficer, Sverige, ca 

1695--1710. Fäste av förgylld mässing. Har till

hört den skånske officeren Carl Johan Ritter

crantz (KM 218). Hela värjorna se sidorna 46-47. 





Sabel för officer, Frankrike, ca 1820. Klinga med blånerad, etsad och förgylld dekor. Stämplad: 

K&S (Kirschbaum & Schnitzler, Solingen) 1795. Fäste delvis förgyllt, med kvinnohuvud före

ställande Minerva. Balja i förgylld mässing med pressad och graverad dekor (KM 51442.171 ). 

ren, blev det viktigaste närstridsvapnet. Svärd kom dock fortfarande att an

vändas på Napoleon krigets slagfält, främst sablar. Sabeln var avsedd för hugg 

snarare än stick. De franska sablarna var kända för att direkt utdela dödande 

hugg, medan de brittiska sablarna istället lemlästade sina offer. Sett utifrån kri

gets grymma ekonomi var de brittiska sablarna mer effektiva. En sårad soldat 

binder fler resurser för motståndaren än en död. Efter Napoleonkrigen hade 

dock svärdet i stort sett spelat ut den centrala roll som det haft i krigsföring 

under tusentals år. 

Svärdet försvann från slagfälten, men krigen finns kvar. Människor dör, inva

lidiseras och tvingas i landsflykt på grund av vapenbruk. Vi väntar fortfarande 

på den dag som profeten Jesaja utlovade då han levde på 700-talet f.Kr. i 

landet Juda: 

Då skola de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårds

knivar. Folken skola ej mer lyfta svärd mot varandra och icke mer lära sig 

att strida. 

Jesaja 2:4 
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Jägarnas landskap 
Vi bor på landet söder om Lund, i ett torp som länge var hem för en skånsk 

dragon. Det låg en gång i Hässleberga by men flyttades ut i samband med 

skiftena i början av 1800-talet. Backlandskapet omkring oss har emellertid en 

betydligt äldre historia, har det visat sig. 

Det var en serie tillfälligheter som ledde mig på spåret. I juli 1992 började en 

av vå ra grannar gräva ut en liten mosse för att anlägga kräftvatten. Det blev en 

lång och torr sommar och han tog sig successivt allt längre ut bland starrgräs 

och kaveldun. Schaktmassorna kördes bort med vagn, lass efter lass tippades 

på backarna ovanför lergraven för att senare jämnas ut med plog och harv. Allt 

detta hände tätt inpå vår tomtgräns. 

En sen kväll tog jag ett kliv över stängslet. Solljuset låg gyllengult över back

arna och gav relief åt jordkokor och stenar. Ett triang'elformat föremål väckte 

mitt intresse. Det såg ut som ett stycke horn och kändes som horn när jag tog 

i det. Det var insmetat med kalkgyttja och torv, och jag lade det i ett handfat 

när jag kom hem. Någon timme senare tvättade jag försiktigt fram en del av ett 

renhorn ur vilken någon med enkla redskap karvat ett långsmalt stycke, kanske 

ämne till en harpun? 

Denna första upptäckt lockade mig att gå vidare, och jag strövade i närmare 

sju år över området för att ta vara på det jag fann av horn och ben och flinta. 

Någon arkeologi i vanlig mening va r det inte tal om då allt var omrört, men 

jag hade hela tiden kontakt med arkeologerna Gad Rausing och Lars Larsson 

och med faunahistorikerna Ronnie Liljegren och Jonas Ekström, som grans

kade och kommenterade fynden och gav mig feedback. Delar av materialet är 

numera undersökt och publicerat, och de äldsta fragmenten har visat sig vara 

omkring 13 000 år gamla. De härrör således från den tid då inlandsisen äntligen 

släpper greppet om Sydskandinavien . 

SIDORNA 58-59: Backlandskapet i Hässleberga, utsikt mot Assartorp. En återuppgrävd dödishåla 

i förgrunden. På bortre stranden hittades hovbenet av vildhäst (se nästa sida). TILL VÄNSTER: 

Först i Sverige, äldst i Norden - omkring 13 000 år gamla fynd av vildhäst från grävningarna i 

Hässleberga 1992: skenben, hovben och fragment av överkäke. Foto Sten Åke Nilsson . 
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Fragment av renhorn. Taggarna har bearbetats med flintverktyg. Foto Lars Larsson. 

Första sommaren var den mest givande, och jag gick ibland hem med hän
derna så fulla att jag förmodligen tappade en del på vägen. Bland fynden 
fanns flera fragment av ett hästkranium som jag satte i samband med de dra
goner som bott i vårt hus sedan 1700-talet. Det föreföll inte otroligt att de då 
och då grävt ner en död häst. Dessa ben hade således sitt intresse i relation 
till huset men va r, som jag såg det, mycket yngre än resten av materialet, och 
benen behandlades därför mindre vördnadsfullt. De hamnade i cykelskjulet 
där de emellertid låg väl skuggade i ett par plastkassar. När hösten kom och 
jag skulle lämna in det hela till faunahistorikerna i Lund lyfte jag i alla fall in 
kassarna med hästbenen i bilen. 

Ronnie Liljegren suckade när han såg dem. Han hade gått genom ett stort 
antal hästfynd och konstaterat att de i allmänhet var betydligt yngre än vad 
man hoppats på. 

Ur min samling tog experterna i en första omgång ut fyra fynd för C14-da
tering, fragment av tre renar och en häst. 

Ronnie Liljegren lät upprymd när han långt senare ringde mig och med
delade resultaten av dateringarna, som gjorts på The Svedberg-laboratoriet 
i Uppsala. Hästkäken hade motsvarat förväntningarna, den var till och med 
äldre än ett par av renfynden . Jag hade således funnit det första riktiga bevi
set för vi ldhäst i Sverige - och samtidigt det äldsta i Norden. 
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Också Gad Rausing blev entusiastisk när han informerades och bad mig att 
i fortsättningen bevaka området vä l, "som Troja eller Konungarnas dal''. Han 
påpekade dessutom att mängden av stora fäll horn av ren visade att jägarna 
slagit upp sitt läger under senhöst och vintertid, då tjurarna fäller sina horn . 

En annan forskare, Ola Magnell, har lagt materialet under mikroskop och 
funnit åtskilliga skär- och huggmärken på benfragmenten . Det visar att man 
slaktat och flått en del av djuren. Några ben har också tuggats av hund eller 
varg och även gnagts av mindre djur som sork. Ett troligt scenario är att vil
tet överraskats och dödats vid vattenhålen, slaktats i strandkanten eller på 
isen vintertid, och att benen sjunkit till botten vid mildare temperaturer. Både 
slakt- och gnagmärken verkar "färska". De flesta av benen är även i övrigt väl 
bevarade. Många är glansiga och tunga och genomfärgade av den gråvita 
kalkgyttja som utgjort bottensediment i de ursprungliga dödishålorna . 

Jag har letat över ett flera hektar stort område strött med stenar. Det har 
inte varit möjligt att ta upp och granska dem alla . Jag har ägnat mig åt en 
sorts kursivläsning med sporadiska nedslag i "texten". Så hittade jag alldeles 

Underkäke av vildhäst. 
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nyligen en väl patinerad flinta på backen ovanför vårt hus; den har retuscher 

som tyder på att den var avsedd att fästas i ett pilskaft. Liknande fynd kommer 

från den själländska Bromme-boplatsen. Jägarna följde nämligen renarnas 

och vi ldhästarnas vandringsleder, som från Nordtyskland sträckte sig till de 

danska öarna. Till Skåne fanns redan i detta skede en fast landförbindelse. 

Om flintorna skiljer ut sig från omgivningen har objekt av horn och ben i 

gengäld ofta en skyddande likhet. De är lätta att förväxla med trä eller vass

rötter, som funnits i tusental i den gamla mossjorden . De har fått sin färg av 

omgivningen och varierar från ljusaste grått till kaffebrunt och nästan svart. 

Också här måste fantasin arbeta. Tånder, hovar, ryggkotor, delar av kranier, 

fragment av skovlar och hornstänger, allt ligger huller om buller och tecknar 

sig ofullständigt mot bakgrunden. Jag har ur kalkgyttjan dragit fram ett par 

nästan kompletta renhorn, som bara stack upp med en liten del av rosenkran

sen. En hästtand sparkade jag loss ur isen en vintermorgon. 

Min bakgrund som konsthistoriker har varit väsentlig för resultaten, både 

inriktningen på det visuella och det kunskapsmässiga - jag har varit inläst på 

området och haft en hygglig uppfattning om vad jag skulle kunna hitta. Jag 

har också gått ut som jägare, van att läsa spår och spårtecken och beredd 

på oväntade möten. Bland hittills identifierade arter finns förutom ren och 

vildhäst även björn, älg, kronhjort, rådju r, fjällräv, hare, vildkatt och gädda. En 

rad av fem stora ryggkotor kommer möjligen från en visent. Älgfyndet är ett 

av de allra äldsta i Sverige. 

Flintspets, Brommekultur, omkring 11 000 år gammal, 68 mm. 
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Underkäke av vildkatt, 68 mm. 

De faunahistoriker jag samarbetat med var från början alls inte säkra på att 

benresterna i Hässleberga kom från slaktade djur. Men mängden av sönder

slagna/märgspaltade ben och märken efter flintredskap har övertygat dem -

och jag har till sist hittat det avgörande beviset, ett ben av människa . 

Det är ett säreget fynd, ett decimeterlångt, grovt stycke av ett skenben 

(tibia) med många tydliga och varierade märken efter smågnagare. Benet har 

undersökts men visat sig sakna tillräckligt med kollagen för en C14-datering. 

Det är hur som helst lockande att relatera detta enda fragment av människa 

till mängden av daterade djurben från senglacial tid. Det skulle kunna röra sig 

om en död jägare som lämnats kvar på den hårdfrusna marken . 

I ett par uppsatser har Lars Larsson kartlagt jägarnas landskap och menar 

att hästarna från sina beten på det som i dag är lundaslätten under vintertid 

drog sig in i backlandskapet i söder, där jägarna låg på lur. De små nivåskillna

derna utnyttjades för att komma tätt inpå viltet. Jag har själv i många år skjutit 

räv och rådjur på denna mark och funnit att den lämpar sig väl för smygjakt. 

Det finns också ett par större höjder från vilka man har god överblick över 

terrängen och där mari en gång kunnat se renarna vandra in . Den högsta 

heter Skällebjer. Ett kungsörnspar som häckar i närheten utnyttjar i dag kullen 

för skanning och jakt på unga harar. 
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ULF NYR EN 

Jakträtt i två 
olika världar 
Redan i de äldsta samhällena framställdes åtski lliga härskare som stora och 

framgångsrika jägare. Fenomenet kan ses hos egyptiska, assyriska, babyloniska 

och persiska furstar men även i de kinesiska kejsardynastierna. Denna elitbeto

nade jaktkultur, som inbegrep krav på ensamrätt för de högre klasserna, kom 

sedermera att överföras till europeiska furstehus och syns fullt utvecklad vid 

karolingernas hov under 800-talet. Från slutet av 1000-talet och de närmast föl 

jande seklen blev jakt en given sysselsättning för feodala furstar och adelsmän i 

stora delar av Europa. Aktivitetens betydelse för överheten framgår genom att 

segregerade jaktlagar kom att bestå ända in i modern tid: den franska adelns 

ensamrätt till jakt upphörde först i samband med revolutionen, i England mo

difierades inskränkningarna 1831 och i tyska stater, som Bayern, liberaliserades 

lagarna först 1848. 

Den svenska jakträttsutvecklingen följde de feodala uppfattningarna ute 

i Europa. Mellan åren 1647 och 1789 var jakträtt i Sverige förbehållen krona 

och frälse, med undantag av den lagstadgade förföljelsen av rovdjur samt jakt 

inom vissa geografiska områden . Monopolet försvarades via stränga jaktlagar 

där tjuvskyttar som ertappades en tredje gång riskerade dödsstraff. Som ett 

resultat av Gustav ll l:s skatteköpsförordning år 1789, knöts jakträtt till jord

ägande och inte till person. Så har det i princip förblivit ända till nutid. 

Varför eliter under lång tid kom att hävda och försvara sin ensamrätt kan inte 

enbart förklaras med att jakt gav viltkött, skinn eller pälsverk. Visserligen hade 

det svenska riket en betydande export av pälsvaror fram till 1500-talets slut, 

men utförseln kom därefter att minska och närmast helt upphöra. Jaktens eko

nomiska betydelse har sedan dess varit mer eller mindre försumbar ur natio

nalekonomisk synvinkel eller för folkflertalets försörjning. Jakt var, då som nu, 

en tidsödande aktivitet där insatserna sällan eller aldrig motsvarade resultatet. 

SIDORNA 66-07: Rikt dekorerade jaktgevär ur samlingarna. Jaktvapen försågs vanligen med in

läggningar och gravyrer för att framhäva jaktens och jägarens status. Snapplåsgevär, Sach

sen, Tyskland, 1600-talets mitt. Dekor med björn, och jägare. Se även sidan 75 (KM 13783). 

Hjullåsgevär ca 1610, 8-kantig pipa slätborrad, kaliber 12,5 mm. Elfenbensinläggningar i 

form av växtrankor (KM 51442:1). Hjullåsgevär, södra Tyskland 1600-ta l, ses 71 (KM 25372). 

TILL VÄNSTER: Kungligt påbud 1742, som distribuerades för att läsas upp i kyrkorna, med be

stämmelser angående jakttider under året. 
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Till skillnad från de flesta andra stater blev emellertid jakt i Sverige en tude
lad historia . På ena sidan stod en mer eller mindre marginaliserad landsbygds
befolkning som sedan urminnes tider hade ansetts ta för sig av skogarnas 
överflöd. En betydande del av allmogens jakt bestod av fällfångst. Småvilt 
och fågel kunde snaras och mer kapitala djur som älg kunde fångas i gropar. 
Omfattningen framgår av att drygt 25 000 älggropar återfunnits, huvudsak
ligen i landets nordliga delar. Fördelen med fällfångst jämfört med den aktiva 
jakten med vapen och hundar var att den var verksam dygnet runt och att 
innehavaren under tiden kunde ägna sig åt andra saker. 

Att jakt stundom var av vikt för den enskildes ekonomi ska inte underskattas, 
men från 1600-talet och framåt minskade dess betydelse stadigt. Den främsta 
orsaken var att den mer matnyttiga delen av den svenska faunan hade blivit 
tämligen illa åtgången redan under det nämnda seklet. Under 1700-talet blev 
älgen i stort sett utrotad i rikets mer befolkade delar. Omfattande skogsbe
te, uppodling, ohämmat tjuvskytte och en ökad förekomst av rovdjur under 
1800-talet medförde att även stammarna av hjortvilt och rådjur nästan utplå
nades. Försvunnet skogsbete, ändrade former av skogsavverkning, en mer 
än sekellång avsaknad av större rovdjursstammar samt viltvårdande insatser 
är förklaringar till faunans återkomst i vår egen tid. Det har sannolikt aldrig 
funnits fler djur i de svenska markerna än under de senaste decennierna. 

Antalet aktiva jägare har förmodligen alltid varit lågt under historisk tid och i 
rikets mer befolkade delar. Allmogens jakt i Sverige var i huvudsak koncentrerad 
till utmarker eller till de nordliga skogslänen. I dessa avlägsna trakter tycks jäga
re ha betraktats med misstro av bondebefolkningen, då det ansågs att fångst
männen fördrev sin t id i skogen i förmodad lättja . 

Vad som drev dessa jägare att genomlida sina strapatser på jakt efter flyktigt 
villebråd har av etnologer uppfattats som en passion. Det var jaktupplevelsen 
i sig som dessa jägare vanligen sökte. 

När skjutvapen introducerades var de länge både dyrbara och sällsynta . Inte 
heller hade alla inbyggare kunskap om hur de användes. En betydande del av 
de tjuvskyttar som blev dömda under 1600- och 1700-talen var därför vapenva
na soldater, båtsmän eller tjänstemän vid jägeristaten. Denna myndighet hade 
till uppgift att bevaka träd, skogar och djur i de svenska skogarna. Drängar var 
också en samhällskategori som ofta kom att anklagas för tjuvskytte. Det rörde 
sig i regel om unga män med ledig tid, där det för övrigt kan hållas för troligt 
att husbonden tillhandahöll bössan. De jagade naturligtvis för bytets skull, 

Hjullåsgevär, södra Tyskland 1600-tal. Gravering på låsblecket med hjort och spjutbärare. 
Kaliber 12 mm. Kolv och stock av va lnöt med ben- och pärlemorinläggningar, helhet se 
s 66-67 (KM 25372). 
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men också för att jakt gav ett avbrott i en grå va rdag, och för att tjuvskytte va r en 
protest som utmanade både lagar och överhet, ett vardagligt motstånd. 

Något annat som ski lde den svenska allmogen från kontinentens var skyldig
heten att stäl la upp på skal lgång efter varg och björn när skallfogdarna kallade. 
Al la hade också rätt att jaga rovdjur övera llt och förutom intäkter från vidare
försä ljning av pälsen kunde den lyckosamme jägaren kvittera ut skottpengar. 
Jaktmonopolet gällde al ltså enbart det matnyttiga viltet. 

På motsatt sida om denna fo lkliga jaktku ltur stod eliternas storstilade och ut
manande jaktutövning. Den brittiska jakthistorikern Emma Griffin konstaterar att 
"ju mindre ett givet samhälle blev beroende av jakt för sin försörjning, desto 
starkare blev jakt en symbol för makt och fri tid ." [min övers.]. Griffins utsaga kan 
ses som en viktig utgångspunkt för förståe lsen av eliternas jaktkultur. Förvisso 
syftar al l jakt ti ll att erhålla ett byte, men det utgör säl lan eller aldrig jaktens hu
vudsakliga motiv. El iternas jakt kan förklaras utifrån tre andra grundlinjer. 

Jägaren som hjälte 
När och varför de första människorna började jaga har i forskningen varit föremål 
för skilda uppfattningar och teorier. Det tycks stå klart att vå ra samlande och 
asätande förfäder vid någon tidpunkt började ge sig på större och farligare djur 
och att de började använda sig av mer sofistikerade vapen. En jakt av det slaget 
krävde kommunikation, samordning och organisation. Jakt kan därför betraktas 
som en brytpunkt i den mänskliga utvecklingshistorien. 

Den första linjen utgår från det faktum att människor började jaga livsfarliga 
rovdjur i stäl let för lättåtkomliga små djur, trots att dessa gav til lräckligt med pro
teiner. Det har förk larats av den amerikanske antropologen John D. Speth, med 
begreppet show off. Genom att döda utmanande byten visade den förhistoriske 
jägaren sina mentala och fysiska företräden och gavs en högre status i gruppen . 

I senare antika kulturer kom jägaren att associeras med hjä ltens roll. Herakles 
och hans fantasieggande storve rk är i sig ett påtag ligt uttryck för en sådan sam
mankoppling. Herakles dödade inga menlösa harar el ler småfåglar, utan fruk
tade odjur som det nemeiska lejonet, vars flådda hud han bar som trofe över 

Studsare med flintlås, räfflad pipa. Det äldsta flintlåsgeväret i samlingarna. Har t illhört överste
löjtnant Henrik Johan Belfrage som förde befäl över artilleriet under skånska kriget 1676. In
köpt vid Hjortska auktionen i Kisa 1923. Låsblecket graverat med växtornament. Inristat 1684 
Hindrick Bellfragz krönt av friherrlig krona (KM 29263). NÄSTA UPPSLAG: Varglapp från Närke 1821. 
Lapparna monterades på rep och sattes vid skalljakten runt såten så att djuren drevs mot 
skyttarna (KM 22703). Flamskväv från sydöstra Skåne märkt med spegelvänd signatur HOD 
1786. En jägare i skydd av ett träd låter sin hund driva upp såväl fåglar, hjort som hjortkalv (KM 
57994). Underst snapplåsgevär, räfflat, kaliber 16,8 mm. Till skydd mot oavsiktlig avfyrning kan 
man vrida eldstålet , s.k. springlås. Tyskland, ca 1650. Helhet ses 66-67 (KM13783). 
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Kruthorn av kohorn . Skuren dekor med hjort, 
hund och uggla, på andra sidan Johannes Ryhl 
ANNO 1719 (KM 13947). NÄSTA SIDA: Kruthorn , 
Torna härad, Skåne. Av kohorn , ri stade ci rke l
rosetter och rel iefskuret djurhuvud. (KM 38042). 

axeln . Efter varje jaktäventyr ökade hans hjältestatus. Vilken furste kunde mot
stå att associeras med en sådan förebild? 

Jägarens och hjältens sammanvävda roll uttryckte även en tydlig mansroll . 
Jakt har också förblivit en i huvudsak manlig sysselsättning ända in i vår tid . 
Andelen jagande kvinnor utgör än idag en klar minoritet av dagens jägarkår. 
Ernest Hemingways storviltsjakter bland Afrikas gröna berg är ett tydligt exem
pel på jaktens betydelse för bilden av den manlige hjälten. 

Jaktens form 
Den andra linjen har sin bakgrund i att eliternas jakt, framförallt i resursrika 
samhällen, omgavs med prakt och ståt. Mängder av beridna jägare och med
hjälpare förföljde under rituella former förutbestämda bytesdjur. Den i dag 
mest kända kvarlevan av denna jaktform är den sedan år 2005 förbjudna engel
ska rävjakten till häst. Dessa jakter följde strikta regelverk som även omfattade 
klädsel och dyrbara kringarrangemang, något som exkluderade en stor del av 
befolkningen . 

I det perifera och fattiga svenska samhället fick den ovan beskrivna formella 
jaktkulturen aldrig något större fäste. Större jaktarrangemang och inhägnade 
djurgårdar blev i huvudsak en angelägenhet för kungamakt och högadel, 
medan den svenska landsbygdsadeln mycket väl kunde överlåta jakten till 
sina underlydande. Inte desto mindre försvarade den samlade svenska adeln 
sin ensamrätt till jakt under mer än 150 år, vilket påvisar företeelsens symbo
liska betydelse för klassen som helhet. 
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Ekonomen och sociologen Thorstein Veblens teoribygge "conspicuous con

sumption" beskriver mekanismen i att konsumenten ofta söker social status 

framför nytta vid sina förvärv. Genom överdådig konsumtion kan den egna sär

ställningen markeras. Veblens iakttagelser kan, enligt mitt förmenande, över

föras till jakt som social och kulturell praktik. Överdådiga jakter och expansiva 

djurgårdsinrättningar kan för en modern betraktare förefalla vara irrationellt 

resursslöseri, men de manifesterade makt och välstånd på ett effektivt vis . 

Träning för krig 
Jaktens tredje linje är av mer praktisk natur. Historiskt sett har jakt i sin praktik, 

organisation, vapenanvändning, hierarkier, ritualer och genom själva dödandet 

haft ovedersägliga likheter med krig och krigföring . Utifrån detta perspektiv 

har miljöhistorikern Simon Schama konstaterat jaktens betydelse för forme

ringen av en krigarkast i 1200-talets England. Han menar att den kungliga jak

ten i en krigarstat alltid var något mer än enbart ett fritidsnöje. Bortsett från 

krig utgjorde jakt den viktigaste blodsritualen för att fastställa rangordningen 

i kretsen kring kungen. Av det följer att jakt kom att betraktas som förövning 

till, och som ett substitut för krig, vilket tillförde en nyttoaspekt för de unga 

krigarna . Unga adelsmän lärde sig hantera sina hästar och vapen i svårtillgäng

lig terräng. De fick erfarenhet av umbäranden och strqpatser. De lärde sig or

ganisation och samordning. Sammantaget var detta färdigheter som kunde 

komma till god användning på slagfältet. 
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Jaktbilden 
och jaktboken 
Kulturen har i sina samlingar en serie kopparstick med jaktbilder från 1500-ta

lets slut. I bilderna möter oss ett överflöd av olika djur och jaktmetoder. Kop

parsticken visar den europeiska adelns traditionella jakt på kronhjort, vildsvin 

och björn, men även på många andra djur såsom varg, stenbock, lodjur, ut

ter och hare. Här finns jakt med falk samt många bilder som visar bönders 

fångst av småfågel. De vapen man använder är armborst eller båge, spjut 

eller hirschfängare, ett kort jaktsvärd. Eldvapnet, som är en relativ nyhet vid 

denna tid, representeras av luntlåsbössan. Jakt med fällor och nät skildras 

detaljerat och även gömslen och förklädnader som används vid jakt. Här finns 

också exempel på jakt och fångst i Asien och Afrika på elefant, lejon, kamel, 

leopard och krokodil. Jakten utförs i olika landskap vid olika tider; på stubb

åkrar och klippor, i tropisk sol eller gryningsljus, vintertid i snö samt på natten 

i lamp- och fackelsken. Från vattenriket visas allt ifrån strid med en monsterlik 

val till insamling av koraller och tvättsvampar i havet. Bilderna berättar också 

om vardagligt fiske i floder och sjöar samt biodling. 

Kopparstickens upphovsman är Johannes Stradanus (1523-1605) som föd

des i Brygge och var döpt till Jan van der Straet efter sin far som också var 

konstnär. Efter studier i Antwerpen reste han till Florens, där han kom att 

stanna nästan hela sitt liv. Johannes Stradanus, som han kallade sig i fortsätt

ningen, blev en berömd konstnär och invald både i Florens konstakademi och 

Accademia Degli Alterati, som var en träffpunkt för lärda inom olika ämnen. 

Han hade många uppdrag och målade både religiösa och klassiska motiv, 

men det var bildserien om jakt, Venationes ferarum, avium, piscium. Pugnae 

bestiariorum & mutuae bestiarum (Jakt på vi lda djur, fåglar och fiskar. Kamp 

med bestar samt mellan vi lda djur). som gjorde honom mest känd. 

SIDO RNA 80-81: Bjö rnjakt av Johannes Stradanus, kopparstick graverat av Philips Gal le 1578-
85. Bilden visar hur en jakt ska gå till enligt de gamla traditioner som fanns redan under an
tiken (KM 17965). TILL VÄNSTER: Jakt på hare med hundar och gepard av Johannes Stradanus. 
Bilden är troligen ett självporträtt. Kopparstick graverat av Philips Galle ca 1580. Tamjda 
geparder användes vid jakt redan i det forntida Egypten . I Italien nämns de på 500-talet 
och användes av högt uppsatta personer även på Stradanus tid (KM 17965). 
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Stradanus jaktbilder är ursprungligen gjorda som en serie förlagor till vävda 

tapeter på uppdrag av Cosimo de' Medici - Cosimo den store (1519-7 4) -

som styrde Florens från 1537. Ett av Medicifamiljens palats var Villa del Poggio 

a Caiano, en jaktvilla på en höjd norr om Florens. Stradanus anställning som 

hovkonstnär innebar att han under flera års tid arbetade med bilder för väv

nader till tjugo olika rum. Medici tog sjä lv aktiv del i planeringen och i helhet

en höll arkitekten Giorgio Vasari. Stradanus lät också utföra dessa bilder som 

kopparstick. Det blev en succe från början, serien utökades och trycktes i flera 

omgångar i Antwerpen av Philips Gal le (1537-1612) och hans familj . Bildserien 

kom att omfatta totalt 104 kopparstick, varav kulturens samling innehåller 88. 

Varifrån har Stradanus fått sin kunskap? 
Bildernas motivrikedom är stor och allt skildras på ett välkomponerat och 

förtätat sätt, som väcker intresse även hos den icke jaktintresserade. En fråga 

som infinner sig är var Stradanus kan ha hämtat all den kunskap som finns 

lagrad i dessa bilder. Har han skildrat det han sett runt omkring sig i Italien, är 

det historiska eller diktade berättelser vi ser? Har han sjä lv jagat, har han rest 

eller kop ierat andra? Vid den här tiden gick det inte att hämta alla uppgifter i 

en enskild bok el ler bildsamling. Genom att fundera på vilka källor som Stra

danus kan ha haft tillgång till och genom att jämföra hans bilder med några 

välkända jaktböcker genom tiderna så infinner sig vissa svar. Vi får också däri

genom en inblick i jaktens olika traditioner. 
Till en adelsmans uppfostran hörde kunskap om jakt. Stradanus kom från 

en hantverkar- och borgarfamilj, men även dessa kunde ibland jaga mindre 

djur. Hans bilder av fågelfångst kan därför vara barndomsminnen från Flan

dern. En del exotiska djur fanns att se i djurparker i Florens och jaktpersonal 

hos Medici kunde berätta om jaktmetoder. Det finns en antydan om att Stra

danus deltog vid Medicis jakter. Ett av kopparst icken visar, enligt min mening, 

ett sjä lvporträtt. En man med Stradanus ansiktsdrag möter vår blick, vilket 

ingen av de andra som avbildas i serien gör. Han sitter på en häst med en 

jaktgepard bakom sig på hästen. 100 år tidigare hade Lorenzo de' Medici 

avbildats av Benozzo Gozzoli på samma sätt. Vad bilden betyder kan vi inte 

riktigt veta. Kanske berättar den att Stradanus såg sig som en av dem som 

varit med och skapat Medicis historia. Den är säkert också, på sitt sätt, en 

hyllning till Gozzoli. 
Stradanus var omgiven av konst i Florens och i Cosimo de' Medicis palats. 

Här fanns Michelangelos och den sena renässansens mer dramatiska konst. 

Äldre målningar och vävda tapeter skildrade ibland jakt, men i dessa förekom

mer jakten oftast i bildens bakgrund. I början på 1500-talet hade det gjorts 
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utgrävningar av Forum Romanum och även i Florens återfanns skulpturer från 

romersk tid . I den antika konsten var det vanligt med jaktmotiv och här kan 

Stradanus ha sett realistiskt skildrade strider mellan hundar och vildsvin . 

De böcker med bilder av djur och jakt som fanns att til lgå bör ha spelat en 

viktig roll för Stradanus arbete, men hans bild av en knubbig lokatt visar att 

det inte var helt lätt att få rätt information. Det fanns vid denna tid flera böck

er som sammanställde fakta om djurarter. Den tidiga zoologiska litteraturen 

blandar myt och verklighet på ett för oss främmande sätt. Redan Aristoteles 

tog avstånd från många av de myter om djur som Herodotos - historieskriv

ningens fader - nedtecknade. Den med Stradanus samtida Olaus Magnus 

citerade ofta Plinius men påpekade vissa fel, som påståendet att bärnsten 

skulle alstras ur lokattens urin. Det mytologiska inslaget finns också hos den 

samtida naturhistorikern Konrad Gessner, vars inflytande syns i en monster

liknande fisk som Stradanus tecknat. Stradanus har även gjort bilder förestäl

lande enhörningar och kentaurer. Bilderna behöver inte nödvändigtvis tolkas 

som avsedda att vara avbildningar av verkligheten. Myter kan även idag vara 

seglivade eftersom de underhåller och ger färg. De återberättades framförallt 

för att visa att man kände t ill klassikerna och som ett sätt att hedra t idigare 

forskare och lärare. Myterna ställde också viktiga frågor, som kunde ha bety

delse för vetenskaplig utveckling . 

De äldsta jaktböckerna 
Jakthandböckerna är mer jordnära . Den första kända riktiga jaktboken skrevs 

av Xenofon omkring år 400 före vår tideräkning. Xenofons mest utförliga be

skrivningar handlar om den klassiska grekiska jakten på hare och vildsvin, som 

skedde till fots med nät och hundar. Han skriver inte lika omfattande som 

Aristoteles om naturen, men hans text om haren brukar betraktas som den 

första vetenskap liga beskrivningen av ett djur. Han berättar sakligt hur haren 

är byggd och hur den beter sig i sin miljö, att 

den med sina långa bakben springer lättare 

i uppförsbacke än nerför. När hon vi lar 

"sträcker hon ut frambenen tillsammans, 

vilar hakan på framtassarna och sprider 

ut öronen över skulderbladen ... ". 

Han beskriver årstiderna, hur dofterna 

på vintern innesluts av frosten, hur isen 

täcker harens spår och hur doftspåren 

Enkelt kogömme, ur Caspar Schröder. 
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10 · 
~ qui Wagunt validum il/aqw.,.. Lronnn , 
~Jam alarrYs faua ; Je:dm , 'i"" aurrtn-r poj?inr 

Oppianos berättelse 211 e. Kr. om lejonjakt med facklor tas upp av Stradanus och blir in
spiration för andra. TILL VÄNSTER: Lejonjakt ur De/le Caccie libri quattro av Eugenio Raimondi 
tryckt i Venedig 1630. Scenen med lejonjakt är tydligt inspirerad av Stradanus bild ovan. 
Även scenen överst i bilden med en leopard och en spegelfälla är tagen från en av Stra
danus bilder. Privat ägo. OVAN: Lejonjakt med facklor av Johannes Stradanus, kopparstick 
graverat av Philips Galle ca. 1580. Lejonen flyr in i de uppspända näten som sträcker sig 
långt bort i landskapet (KM 17965). NEDAN: Graverad elfenbensplatta på kolvens baksida, 
snapplåsgevär se sidorna 67 och 75 (KM 13783). 
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åter lösgörs fram på dagen, så att jakthundarna kan följa dem. Den mer faro

fyllda vildsvinsjakten med spjut och nät beskrivs också ingående. Xenofon be

rättar hur man bör stå med vänster fot och hand före, hur man håller emot 

med höger hand beredd på det anstormande jaktbytets tyngd. Han talar om 

vikten av att vara flera jägare och att andra ska finnas beredda att hjälpa till. 

Flera av Xenofons beskrivningar av jaktmetoder kom att leva kvar i jaktlittera

turen och de präglar fortfarande bilderna av vildsvins- och björnjakt hos Stra

danus. 
Xenofon hade kunskap om persisk kultur och historia sedan han lett grekis

ka trupper i det persiska tronföljarkriget. Hans bok om Kyros den store, som 

grundade det persiska imperiet 120 år tidigare, är en beskrivning av kunglig 

uppfostran och kom att bli en modell för så kallade speglar - uppfostrings

litteratur för unga män och kvinnor från medeltiden och framåt. Han fick även 

uppleva Kyros stora, omtalade djurhägn som var fullt av vilda djur. Efter er

farenheterna i Persien återvände han på gam la dagar till den småskaliga jak

ten på hare och till författande. Xenofon såg jakten som en vikt ig träning för 

krig. Jakten ger god fysisk hälsa, uthållighet och mod. Den ger övning i att 

bedöma terrängens förutsättningar, leda andra och lyssna till det som är rätt. 

Stradanus fick i uppdrag att göra en bildsvit om Kyros för Medicis son så vi vet 

att han hade kännedom om Xenofons då 2000 år gamla berättelser. 
Den mest omfattanc;Je jaktboken från klassisk tid, Cynegetica (Jakten), skrevs 

av Oppianos från Pella (Apamea) i Syrien. Hans namn är en pseudonym och 

man vet inte vem han var. Denna jaktbok tillägnades den romerske kejsaren 

Caracalla . Troligen försågs verket med illustrationer och överlämnades till kej

saren år 211 e. Kr. Här finns många djurarter och olika former för jakt, framför

allt med båge och pil samt till fots med spjut och sköldar. Oppianos bok blev 

mycket känd och flera kop ior gjordes. Den äldsta bevarade avskriften illustre

rades i Konstantinopel år 1060 och finns numera i Venedig. Flera av scenerna 

återkommer i Stradanus bilder. Det gä ller scener med leoparder och andra 

icke-europeiska djur, som en lejonjakt där man jagar med facklor och sköldar. 

Stradanus kan ha använt sig av berättelsen och bildens detaljer men han har 

skapat en helt ny bild med rörelse och djup. 

HÖGER SIDA: Förklädd till ko smyger jägaren på de "glupska " rapphönsen, beredd att skjuta 
med kularmborst. Maskerade jägare har före kommit i hela världen i a lla tide r. Kohude n var 
de n vanligaste förklädnaden, populär att avbilda (se även omslaget) . Stradanus har tydligt 
inspi re rats av den medeltida handskrifte n på nästa sida . I bakgrunden fångar man fågel 
med nät i lampsken . Johannes Stradanus, kopparsti ck graverat av Philips Ga ll e (KM 17965). 
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Medeltida jaktkultur 
De två i särklass viktigaste medeltida jaktböckerna skrevs och illustrerades 

på 1300-talet i Frankrike med ungefär 10 års mellanrum. Båda förmedlar på 

ett nytt sätt en äkta naturkänsla med sina utförliga och nära beskrivningar av 

djurens utseende och vanor, landskapet och hundarna . Den äldsta skrevs på 

1370-talet av Henry de Ferrieres. Ferrieres ägde skogen vid Breteuil utanför 

Paris och i sin barndom såg han Karl IV delta i en hetsjakt på vildsvin . När bok

en skrivs är han en erfaren riddare, som deltagit i kriget mellan Frankrike och 

England - det så kallade 100 års-kriget. Pesten hade tidigare drabbat Frank

rike och insikten om att gammal, värdefull jaktkunskap kunde gå förlorad, var 

en anledning t ill att han började skriva. Bokens titel Livre du roi Modus et de 

la reine Ratio brukar översättas till Kung Praktik och drottning Teori . Jakten 

framställs som moraliskt vikt ig och liksom hos Xenofon och Oppianos fram

hålls att jakten motverkar sysslolöshet och synd. Boken bygger på dialog mel

lan läraren och en ung man. Hela jakten beskrivs detaljerat från tidig morgon, 

då man ger sig ut med spårhunden och letar efter en lämplig hjort. Ferrieres 

låter läraren berätta hur spåren från en stor hjort ser ut och hur spillningen 

från ett friskt djur ska se ut. Eleven ska lära sig hur man markerar spåret med 

kvistar och vilka termer som ska användas när man berättar för jaktsällskapet 

om djuret och visar upp spillningen . Dessa reg lerade former levde kvar un

der lång tid i adelns och kungars jakt och vi kan se dem i Stradanus skildring 

av hjortjakt. Där syns i bakgrunden den tidiga frukosten, med en man som 

kommer och visar något. Detta är upptakten till den stora parforcejakten, 

hetsjakten, som syns i förgrunden. 

Det andra verket, Livrede Chasse, skrevs av Gaston 111 av Foix (även kallad 

Phebus) i södra Frankrike. Phebus var, liksom Ferrieres och Xenofon, en erfa

ren militär. Han har troligen inspirerats av Ferrieres, men Phebus texter har en 

ledigare ton . Boken är samtidigt en av höjdpunkterna bland alla medeltida 

illustrerade handskrifter. Att Stradanus har haft tillgång till den kan man tyd

ligt se på flera bilder som visar konstruktion av fällor. Ferrieres och Phebus 

förmedlar inte bara jaktmetoder utan också medeltidens och feodalismens 

hela jaktkultur i Europa (se bilder i Baag0e s 103). 

Stradanus bilder är således mer beroende av en lång jakt-, litteratur- och 

konsttradition än man kanske i förstone tror. De berättar inte bara om samtida 

jaktliv utan verkar snarare poängtera jaktens historiska roll. Genom att betona 

jaktens traditioner placeras Medici bland de stora härskarna. Här finns samti 

digt en ny vardaglig .och realistisk sida i bilderna. Stradanus har djupa rötter 

Jakt i skydd av skjutko. Måln ing ur handskrift från 1400-talet Livrede Chasse skriven ca 1387 

av Gaston Phebus, BnF Franca is 616 folio 115v. Foto La Bibliotheque nationale de France. 
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Frukosten före jakten. De som varit ute och spårat visar upp kronhjortens avföring. Målning 
ur handskrift från 1400-talet, Livrede Chasse skriven ca 1387 av Gaston Phebus, BnF Francais 
ms. 616. Foto: La Bibliotheque nationale de France/I BL. 

TILL HÖGER: Jakt på hjort, Johannes Stradanus, kopparstick graverat av Philips Galle ca 1580. 
Parforcejakt är en jakt där hundar kraftfullt driver ett utvalt djur, som jägarna följer. Männen 
till häst är utrustade med spjut och korta svärd. De små hundarna med hängande öron är 
spårhundar som används när man planerar jakten. Långbenta, snabba hundar används för 
att hetsa hjorten. Redan under antiken berättas om dessa två typer av hundar. Scenen i bak
grunden visar den gemensamma frukosten (KM 17965). 
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i den flamländska kulturen och han för samman sitt hemlands sätt att skildra 

vardagen med den mer högtid liga italienska bilden. Renässansens nyfikenhet 

och insikt om att kunskap byggs på iakttagelse av verkligheten, präglar också 

hans bilder. Leonardo da Vincis syn på konst och vetenskap som två sidor av 

samma sak var troligen också betydelsefull. Da Vincis teckningar av hästar kan 

ha varit en direkt förebild för Stradanus. 

En ny tids jaktbilder 
I mitten av 1500-talet trycktes Phebus och Ferrieres handskrifter med nya bil 

der gjorda i träsnitt. Jacques Du Follioux, en adelsman berömd för sitt jakt

kunnande, använder sig av Ferrieres text kompletterad med egna kommen

tarer i en bok med träsnitt år 1561. Detta var början på en rik produktion av 

tryckt jaktlitteratur. Stradanus mer livliga kopparstick kom vid slutet av seklet 

att inspirera många . Till dessa hör bland annat Stradanus elev Antonio Tem

pesta som använde flera av Stradanus jaktscener i sin egen produktion, samt 

den mycket produktive och kände Jost Amman, som var 16 år yngre än Stra

danus. Amman illustrerade 1582 en jaktbok, som helt byggde på Foi lloux och 

där vissa bildideer troligen inspirerades av Stradanus. Tempestas, Ammans 

och Stradanus jaktscener kom i fortsättningen även att användas som före

bilder för elfenbensinläggningar på vapen, målade fajanser och graverade 

bilder på silverföremål'. Till de konstnärer som påverkades hörde också en 

jämnårig vän från Flandern, skulptören Giambologna, liksom även målaren 

Rubens, som hämtade inspiration bland annat till en målning föreställande 

lejonjakt. 
Stradanus verk är en del av konstens utveckling. Medeltidens jaktbilder var 

vackra och pedagogiska, men tecknade utan riktigt perspektiv mot en platt 

bakgrund och djuren skildrades utan realistisk anatomi. I den tidiga renäs

sansens konst hittar man också jakt, men då oftast i ett blånande landskap 

i bildens bakgrund, medan hovliv och berömda personer syns i förgrunden. 

Stradanus flyttar fram jakten och tar oss direkt till händelsens centrum till 

sammans med jägaren, som smyger bakom ett träd eller laddar bössan, och 

djuret som jagas. Upplevelsen av dramatik, rörelse och djup i bilden är ny. Ge

nom sin förmåga att visuellt utveckla en ide är Stradanus en av dem som gju

ter liv i jaktböcker och naturvetenskapliga verk lång tid framöver. Det gör att 

vi kan uppleva hans bilder som fönster in i europeisk civilisation kring år 1580. 

Vildsvinsjakt , träsnitt av Jost Amman Adeliche Weidwercke av Jacques Du Fouilloux, Frank
furt, 1661 . Bilden är en direkt förebild till jaktscenen på bössan nedanför. UNDER: Kolv med 
inläggningar av ben, se hela hjullåsstudsaren s 120-121 . 
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Luntlåsmusköt med beninläggningar, hävstångsavtryckare, slätborrad 8-kantig 
pipa 16,8 mm tyskland 1600-talets mitt (KM 26510). NEDAN: Två böcker som in
spirerats av Stradanus bilder av fågelfällor. Underst Del/e Caccie, libri quattro av 
Eugenio Raimondi Venedig 1630 samt överst Neue Lustige und Val/ständige Jagt
Kunst av Caspar Schröder, Frankfurt und Leipzig 1728. TILL VÄNSTER: Fågeljakt med 
luntlåsbössa av Johannes Stradanus, kopparstick graverat av Philips Gal le ca 1580. 
Jakträtt var vanligen förbehållen kung och adel men enklare jaktformer - som 
fågeljakt - kunde överlåtas till underlydande. I bakgrunden till vänster ses nät för 
fågelfångst (KM 17965). 
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JETTE BAAG0 E 

Et enevmldigt 
magtlandskab 
i Norden 
I Nordsjc;e/lands skove ligger et stjerneformet net af veje, som er lavet i 1680-

erne, da Christian V (1646-1699) indrettede skovene til parforcejagt. Dermed 

blev Nordsjc;elland et af de forste landskaber i Europa, der bevidst var desig

net som et udtryk for en enevc;eldig konges evne til at styre alt, også naturen, i 

kraft af den fornuft, Gud havde givet ham. Senere skulle det blive mere reglen 

end undtagelsen. Jagtlandskaberne blev vigtige signaler både til folket og til 

andre herskere, og selv i den korte tid Sverige havde enevc;elde (1680-1719) 

blev der lavet et vejsystem i Stockholms Djurgård, som var en tro kopi af et, 

den ben21mte franske arkitekt Le N6tre havde lavet ved Chantilly i 1669. 

Grunden til at et jagtlandskab kunne få så stor symbolsk betydning var, at 

natur og vildt er begrc;ensede ressourcer. I årtusinder havde hjorte og vildsvin 

vc;eret en vigtig fodereserve, når sulten hc;ergede. Derfor havde stormc;end, 

også her i Norden, sat sig på retten t il det store vildt. For eksempel skrev 

Olaus Magnus i 1555, at elge sammen med hjorte, kronhjorte og rådyr havde 

"fått rykte om sig att vara förnämligast människoföda; och fördenskull befin

nes äfven jakten på dessa djur, enligt en gammal lag, vara t illstadd allenast 

ädlingar och deras tjänare . 

Jagten var b levet en manifestation af magten og jagtlandskabet blev en 

scene for demonstration af magt, både udadtil og internt i samfundet. Et ek

sempel på jagtens symbolske betydning var de 42 tapeter til Dansesalen på 

Kronborg i Helsing0r, som den danske konge Frederik Il (1534-1588) fik vc;evet 

i 1582-84. Et af dem viser kongen selv som vildsvinejc;eger på en prc;egtig hvid 

hest. Så kunne kongens gc;ester se, at kongen var en modig mand, altså en 

konge der kunne forsvare sig selv, sin position og sit land. 

SIDORNA 9S-99: Flygfoto av Kongestjerne n i Sto re Dyre have på Sjä l land. TILL VÄNSTER:1 689 gjor
de Tantzer denna teckning av J cege rsborgs Slot med ett idea llandskap fö r parfo rcejakt. 
Hundarna kunde driva hjo rte n länge och man kunde a ld rig veta var hjorten skulle stä ll as 
av de m. Därför fanns många stj ä rnformade platse r där jakte n kunde avs lutas. Utsikt över 
Öresund med Skåne i bakgrunde n. Foto Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. 
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I Nordsjaalland begyndte udviklingen mod 

et stort jagtlandskab, da kon gen ved reforma

tionen i 1536 beslaglagde al kirkens jord og 

blev landets st0rste godsejer. Krongodset lå 

spredt i hele landet, alene i Skånevarder om

kring 2000 kongelige ejendomme, så det var 

neJdvendigt at samle godset både for at effek

tivisere driften, men også af hensyn til jagten. 

Når kongens jord lå spredt mellem andres, 

skulle han nemlig dele jagtretten med dem, 

men hvor han ejede jorden alene, havde han 

også retten til jagten alene. Derfor samlede 

kongen sit gods i sammenhaangende områ

der, såkaldte vildtbaner, der kan sammenlig

nes med de engelske parker. 

Nordsjaallands natur og dets beliggenhed 

tCEt på landets hovedstad var grundlaget for 

hele udviklingen af jagtlandskabet. Nordsjaal

land er et staarkt kuperet moraanelandskab, 

hvor gruset jordbund, moser og s0er har for

hindret, at de centrale dele blev dyrket. Til 

gengaald varder gode muligheder for skov og 

vi ldt. Her samlede Frederik Il sidst i 1500-tal

let ved bytte, keJb og tvang en kongelig vi ldt

bane. Udgangspunktet blev Herluf Trolles og 

Birgitte GeJyes centralt beliggende Hillemds

holm, som kongen i 1560 byttede med Skov

kloster ved Naastved. Efter byttet fik stedet 

TILL VÄNSTER: Detalj av den kungliga vetenskapsakade
mins karta över Nordostsjälland 1768. "Det Kongl. 
Viidenskabers Societeters Direction ved rigtig Land
maaling optaget og ved trigonometriske samt astro
nomiske Operationer ... af Caspar Wessel Aar 1768". 
Foto Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. TILL HÖGER: 

Parforcejaktens faser illustreras Ferrieres jaktbok. Det
ta exemplar ca. 1410 kommer ur greve Otto Thotts 
samling på Det Kongelige Bibliotek (handskrift 415): 
1. Eftersökningen. Jägaren utser ett lämpligt djur ge
nom att spana från ett träd. 2. Morgonmötet. Jakther
ren beslutar vilket djur man skall välja. 3. Jakten. Jägar
na kommunicerar med hornsignaler. 4. Djuret styckas 
och delas upp enligt gamla ritualer och hundarna be
lönas. Foto Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn. 



navnet Frederiksborg, og kongen begyndte en om

bygning, som skulle g0re Frederiksborg til kongelig 
residens i Nordsjcelland. Nye kongeveje forbandt 

de nordsjcellandske slotte med hovedstaden eller 

forte til kongens jagtgårde, for eksempel lbstrup 

ved Gentofte og 0strup ved Esrum 50, nutidens 

Fredensborg . Omkring år 1600 var Nordsjcelland 

altså et magtens landskab, selvom det endnu ikke 

bevidst var designet som et. 
Det skete forst efter at Christian V var blevet salvet 

som enevceldig konge i 1670. Krigene mod Sveri

ge, som i 1658 havde fort til tabet af Skånelande

ne, havde også skabt en ny magtbase for kongen. I 
1660 indforte Frederik 111 (1609-1670) derfor ved et 

kup arvelig enevcelde i Danmark. Dronningen, den 

politisk begavede Sophie Amalie, var klar over, at 

det var vigtigt at iscenescette det nye enevceldige 

styre, og det gjorde hun bland andet med pragt
jagter. Måske s0rgede hun også for, at kronprins 

Christian på sin dannelsesrejse bes0gte Frankrig, 

hvor han i 1663 deltog i en "chasse a courre" og 

imponerede Louis XIV så meget, at Solkongen op
fordrede ham til at indfore jagtformen i Danmark, 

hvor den senere fik navnet parforcejagt. 
Under en parforcejagt forf0lger jcegere til hest 

og med hunde en udvalgt hjort, til den ikke kan 

l0be lcengere. Når hundene holder hjorten, blce

ses signalet "Halali ! ", og jagtens fornemste delta

ger giver dyret nådesst0det. Allerede i 1300-tallet 

havde chasse a courre faste ritualer i Frankrig, og i 
1500-tallet gjorde Francois I (1494-1547) jagten til 

En hirschfängare är ett kort svärd som användes för att slut
ligt avfånga, d.v.s. döda djuret. Den var också ett försvar mot 
farliga djur t.ex. vid jakt på vildsvin. 1, 2. Hirschfängare, etsad 
dekor med jakt på vildsvin och hjort (KM 26683). 3, 4. Hirsch
fängare, etsad dekor med små gropar, trofeknippen och en 
kvinna. Fäste i försilvrad mässing med avslut i form av hjort
hovar (KM 13298). TILL HÖGER: Björnjakt ur en större serie med 
vävda jakttapeter. Troligen Aubusson, Frankrike. 1500-talets 
första hälft. (KM 12315). Foto Lena Wilhelmsson . 





et symbol på kongen. Parforcejagt kraever et stort landskab, hvor hundene kan 
jage hjorten i 2-3 timer, og for at lette jagten blev de gamle jagtveje i skovene 
omkring Paris suppleret med nye, så otte veje delte skoven i otte trekanter. På 
den måde va r det nemmere at folge hjortens flugt i skoven. Hvor vejene m0d
tes dannede de en plads, hvor kongen kunne draebe. hjorten, mens jagtdel

tagerne så beundrende til, og for at tilskuerne kunne nå hurtigt frem, blev de 
otte veje forbundet med "runde veje". Til sammen dannede vejene et m0nster 
som et spindelvaev i skoven. 

Christian V havde magt, men han va r fattig og havde ikke råd til at bygge 
nye slotte. Til gengaeld tvang den politiske situation hjemme og ude kongen 
til at have sin egen haer. Christian V havde altså arbejdskraft i form af solda
ter, og taet på hovedstaden havde han et stort gods med en rig jagt. Det var 
oplagt for den jagtglade konge at indrette et jagtlandskab, der også kunne 
udtrykke hans enevaeldige status. 

11670 an lagde Christian V Jaegersborg Dyrehave ved at nedlaegge en lands
by ved lbstrup i Gentofte og udvide en dyrehave, hans far havde oprettet året 
for. Midt i den ca. 1.500 ha store nye dyrehave byggede kongen en jagtpavil
lon. Den blev kaldt Hubertushuset eller Eremitagen efter en bordelevator, en 
eremitagemaskine, der var konstrueret af den bemmte astronom og fysiker 
Ole R0mer. Med maskinen l0ftede man maden fra k0kkenet op i spisesalen . 
På den måde kunne kongen spise en eremitage, det vil sige alene uden de 
tjenere, som ellers altid omgav ham. lbstrup Slot, som var bygget o. 1600, blev 
sat i stand og blev hovedsaede for den kongelige jagt. Derfor fik det navnet 

Jaegersborg. 
I de folgende årtie r blev hele det nordsjaellandske skovlandskab indrettet 

til parforcejagten, men samtidig blev det forvandlet til et landskab, som efter 
alle samtidige europaeiske standarder va r en enevaeldig hersker vaerdigt. 

I barokken så man den enevaeldige konge som Guds repraesentant på jor
den, og matematik, isaer analytisk geometri, som det h0jeste udtryk for Guds 
fornuft. Descartes' geometri er ligefrem blevet kaldt "n0glen til hele den 
franske barok", og hans koordinatsystem er blevet beskrevet som en magisk 
trylleformular, mennesket ville bruge til at underlaegge sig virkeligheden. En 
enevaeldig konge så altså sig selv som repraesentant for et ordnende princip, 
frem for alt i matematikken, men også i naturen som helhed. Derfor kunne 
kongen ved hjaelp af matematikken forvandle den vilde, kaotiske natur til or
den, og det va r praecis det, der skete i Nordsjaelland. Skovene med deres 
sumpe, moser og s0er var virkelig et farligt og kaotisk naturområde, men ved 
hjaelp af Descartes' geometri forvandlede den enevaeldige konge dem til et 
ve lordnet jagtlandskab. Her kunne enhver ride trygt på de nye veje og nemt 
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orientere sig, hvis blot han kendte den geometri, der var designets styrende 

princip og udtryk for Guds og kongens fornuft . 

I mange af Europas enevceldige baroklandskaber er slottet udgangspunkt 

for landskabets design. Det blev det ikke i Nordsjcelland. Hervar naturen i cent

rum, og udgangspunktet blev den firkantede Store Dyrehave syd for Hille

r0d. Den var hegnet i 1618-19 og orienterede sig i landskabet efter konge

vejen fra K0benhavn til Frederiksborg, så det kom jagtvejssystemet også til. 

Fordi Store Dyrehave er voldsomt kuperet, var den svcer at overskue og farlig 

at ride i, og ligesom som resten af Nordsjcellands skove egnede den sig fak

tisk rigtig dårligt til parforcejagt. Nu blev den, som om den bare havde vceret 

et bosquet i parken ved Versailles, indrettet med veje, der skar hinanden i 

perfekte stjerner omgivet af kvadrater af rette veje . Ser man dyrehaven på et 

kort, kan man ncesten tro, at der er tale om en barokhave, men som landskabs

design var det geometriske princip nyt og anderledes, langt mere syste

matisk og ordentligt end for eksempel de franske spindelvcev. Den centra le 

stjerne i dyrehaven, Kongestjernen, blev symbolsk markeret med en sten de

koreret med en kompasrose og kongens navntrcek. Ingen skulle vcere i tvivl 

om at her rådede Guds og kongens fornuft. 

Også måden at navngive vejene på var anderledes end den franske. I stedet 

for at bruge svcere vejnavne brugte man tal (cifre). D~n ide stammede måske 

fra Dresdner Heide i Sachsen, hvor der i 1500-tallet var lavet en stjerne af veje 

nummereret fra et til otte. I Store Dyrehave kom de veje, der udgik fra Konge

stjernen, til at hedde Etvej, Tovej .. . Ottevej, og da de alle f0rte til en ny vej 

stjerne, fik de sekundcere vejkryds eller kors, navne efter vejene, altså Etkor

set, Tokorset .. . Ottekorset. I terrcenet blev vejene markeret med nummer

sten forsynet med pile, der viste, om vejen f0rte til eller fra stjernen. 

Vejsystemet i Store Dyrehave fortsatte i tre lange forbindelsesveje nord

på og sluttede f0rst midt i Gribskov, og et kort fra cirka 1685 viser, at hele 

Nordsjcellands jagtvejssystem, som også omfattede Harreskovene ved Fure

s0en, Geels Skov ved Holte og Jcegersborg Dyrehave, er tegnet og tcenkt 

som en helhed. Hvem ophavsmanden til planen var, er imidlertid et ubesvaret 

sp0rgsmål. 
Vi ved, at vejene blev anlagt af soldater, og måske var det militcere vejinge

ni0rer, der stod for projekteringen, men landskabet blev anlagt som et ud

tryk for Guds og den enevceldige konges fornuft . Derfor får vi måske aldrig 

at vide, hvem der var hjernen bag det. Der er (udover kongen) to oplagte 

muligheder. Den ene er Ole R0mer, der i 1681 vendte hjem fra Frankrig, hvor 

han havde undervist kronprinsen og hjulpet Le N6tre med at anlcegge ka

skaderne ved Versailles . Den anden er Johan Tåntzer, en jceger fra Sachsen, 
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Hirshfängare av Johan Wilhelm Kindt, Wira bruk, Sverige ca 1749-59. Etsad 
dekor med jaktscener, kavel av hjorthorn . Signerad på ryggen WIRA BRUK 
(KM 21868). TILL HÖGER: 1682 visade Tantzer, hur en skog kunde inrättas för 
tysk drevjakt. De radiala vägarna underlättade transporten av nät och jakt
dukar, när man under flera dagar drev samman allt vilt från ett område till 
en mindre och mindre yta, för att till sist skjuta djuren på en central plats. 













GUNI LLA GARDELIN 

Kvinnligt jaktntoti v 
I en av den grekiska mytologins många jaktscener skildras hur jägaren Aktaion 

av misstag fick se gudinnan Artemis bada t illsammans med sina tärnor. Som 

straff för sin oaktsamhet förvandlade den kyska Artemis honom till en hjort, 

vi lket ledde till att han dödades av sina egna hundar. Artemis är, liksom sin ro

merska motsvarighet Diana, jaktens och djurens gudinna. Av tradition har hon 

också va rit en beskyddare av kyskhet och fruktbarhet. 

Så kallade Dianamotiv är återkommande inom konsten och förekommer 

också på o li ka föremå l i högreståndsmiljöer. I konsthistorien har Diana ofta av

bildats beväpnad med pilbåge, ibland tillsammans med en hund eller en hjort. 

Detta till trots har kvinnors roll inom jakt historiskt sett, endast belysts spar

samt. Kä llorna om kvinnliga jägare är mycket begränsade på nordiskt område, 

särskilt avseende jakt b land allmogens kvinnor. För att få kunskap om svenska 

och nordiska kvinnors deltagande i jakt från medeltiden fram till 1800-talet, 

måste därför en utblick mot Eu ropa göras. 

Aristokratins kvinnor 
I Europa var jakt under medeltiden en del av hovlivet. Jakten var ett sätt att 

umgås i ett socia lt nätverk. Förutom att den gav mat, så va r den för många 

också ett nöje och en avkoppling . Att underhålla gäster med jakt var mycket 

vanligt. Jakten som aktivitet inbegrep väl att märka även kvinnor. Adelskvinnor

na kunde jaga tillsammans med sina familjer och vänner. Ett exempel på det är 

när Matilda de Mortimer (1273-1308) och några andra familjemedlemmar blir 

påkomna med att tjuvjaga i en skog vid Heresford i södra England. En annan 

kvinnlig jägare, Lady Blanche de Wake (1305-1380), var 1334 med och nedlade 

en kronhjort och två hindar i skogen vid Pickering i nordvästra England. 

Flera medeltida kä llor vittnar också om att kungar kunde uppskatta när deras 

fruar eller döttrar deltog i jakten. Maria av Burgund (1457-1482), gift med den 

blivande tysk-romerske kejsaren Maximilian I, är ett sådant exempel där kej-

SIDORNA 112-113: Amalia Wilhelmina von Königsmarck (syster till Aurora) som jaktgudinnan Dia
na, målad av David Klöcker Ehrenstrahl vid tiden för giftermålet med Carl Gustaf Lewenhaupt, 
1689. Foto Gunnar Menander. TILL VÄNSTER: Praktfat, fatets spegel utgörs av en plakett i förgyllt 
silver med en ciselerad relief förestäl lande Diana och Actaeon (grek. Aktaion). Fatet är av 
holländskt ursprung från 1600-talets förra hälft. lnfattningen i silver är senare (KM 30567). 
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saren på ett kärvänligt sätt omtalar sin makas medverkan i jakt med falk och 

hundar. En annan lovsjungen kvinnlig jägare var den franske kungen Ludvig 

XI dotter Ann de Beaujeu (1461-1522). Hennes tapperhet har blivit omskriven 

av poeten Jacques de Breze som beskriver henne som alltid varandes först 

framme i jaktlaget. Kvinnor som dessa kanske var ovanliga, även inom den 

elitkultur som de var del av, men kan ha tjänat som förebilder. 

Redan vid femton års ålder sägs drottning Elisabeth I av England (1533-

1603) med sina egna händer ha skurit av halsen på en fälld kronhjort. T io år 

senare, när hon tillträdde tronen, ansågs hon vara en god ryttare som ofta 

underhöll utländska dignitärer med jaktti llstä llningar. En svensk, något senare, 

motsvarighet är drottning Kristina (1626-1689) . Hon uppfostrades redan som 

barn till att axla monarkrollen och hennes manliga lärare undervisade henne 

såsom vore hon en prins. I sin självbiografi skriver hon apropå sin fostran: "På 

kort tid gjorde jag i mina stud ier och övningar framsteg som vida överträffade 

både min ålder och mitt kön . Konungen [Gustav Il Adolf] hade befallt dessa 

män att giva mig en helt manl ig uppfostran och lära mig allt vad en ung prins 

borde veta för att med värd ighet kunna regera . Han hade uttryckligen förkla -

NEDAN: Ur Oueen Mary's psalter, en bönebok med jaktbilder i marginalerna. Troligen gjord 

för lsabella av Frankrike 1310-20. Kvinna med båge jagande hjort. Foto British Library. TILL 

HÖGER: Hjortjakten av Lucas Cranach d.y 1544. En jakt arrangerad av Fredrik 111 av Sachsen vid 
slottet Torgue för kejsaren' Karl V Denne fick förhinder och jakten ägde aldrig rum i verklig
heten. I bildens övre hörn är Fredriks hustru Sybil le avbildad med ett mindre armborst och 

bakom henne står sex andra damer. Även om scenen inte är en bild av en verklig händelse 
visar den att det fanns jaktvapen utformade för kvinnors deltagande i jakt. Fredrik själv syns 

längst ner till höger. Målningen gjordes i många exemplar. Detta är ett fragment som finns 
på museet i Linköping. Foto Östergötlands museum. 

116 GUNILLA GARDELIN 











ÖVERST: Hjullåsstudsare, Franz Adam, Zistersdorff, Wien, ca 1680. Rikt dekorerad med 

beninläggningar och pärlemor. Låset är graverat med tillverkarens namn. Snälltryck 

och damaskerad pipa . (KM 28828). MITIEN OCH UNDERST: Hjullåsstudsare Tyskland ca 

1650. Inläggningar av ben föreställande vildsvinsjakt. På låsblecket en gravyr med 

lejon . Kaliber 14 mm. En liten studsare lämplig för en kvinna. Nederst visas låssidan 

i något större skala. Främst en hare följd av räv, hund, varg och hund (KM 13612). 



Att avbi ldas som jaktens gudinna Diana kom att bli van ligt under 1600-1700-
talen och även drottning Kristina lät sig hyllas som jaktgudinna i baletter, dik
ter, medaljer och porträtt. En kvinna som också iklädde sig den rollen var 
Amalia Wilhelmina von Königsmarck. I en målning av_ David Kläcker Ehrenst
rahl cirka 1689 ses hon i en dräkt i guldbrokad och med blå drapering, snarare 
en festdräkt än en jaktdräkt. Med lätt hand drar hon en pil ur kogret för att 
spänna bågen hon har i sin andra hand . Bilden vittnar om hur samhällse liten 
roade sig med att anta olika gestalter hämtade ur antikens myto logi. Gustav 
Lundberg har nästan 100 år senare målat flera Dianaporträtt av olika kvinnor 
där posen, kvinnans dräkt och bakgrunden upprepas. Konstnären har istället 
lagt fokus på utförandet av kvinnans anletsdrag . Ofta beställdes målningarna 
i samband med giftermål. Kvinnan skildrades som en gudinna i exotisk klä
dedräkt som var fjärran verkligheten. På de motsvarande manliga porträtten 
ikläddes däremot den avporträtterade en dräkt som signalerade dennes po
sition i samhället. 

Det finns emellertid andra porträtt som ger en kompletterande bi ld av 
1700-talets kvinnor: porträtt på de som verkligen var engagerade i jakt, av
bi ldade i sina jakt- eller riddräkter och med sina vapen. En sådan person var 
Amalia Beata Lewenhaupt (1726-1810). som föddes på Övedskloster i Skåne 
1726 och som år 1746 gifte sig med Hans Ramel. Amalia Beata intressera
de sig inte för de sysslor som traditionellt ansågs lämpliga för kvinnor, utan 
rökte kritpipa och svarvade i trä. Hon var en god ryttare och jagade gärna 
både räv, hare och hjort från hästryggen. Fiskade gjorde hon också . Ama
lia Beata intresserade sig för naturvetenskap och samlade naturalier såsom 
ovanliga exotiska djur och koraller. Många bildade personer både på kultur
och naturområdet samlades på Maltesholm där Amalia Beata fick möjlighet 
att umgås med personer som Carl Hårleman som också var god vän med 
Carl von Linne. Det fanns fö ljaktligen gott om inspirationskällor til l hennes 
naturvetenskapliga intresse i hennes närmi ljö. Amalia Beata har som ung por
trätterats i riddräkt, med piska i högerhanden, vilande, lätt nonchalant, mot 
axeln . Vänsterhanden är instucken innanför jackan som är delvis uppknäppt, 
som om hon var på väg att ge sig ut på en ridtur. Ett annat porträtt av henne 
i mer mogen ålder är målat av en anonym konstnär. På bilden är hon iförd 
väst, grön jacka och rynkad kjol. Hon hål ler sin bössa i handen, rustad för jakt. 
En annan samtida kvinna med stort intresse för jakt var Karen Rosenkrantz 
de Lichtenberg (1739-1807) som föddes på Vindum Overgård väster om 
Bjerringbro på Östra Jylland. Hon gifte sig med Hans Henrik de Lichtenberg 
1765 och de bodde på godset Bidstrup på östra Jylland inte långt från hen
nes födelsehem. Karen skrev dagböcker som finns bevarade liksom räkenska-
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per. Delar av materialet har publicerats 
av Annette Hoff, verksam vid Horsens 
museum i Danmark. Av dagböckerna 
framgår att Karen gärna ägnade sig åt 
fiske, ofta i sällskap med överstelöjtnant 
Beeman: "Var vii atter ude at Angle, med 
Obers: og hans Srzm, men det var ikke for 
Godt Vejr, det Rejnede og Blaeste". Av 
dagböckerna framgår att Karen hade en 
egen bössa och flera riddräkter för olika 
årstider. I räkenskaperna omnämns att 
hon hade en svart riddräkt som behöv
de lagas bara ett år efter att den hade 
sytts upp, med andra ord användes den 
ofta. Hon deltog ibland i jakt tillsammans 
med sin man och andra gäster. De jaga
de då djur som räv, hare och hjort. Vid 
dessa jakttillfällen framgår inte vilka djur 
hon själv nedlagt, utan bara vad de andra 
skjutit. När hon själv gick på jakt och sköt 
fågel av olika slag beskriver hon vad hon 
skjutit i dagboken. Att hon inte berättar 
att hon varit med och fällt en hjort, kan 
bero på att det inte ansågs passande för 
en kvinna snarare än att hon aldrig gjort 
det. Hur mycket en kvinna kunde delta i 
jakten kunde bero på hennes mans och 
det övriga samhällets inställning till det. 

Amalia Beata Lewenhaupt (1726-1810), här må
lad av anonym konstnär, lär ha varit förtjust i att 
jaga från hästryggen. Hon är rustad för jakt, iförd 
väst, grön jacka, rynkad kjol och håller i en bössa. 
Ibland avbildas kvinnor i jaktmundering som en 
statussymbol, men i Amalia Beatas fall var det så 
hon brukade klä sig. Foto Ingalill Snitt. UNDERST: 

Karen Rosenkrantz de Lichtenberg (1739-1807) i 
sin röda riddräkt och med sin hunds huvud vilan
de i knät. Fotograf Kirsten Nijkamp. Bilden finns 
på Bidstrup. 



Allmogens kvinnor 
Allmogens jakt inskränktes ofta till mindre djur som kunde fångas i fällor eller 
med enkla redskap . Att jaga var ett sätt att dryga ut kosten och djurens skinn 
kunde också användas. I de medeltida källorna lyser allmogens kvinnor med 
sin frånvaro när det gäller jakt, förutom när det handlar om att ta hand om det 
nedlagda villebrådet. Av de få källor som finns, där kvinnor nämns, kan man 
läsa ut att allmogens syn på kvinnors jakt var konservativ och att det fanns en 
tydligare uppdelning av rollerna mellan mäns och kvinnors deltagande i o lika 
delar av jakten än inom aristokratin . Kvinnans roll var att samla in mat, slakta, 
tillreda och laga mat. 

Stol med gräsand i jaktväska. 
Akvarell ur skissblock av Bengt 
Nordenberg, 1865 (KM 13936). 



Redan i de svenska landskapslagarna från 1200-1300-talen kan man skönja 

inskränkningar för allmogen avseende jakt på storvilt. I Östgötalagen beskrevs 

rådjuren som kungens djur som ingen annan hade rätt att jaga . I Magnus Er

ikssons riksomfattande landslag från 1350-talet förbjöds allmogen att jaga älg 

med spjut. Allmogens jakt inskränktes ytterligare under 1600-talet, men 1789 

återfick skattebönderna sin jakträtt. I de norra delarna av Sverige behöll allmo

gen däremot rätten att jaga under hela denna tidsperiod. 

Det förekom förstås att allmogen ägnade sig åt tjuvjakt, trots risken för känn

bara straff. I den nyutkomna avhandlingen Rätt till jakt. En studie av den svens

ka jakträtten ca 1600-1 789 skriver Ulf Nyren bland annat om vilka människor 

som blev anklagade för jaktbrott på Öland under 1600-1700-talen . Av käll

materia let framgår det långt ifrån alltid vi lka personer som fäl ldes. Det går dä

remot att utläsa att en liten andel av tjuvjägarna fakt iskt var kvinnor. I materialet 

vittnar ofta kvinnor om att de endast har hjälpt till vid hanteringen av djuren, 

men att de själva inte varit med och fällt bytet. Innehav av viltkött likställdes 

dock vid denna tid med tjuvjakt och även kvinnor dömdes till fängelsestraff. 

Jakt ur ett jämställdhetsperspektiv 
Inom de högre stånden kunde jakten ses som en fritidssysselsättning som 

också försåg hushållet med mat. Bland kungligheter .och aristokrati va r jakten 

ett sätt att underhålla gäster, ibland kunde arrangemangen utvecklas till på

kostade skådespel. I Norden och Europa verkar allmogekvinnans roll i jakten 

ha varit begränsad. Kvinnan förväntades troligen inte döda bytet, men kunde 

gärna hjälpa till att ta hem det och tillaga köttet. Denna kvinnosyn avspeglas 

också i andra sysslor. Det var exempelvis otänkbart att en man skulle mjölka 

kor, vilket betraktades som i det närmaste oanständigt. En manlig syssla var 

däremot att gå bakom plogen, medan en kvinna gott kunde användas som 

dragdjur. Aristokratins kvinnor hade en mer varierad ro ll i jakten än allmo

gekvinnans. Bidragande faktorer kan ha varit deras eget intresse samt vad 

deras fäder och, senare, äkta män ansåg om deras deltagande i jakt. En av 

anledningarna till att adelskvinnornas deltagande i jakten var mindre kontro

versiellt, kan ha varit den att de ansågs behöva få kunskap om administration 

av stora hushåll , där jakten försåg hushållet med mat. Indirekt antyder källorna 

att fiske och småviltsjakt var mer accepterat för kvinnor än jakt på storvilt. 

Normerna i samhället kan ibland dölja kvinnors deltagande genom att det 

utelämnas i källorna. Det är svårt att tala om någon egentlig jämlikhet inom 

jakten oavsett vilken s·ocial grupp kvinnan tillhörde. Gemensamt för alla kvin

nor var att de aldrig betraktades som myndiga, utan f ick på olika sätt försöka 

utöva sina intressen och behov inom de socialt accepterade ramarna . 
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Spår av falkenering 
i Norden 
Ett skulpterat knivskaft, föreställande en kvinna med en falk på vänster hand, 

visar på något som en gång var en utbredd kultur i Europa . Det hittades 

vid grundgrävningar i Lund 1892-93 och visas i Kulturens utställning om det 

medeltida Lund - Metropolis Daniae. Skaftet är ett mycket fint arbete, snidat 

i elfenben, sannolikt i en fransk verkstad och mycket välbevarat. Ytterligare 

ett skaft, enklare utformat och eventuellt föreställande en man med falk, finns 

utställt. Vid den här tiden har män och kvinnor liknande sätt att klä sig och 

båda figurerna har ansetts föreställa män. Vid 1300-talets mitt, då kniven till

verkades, var det dock inte ovanligt med bilder av kvinnor som jagade med 

falk . Knivskaft av samma typ har även hittats på andra platser i Skåne och 

Danmark. Typen var vanlig i norra Europa och flera tros förestä lla kvinnor. 

Oueen Mary's psa/ter, en rikt illustrerad bönbok från 1300-talet, uppkal

lad efter Maria I av England (1516-1558), är utsmyckad med små akvareller 

i marginalen föreställande kvinnor på jakt med båge, fällor eller med falk. 

Bilderna påminner mycket om knivskaftets figur. Lunds domkyrkas korstolar 

från samma tid är utsmyckade med kalenderbilder i relief där maj månad re

presenteras av en ung kvinna med en falk på handen. Varma maj var falkjak

tens månad framför andra, eftersom fåglarna ruggar sina fjädrar på hösten . 

Kvinnan på korstolen har sitt långa hår utsläppt, medan vår figur har håret 

uppsatt med ett diadem. Enligt modet vid denna tid flätades gärna håret i 

många flätor som rul lades till uppsättningar på sidorna och höl ls av nät eller 

diadem. En ung väluppfostrad jungfru sku lle, enligt en fransk etikettbok från 

mitten av 1200-talet författad av Robert de Blois, kunna sjunga, berätta un

derhållande historier, spela bräde och schack, men hon skulle även känna till 

falkjaktens olika termer, kunna hantera och kasta upp falken på rätt sätt. En 

av hertigen av Devonshires vävda jakttapeter från norra Frankrike, tillverkade 

SIDORNA 126-127: Falkenerarhandske av brunt och gult sämskskinn med besättning av röd 
sammet samt guld, silver- och si lkebroderier, 1600-tal (KM 39699). Falkhuvan används för 
att fågeln ska vara lugn (KM 27222). TILL VÄNSTER : Knivskaft av elfenben föreställande kvinna 
med falk, höjd 8,1 cm. Skaftet hittades 1892-93 på en fots djup vid omläggning av gatan 
framför Botaniska institutionen i Lund. Skaftet ägs av Lunds Universitets Historiska Museum 
men är deponerat på Kulturen och utställt i museets medeltidsutställning (LUHM 12790). 
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vid 1400-talets mitt, visar kvinnor och män i dyrbara kläder, 

som tillsammans jagar med rovfåglar. Stämningen är lätt 

att föreställa sig som uppsluppen och glad. Vi får finna oss 

i att inte veta så mycket om kvinnors deltagande i falkjakt 

i Sverige, men samhörigheten med europisk internationell 

jaktkultur bör ha öppnat för möjligheten . 

Falkarna fångades helst som unga vuxna djur och trä

ningen innebar att de skulle vänjas vid människan, hästen 

och hunden. Falkträningen krävde, enligt handböcker

na, lugn, tålamod och kärlek till fågeln. Falkjakt utövades 

endast av välbestäl lda eftersom fåglarna var mycket dyra 

och det krävdes anställda falkenerare för ständig träning 

och skötsel. Vår figur håller något i höger hand. Det är en 

falklocka eller lure (eng.), en del av falkenerarens utrust

ning bestående av ett par fågelvingar mellan vilka en kött

bit placerades. Fal klockan kunde svingas i ett snöre för att 

locka falken tillbaka . 

Jakt med rovfågel är en mycket gammal jaktmetod som 

utvecklades av stäppens nomadfolk i Asien för ca 4000 år 

sedan. I denna öppna terräng, där många djur har extremt 

god syn och där en människa syns på långt håll, blev stora 

rovfåglar ett sätt att få tag på mindre gaseller eller varg, 

som man knappast kunde närma sig annars. Via det Persiska 

riket spreds falkjakten till arabisk kultur och kom till Bysans 

på 500-talet, för att bli vanlig i Europa under medeltiden. På 

kontinenten utvecklades falkjakten till en sysselsättning för 

TILL VÄNSTER: Kvinna med falk, se föregående sida. Den fint skurna for
men visar hur det rikliga tyget har veckats och fästs med bältet för att 
öka rörligheten vid falkjakten. Överklänningens öppna ärmar hänger 
löst på ryggen. TILL HÖGER, ÖVERST: Oueen Mary's psalter (Drottning Ma
rias psalterium) är en rikt illustrerad bönbok, troligen gjord för lsabel
la av Frankrike 1310-20. Flera av akvarellerna föreställer kvinnor på 
jakt. Här två kvinnor och en man till häst. Kvinnornas slöjor och haklin 
fladdrar ledigt i vinden. Falken har slagit en vildand och en ung man 
håller den fal klocka som ska svingas i luften för att locka in falken igen. 
Foto British Library. TILL HÖGER UNDERST: Falkjakt på änder. Johannes 
Stradanus, kopparstick, graverat av Joan Collaert ca 1585 (KM 17965). 
Här har man musiker med sig, vilket inte var så vanligt. Texten säger 
att man vill skrämma änderna att lyfta högre. Därav förstår vi att man 
jagar med falk och inte hök eftersom särskilt pilgrimsfalken kan ska
das mot marken om den luras att ta lågt flygande byten (KM 17965). 







kungar och överklass, omgärdad av regler. Det kontinentala Europas jaktkul

tur avspeglades hos de ledande skikten i Norden trots att förutsättningarna 

var annorlunda här. Falkjakten var en speciell del av jaktkulturen och nådde 

sin höjdpunkt vid mitten av 1300-talet. Det svenska skogslandskapet lämpar 

sig inte alltid för jakt just med falk. Jakt med hök däremot, var en tradition 

som kan ha sprid its på andra vägar och eventuellt funnits tidigare i Norden. 

Höken flyger lågt, rör sig mer obehindrat i skog och snår och kan fånga byten 

nära marken . Denna jakt blir därför inte samma skådespel utan bedrevs mer 

för grytan. 
De tidigaste bilder som tolkats som jakt med rovfågel i samband med 

svenska fynd finns på brakteater, mynt stansade i tunn metall , ofta guld, från 

folkvandringstid (400-500-talen) . Jaktscener med falk har avbildats även på 

gotländska bildstenar och uppländska runstenar från 700-talet respektive 

1000-talet. I Uppåkra nära Lund har ett stort antal fågelfibulor, spännen av 

brons, hittats. De föreställer alla en falk i den position den har i luften när den 

störtdyker för att slå bytet. 
De avbildningar av fa lkjakt som förekommer är i sig inte något bevis för 

att falkjakt bedrivits i Skåne, men berättar om delaktighet i en kultur. Den 

danske kungen Knut den helige avbildas på sitt sigill från 1086 till häst med 

en jaktfalk. Falkenering var så viktigt för denna grupp att en bild av en man 

med fågel på den behandskade handen blev liktydigt'med en kung eller högt 

uppsatt person. Motivet förekommer till exempel på Bayeuxtapeten . Falken 

som symbol var under lång tid betydelsefull för danska och svenska regenter. 

Fredrik Il av Danmark utnämnde år 1571 Niels Ulfstand av Barsebäck i Skåne 

till överste falkmästare . Gustav Vasa, som troligen inte var så jaktintresserad, 

lät anställa en falkenerare från Holland. Drottning Kristina, som tyckte om och 

var duktig att jaga till häst, har avbildats med en falk 

liksom flera andra drottningar i Europa vid denna 

tid (se bi ld Gardelins artikel s 119.) 

TILL VÄNSTER: Kalkmålning från Tuse kyrka i Danmark, 
lsefjordmästaren ca 1460-80. Fa lkjakten får ofta 
symbolisera livet, den är livet och motsatsen till 
döden i många bilder. De tre skeletten påminner 
om att vi al la är dödl iga. De tre kungarna är i hög
sta grad levande och så ledes ute på falkjakt . Foto 
Sven Rosborn. TILL VÄNSTER, UNDERST: Korsto larna i 
Lunds domkyrka är utsmyckade med kalenderbil
der i relief. Maj månad representeras av en ung 
kvi nna med en falk på handen, ca 1350. TILL HöGER: 

Knut den heliges sigill från gåvobrev till Lunds 
domkyrka 1085, avtecknat. Saxo Grammaticus be
rättade om Knut som en skicklig falkenerare. 
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En tidig skriftlig källa som berättar om nordisk jakt med rovfågel är Snorre 

Sturlassons berättelse om Olof Skötkonungs jakt med hök och hund kring 

år 1000. Även lagtexter och landskapslagar nämner hök och falk. Den gamla 

Skånelagen från tidigt 1200-ta l berör särskilt hökjakt på annans mark eller 

allmänning. De mest eftertraktade falkarna ur statussynpunkt var de stora, 

vita falkarna som fanns i hela Norden särskilt på Island och Grönland. Detta 

gav den danske kungen inflytande eftersom de i egenskap av högt värdera

de gåvor till andra kungar kunde ha politisk betydelse. Kungarna strävade 

efter monopol på falkfångsten och holländska falkjägare kunde få tillstånd 

att fånga falkar i Norden. Följaktligen besöktes Island, Norges kust, Sveriges 

västkust och Norrland av utländska fågelfängare. Det var straffbart att skada 

vilda falkar, men reglerna efterföljdes inte alltid . Olaus Magnus skriver: "Ef

tersom de åtnjuter så stor aktning måste de beskrivas [ ... ] Bergen i Norden 

fostrar falkar som är mycket vi lda men ädla även av den vita sorten". Han 

skriver vidare att man inte brukar skjuta falkarna, i alla fall inte så länge de 

inte gör skada. 

Bland de viktigaste bevisen för att falkjakt funnits i Sverige är fynd av skelett 

efter rovfåg lar i brandgravar från yngre järnåldern (500-1000 e. kr.), analyse

rade och tolkade av Maria Vretemark. I rika mäns gravar återfinns dessa till

sammans med brända skelett från offrade hundar och hästar samt värdesaker 

som vapen, pärlor och guld. Rovfågel har kunnat påvisas i 23 gravar i Uppland 

och Södermanland samt i tre i Småland och Halland. I gravarna finns förutom 

olika hökar och falkar även rovfåglarnas bytesfåglar. I de flesta av gravarna 

finns duvhök och i sju av gravarna finns jakt- eller pilgrimsfalk. I nästan alla 

finns bytesfåglar som gås, vi ldand, trana eller stare. I många finns även ber

guv, vilket tyder på att fågelfångst även utfördes med bulvan (en lockfågel) 

och fällor. Rovfåglar och deras bytesdjur har i dessa stormannagravar offrats 

tillsammans med hästar och hundar som också används vid falkjakt. 

Den förnämsta och vackraste jakten med falk va r den på trana, eftersom 

tranan låter sig drivas högre och högre. I två av de rikaste brandgravarna 

i Uppland har kombinationen pilgrimsfalk och trana respektive jaktfalk och 

trana konstaterats . Eftersom falken tar sitt byte högt uppe i luften, krävs stora 

öppna ytor också för att man ska kunna kan rida ifatt den. Hunden krävdes för 

att driva upp och vakta bytet. Det var troligen denna kombination av spän

ning och skönhet som gjorde falkjakten till ett så högt uppskattat nöje. 

Hunden, hästen och falken - falkjakt kräver både häst och hund. Hundens samarbete med 
falken krävde mycket träning . Jakt på häger, träsnitt av Jost Amman ur Ade/iche Weid
wercke av Jacques Du Fouilloux, Frankfurt, 1661. 
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I Norden har jakt med rovfågel under yngre järnåldern 

och medeltiden främst betytt jakt med hök, men att även 

jakt med falk har förekommit där landskapet är öppnare är 

således troligt. De två traditionerna blandas i källorna och 

det är ingen skarp gräns mellan jakt med hök och med falk. 

Det fornnordiska ordet haukr kunde beteckna både rovfå

gel, hök och falk. I England används termerna hawking och 

falconry omväxlande. Shakespeare, vars falkjaktsintresse är 

omskrivet, berättar både om den allt högre svävande falken 

- a falcon towering in her pride - och om höken - a bird for 

the bush - samt jakt med fällor. Han använder situationer 

och termer från falkjakten för att skapa stämningsbilder och 

liknelser. Konstnären Johannes Stradanus bilder kan också 

hjälpa oss att förstå de olika typerna av jakt med fågel och 

hur de blandas. Gervase Markham skriver 1621 om alla dessa 

typer av jakt på småfågel i boken Hungers Prevention och 

svensken Johan Risingh sammanställer år 1671 metoderna i 

sin Een land-book, en vägledning i praktisk lanthushållning. 

På 1820-talet berättar förste hovjägmästare von Greiff att 

han deltagit i falkjakt efter rapphöns på Ekolsund och Tull

garn tillsammans med Hertig Fredrik, Gustav lll's bror. Det 

kungliga falkenerarbostället vid Karlbergs slott beboddes 

av fyra generationer falkenerare fram till 1867 och huset är 

fortfarande bevarat. 

OVAN TILL VÄNSTER: Knivskaft av elfenben 
ca 1350, troligen föreställande man 
med falk, funnen vid grävning i Lund 
1890 (KM 12790). TILL VÄNSTER: Vettar, 
knipa och alfågel som använts vid sjö
fågeljakt i Skillinge, Ingelstads härad 
ca 1890 (KM 45350) 



Shakespeare och falkjakt 
Shakespeare var naturvetenskapligt mycket kun

nig och använder sig ofta av fåglar i texterna. 

Kunskap om falkjakt är ibland nödvändig för att 

förstå hans bildspråk. 

Julia säger i Romeo och Julia : 

Hood my unmann'd blood, beating in my cheeks. 

Den otämjda falken är unmann'd och slår därför 

upprört med vingarna - beating. Hood betyder 

att man sätter huvan på falken för att lugna den. 

Othello säger om sin unga fru Desdemona : 

Though that her jesses were my dear heart strings 

För att man skulle kunna binda fåglarna hade de 

alltid ringar kring benen med korta läderremmar 

hängande - jesses. Dessa blir bildliga band till 

den älskade. 

Detalj ur en av många bilder med jakt på småfågel av Jo
hannes Stradanus, kopparstick, graverat av Joan Collaert 
ca 1580-85 (KM 17965). Man med falk på handen. Huvan, 

handsken och remmarna syns. Huvan är på då falken här 
används för att få småfåglar att trycka på marken så att 

de kan fångas. 





ANKI DAHLIN 
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Aret sont gatt 2012 
Levande och i dialog med omvärlden 

Vårt mål är att Kulturen ska vara det mest livfulla och engagerande museet 

och ett föredöme när det gäller delaktighet. Det är ett långsiktigt arbete där 

alla medarbetare har en viktig roll . Det är många små steg inom flera områ

den som ska tas för att nå målet. Flera steg är redan tagna och det märks! Kul 

turen ska vara en angelägen samhällsaktör sett till hela verksamheten. Att ut

veckla sam lingar, byggnader och miljöer som ska bevaras och användas är en 

spännande kontinuerlig process. Vi har arbetat med att försköna parken, flera 

äldre sjuka träd har tagits ned och vi har planterat nytt för att parken ska förbli 

en inbjudande och härlig oas mitt i staden . Tack vare extra medel från Lunds 

kommun har vi kunnat åtgärda taken på Borgarhuset och på Herrehuset, det 

sistnämnda är också omputsat. Herrehusets dekor i form av blomsterfestong

er är utförda i betong och har ett högt kulturhistoriskt värde, eftersom de ut

gör första generationens betongdekorer som tillverkats av Skånska Cement. 

Delar av halmtaken på Smedjan och Prästgården byttes ut under somma

ren . Arbetet med att återuppbygga Uranäsboden (Dackestugan) har fortsatt, 

och mycket intressant kunskap har kommit fram. Till exempel har det genom 

dendrokronologisk datering konstaterats att några av bodens golvplankor 

har avverkats så tidigt som i början av 1300-talet. Restaureringsarbetet med 

Herrehuset ska fortsätta med nya ytskikt invändigt, ny el och bättre säkerhet. 

Därtill ska en hiss installeras för ökad tillgänglighet. Den mer än 50 år gamla 

utställningen av keramik och porslin i Herrehuset har plockats ned och alla fö

remål har rengjorts, packats och transporterats till vårt magasin. Likaså har vi 

tagit ned silverutställningen i källarvåningen . Den nya utställningen, Kulturen 

och världen, beräknas bli klar 2014. 

Omläggningen av halmtaket på Smedjan intresserade många besökare under sommaren. 

NEDERST: Familjen Thomander var tidig med att införa nymodigheten julgran. Här kläs gra

nen inför Ju/stöket med vaxljus, specie lla nät av silkepapper och guldfärgade äpplen. 

ÅRET SOM GÅTI 2012 139 



Eftersom fokus låg på kulturmiljöarbetet förra året, föll 
det sig naturligt att årsboken fick samma tema. Den 12 
juni höll Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige sitt 
årsmöte på Kulturen och i samband med det presente
rade några av författarna sina artiklar i årsboken Platsers 
historia. Den nya utställningen ByggnadsKulturen visa
des efter mötet. 

Att ha en pågående dialog med det omgivande sam
hället är viktigt. Vi utvecklar därför kontinuerligt vårt 
arbete med sociala medier. Alla föremål i vår databas 
Carlotta är tillgängliga via vår hemsida och vi får många 
förfrågningar via sökmotorn Google från hela världen. 

Hela förra året visade vi utställningen Popstad Lund 
som producerades genom ett nytt dialogbaserat arbets
sätt tillsammans med en facebookgrupp, som följs av 
närmare 3000 personer. Till utställningen producerades 
också en popstadsapp för mobiltelefoner. Innehållet i 
utställningen bygger på det material vi har fått in i form 
av personliga berättelser, bilder, föremål, kunskap och 
minnen som personer utanför museet bidragit med. 
Bilder och listor på de insamlade föremålen lades ut 
på Kulturens popstadsblogg. På bloggen skedde fort
löpande en diskussion om arbetet kring utställningen, 
frågor kunde ställas och bilder och filmer kunde läggas 
upp. Det dialogbaserade arbetssättet via Facebook 
bidrog till att göra utställningen och arbetet kring den 
transparent och tillgängligt. 

Popstad Lund berättade också om hur ungdomar un
der 1970-1990-talen själva skapade musik, scener och 
konserter. Utställningen var därmed en god utgångs
punkt för det pedagogiska arbete som syftar till att stär-

OVAN TILL VÄNSTER: Hela Kulturens personal studerade levandegö
rande och utställningstänkande i London under två dagars studie
resa i september. Här ses delar av personalen på lmperial War 
Museum. NEDAN TILL VÄNSTER: Under sportlovet ordnade Kulturen en 
musikverkstad. Alla fick tillverka instrument, som här en flöjt, som 
barnen sedan provspelade tillsammans på scenen i utställning
en Popstad Lund. TILL HöG ER: Under Förtrollat - en dag i folktrons 
tecken i september kunde besökarna få uppleva effekterna av ett 
alldeles äkta lappaskott som skulle skrämma bort onda makter. 







ka ungdomars initiativförmåga och sjä lvförtroende. Pedagogikens fokus låg 

på entreprenörskap och sambandet mellan teknik och samhälle. Frågor om 

demokrati och jämställdhet kunde kopplas till ungdomars ideer och förmåga 

att själva skapa något. Erfarenheterna var många och bland annat lärde vi oss 

hur vi kan integrera sociala medier i verksamheten generellt, och på så sätt 

göra Ku lturens verksamhet mera öppen och bättre ta del av omvärldens kun

skap. Både kring Popstad Lund och vår andra stora utställning, Alfans Aberg 

fyller år, har vi haft en omfattande verksamhet för barn och unga. 

Vi erhöll ett nytt regionalt uppdrag från Region Skåne, nämligen att förvalta 

de medicinhistoriska saml ingarna i Lund och Helsingborg. Vi har redovisat och 

utvärderat vårt Kultur i vården-projekt och samtal förs med Region Skåne om 

en fortsättning . Vi har deltagit i ett EU-projekt som experter i samband med 

utvecklingen av Yildiz Palacce Museum i lstanbul och flera medarbetare från 

Kulturen har varit involverade. 

Under perioden maj-augusti utökade vi våra programaktiviteter och gav 

dem rubriken Sommardagar. Varje dag anordnades en aktivitet eller förslag 

på saker som besökaren kunde göra på Kulturen. Under sommaren kom mu

seet till liv med personer i tidstypiska dräkter som arbetade i bland annat 

Thomanderska huset och Bosmålatorpet, vilket var mycket uppskattat av be

sökarna. Sommarens traditionella midsommarfirande och nationaldagsfiran

de var också uppskattat liksom höstens arrangemang med En dag i folktrons 

tecken och Spökkväll i parken. 

Levandegörande av våra miljöer, historiska gestaltningar, etiska verkstäder, 

verkstäder med praktiskt arbete, källkritiska program, visningar vid fältunders

sökningar i kulturlandskapet samt traditionella visningar genomfördes under 

året. Vi genomförde sammanlagt ca 478 visningar/program/verkstäder och fö

restäl lningar för barn och unga. Under lov och helger erbjöd vi program för 

skollediga barn. Kulturens Cafe har varit välbesökt och visade sig vara en lyck

ad och uppskattad satsning . 

Under året fyllde Gamlegård 200 år och det uppmärksammades med fyra 

nya temadagar under sommaren då man kunde ta del av livet på Östarp: be

tessläpp, midsommarfest, slåtterdag och skördedag. Arbete med trädgården 

runt Gamlegård har pågått under hela säsongen. Tyvärr fuktskadades de rum 

på Gamlegård som sanerats från äkta hussvamp. Delar av gårdsplanen kring 

brunnen har även underminerats på grund av starkt regn . Arbetet med att 

Kulturens park är en yta för lek och rekreat ion. Många släktingar till unga förare får god mo

tion av att skjuta på lådbilar! NEDERST: I utställningen Popstad Lund visades kläder, affischer, 

spel listor och instrument. Mer än 1200 föremål lånades in från 80 privatpersoner. 

ÅRET SOM GÅTI 201 2 143 





göra Östarp till ett kulturreservat fortsätter genom 

att Länsstyrelsen Skåne fått ett genomarbetat un

derlag samt visning av området. Beslut väntas under 

innevarande år. 

Genom det statliga arbetsmarknadsprojektet Kul

turarvslyftet har vi via Regis fått möjlighet att påbörja 

ett arbete med att digitalisera en stor mängd bilder. 

Inom kulturmiljövården har vi bidragit med anti

kvarisk sakkunskap, utfört dokumentationsarbeten 

inom byggnadsvård samt genomfört och skrivit rap

port för uppdraget att inventera kommunaltekniska 

verk. Vi har också arbetat med förundersökningar, 

schaktningsövervakning samt slutundersökningar 

inom uppdragsarkeologi. Vi har medverkat med ar

tiklar i en ny bok om Dalby kyrka. Genom den dialog 

vi för med omvärlden via vår verksamhet skapar vi 

mening för människor och därmed för samhället. 

Under året har vi ökat antalet besökare. Vi är över

tygade om att vårt arbetssätt i dialog med omvärl

den och satsningen på att levandegöra museet har 

gett resultat. Ar 2012 tog vi sammanlagt emot ca 

235 000 besökare på Kulturen - butik, restaurang, 

Hökeriet, Tegnermuseet och Östarp medräknade. 

Av dessa var det ca 83 000 som passerade entren 

till Kulturen i Lund. Vi kan glädjande meddela att vi 

därmed ökade antalet besökare med nästan 20%. Vi 

kan också redovisa att vi haft ca 170 000 virtuella be

sök på vår hemsida, Facebook och vår databas Car

lotta. Vid årets slut hade Kulturhistoriska föreningen 

för södra Sverige 3 766 medlemmar. Välkommen till 

Kulturen 2013! 

Stockar som ska användas till takåsar i Uranäsboden lastas 
av från Adelgatan. Varje stock är cirka 9 meter lång och vä
ger ungefär 300 kg. De har fällts och bilats för hand i Kulla
skogen i nordöstra Skåne. Där har träden fått växa långsamt 
och därmed har virket täta årsringar och goda egenskaper i 
form av hållbarhet och god motståndskraft. mot röta. TILL VÄN

STER NEDERST OCH TILL HÖGER: Utställningen ByggnadsKu/turen 
färdigställdes under året. Här visas hur vi byggt under olika 
tidsperioder, vilka material och vilka tekniker som använts. 



Summaries in English 

BJÖRN MAGNUSSON STAAF 

Power over Life 

Through the tools we call weapons, 

people throughout history have taken 

power over other people's lives. Today 

violence is alien to many people, but 

our relationship to violence has been of 

crucial importance for shaping society 

through the ages. Society's power is ba

sed on control of the apparatus of force 

through monopoly on violence. We take 

it for granted nowadays that the state 

has the responsibility for maintaining law 

and order, but this has not always been 

the case. From prehistory onwards, the

re has been a powerful link between the 

emergence of states and the build-up of 

a military organization. Armed forces re

quire resources, and the development of 

a tax system is closely associated with the 

organization of the apparatus of public 

force. The need to modernize the armed 

forces led to changed tax systems, which 

affected the social structure of society. 

This often led to unrest, and the text has 

several historical examples of this from 

the town of Lund and from Skåne. 
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MADELEINE LARSSON 

The Pedagogics of War 

The article focuses on the conditions 

and potential of museum education. 

The pedagogical programme discussed 

here starts with Kulturen's weapon ex

hibition Power over Life and continues 

into the city to places and buildings 

which have to do with the Battle of Lund 

in 1676: the Cathedral, the King's Hou

se, Allhelgonabacken, and "The Field of 

Death" . By using the cultural landscape 

and the museum as a learning environ

ment, the museum hopes to give pupils 

a history that relates to their everyday 

environment. 

People are history, we create history 

through our choices, and therefore it 

concerns us all. By working with source 

criticism, the use of history, and the cul 

tural landscape, we hope that the mu

seum can help to develop the pupils' 

insight into this and give them an un

derstanding of how we can affect the 



world around us and our fellow human 
beings. The aim of the subject of histo
ry is to give individuals a foundation for 
a greater understanding of themselves 
and their world. Proceeding from the ex
hibition "Power over Life", people's re
lations to weapons and war through the 
ages can serve as abasis fora discussion 
of questions of an existential, philoso
phical, moral, and ethical character. 

CONNY JOHANSSON HERVEN 

The Power of Powder 

The article surveys the history of hand 
guns in Europe, chiefly considering the 
lock mechanism. Kulturen's weapons 
collection shows a great spanas regards 
both technology and chronology. The 
oldest example in the collections is a 
so-called hand cannon of bronze found 
in Åhus harbour and dated to the fif
teenth century. With the invention of a 
mechanical system for firing the weapon 
- the lock - the marksman could con
centrate on the target. In the sixteenth 
century the matchlock musket had its 
breakthrough on the battlefield, chang
ing the rules of warfare. The start of the 
sixteenth century saw the invention of 
the wheel lock, which could make sparks 
and had a self-igniting function . The 

snaphance was a simpler and cheaper 
lock that was invented around 1530-40. 
Snaphance rifles are firmly associated 
with the history of Skåne. An example 
in Kulturen's collections comes from the 
parish of Glimåkra in Östra Göinge and 
is dated to the yea rs 1650-1700. The 
flintlock was simpler and more robust 
than the snaphance, and smooth-bore 
flintlock muskets became the standard 
weapon of all European armies for al
most two hundred years, c. 1660-1840. 

BJÖRN MAGNUSSON STAAF 

Swords 
The sword has a history going back over 
4,000 years. Early swords of bronze have 
been found in Nordic burial mounds 
from the Bronze Age. The curved sabre 
is one of the oldest types of sword, 
known from around 1800 BC. Medieval 
swords were long and heavy, chiefly in
tended for dealing slashing blows. The 
only protection for the hand on the 
sword was the cross-guard . Armoured 
knights made up the core of European 
armies during the Middle Ages. At the 
start of the sixteenth century speed and 
mobility became more important, and 
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world around us and our fellow human 
beings. The aim of the subject of histo
ry is to give individuals a foundation for 
a greater understanding of themselves 
and their world. Proceeding from the ex
hibition "Power over Life", people's re
lations to weapons and war through the 
ages can serve as abasis fora discussion 

of questions of an existential, philoso
phical, moral, and ethical character. 

CONNY JOHANSSON HERVEN 

The Power of Powder 

The article surveys the history of hand 
guns in Europe, chiefly considering the 
lock mechanism. Kulturen's weapons 
collection shows a great spanas regards 
both technology and chronology. The 
oldest example in the collections is a 
so-called hand cannon of bronze found 
in Åhus harbour and dated to the fif
teenth century. With the invention of a 
mechanical system for firing the weapon 
- the lock - the marksman could con
centrate on the target. In the sixteenth 
century the matchlock musket had its 
breakthrough on the battlefield, chang
ing the rules of warfare. The start of the 
sixteenth century saw the invention of 
the wheel lock, which could make sparks 
and had a self-igniting function . The 

snaphance was a simpler and cheaper 
lock that was invented around 1530-40. 
Snaphance rifles are firmly associated 
with the history of Skåne. An example 
in Kulturen's collections comes from the 
parish of Glimåkra in Östra Göinge and 
is dated to the years 1650-1700. The 
flintlock was simpler and more robust 
than the snaphance, and smooth-bore 
flintlock muskets became the standard 
weapon of all European armies for al
most two hundred years, c. 1660- 1840. 

BJÖRN MAGNUSSON STAAF 

Swords 
The sword hasa history going back over 
4,000 years. Early swords of bronze have 
been found in Nordic burial mounds 
from the Bronze Age. The curved sabre 
is one of the oldest types of sword, 
known from around 1800 BC. Medieval 
swords were long and heavy, chiefly in
tended for dealing slashing blows. The 
only protection for the hand on the 
sword was the cross-guard. Armoured 
knights made up the core of European 
armies during the Middle Ages. At the 
start of the sixteenth century speed and 
mobility became more important, and 
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the lighter rapier was developed. The ra

pier was used as much for thrusting as for 

slashing, and in the seventeenth century 

rapier hilts were given increasingly com

plicated forms. In Kulturen's collections 

there are many examples of magnificent 

rapiers. The collections also include a ra

pier associated with an officer from Skåne 

who ended up in Russian captivity after 

the Battle of Poltava in 1709. Battle forma

tions changed once again under Napo

leon . The bayonet became the most im

portant weapon for close combat, but the 

sabre, which was intended for slashing 

rather than thrusting, was also used. After 

the Napoleonic Wars the sword no longer 

had the crucial part to play in warfare that 

it had had for thousands of years, and it 

disappeared from the battlefield. 

STENÅKE NILSSON 

The Hunters' Landscape 

Outside the village of Hässleberga, in the 

countryside south of Lund, since 1992 

the author has been collecting finds of 

antler, bone, and flint that have come to 

light after earth-moving work in a nearby 

bog. ldentified species, besides reinde

er and wild horse, include bear, elk, red 

deer, roe deer, arctic fox, hare, wildcat, 

and pike. A number of vertebrae possibly 
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come from a bison, and the moose finds 

are among the oldest confirmed finds in 

Sweden. In collaboration with researchers 

at Lund ·University, analyses and radio

carbon datings have been performed, 

showing that the oldest finds are about 

13,000 years old. These include the jaw of 

a horse, which is the first proper eviden

ce of wild horse in Sweden - the oldest 

in Scandinavia. Microscope studies have 

revealed marks of cutting and chopping 

on the bone fragments, which shows 

that some of the animals were butchered 

and skinned. In winter the horses moved 

south from their pastures on what is now 

the plain of Lund. The hunters then took 

advantage of the small differences in le

vels in this hummocky landscape when 

stalking the game. The an i mals were pro

bably taken by surprise and killed at wa

tering holes, butchered by the waterside 

or in the winter on the ice, and the bones 

sank to the bottom of the water when the 

temperature turned milder. 



ULF NYREN 

Hunting Rights in 'I\vo 
Different Worlds 

Even in the earliest societies, rulers were 
portrayed as mighty and successful hun
ters. This hunting culture, which included 

demands that the upper classes should 
have sole rights to hunting, was transfer
red to the royal houses of Europe. From 
the end of the eleventh century hunting 
became a natural hobby for feudal prin
ces and nobles, and segregated hunting 
teams would persist into modern times. 
Why elites asserted and defended their 
sole right to hunting cannot solely be 
explained by the fact that hunting gave 
meat, leather, or furs . The royal hunt in a 
warrior state was always something more 
than justa leisure pastime. 

The development of hunting rights in 
Sweden followed that in Europe. Between 
1647 and 1789 hunting in Sweden was the 
sole right of the crown and the nobility. 
In Sweden, however, hunting had a more 
divided history than in Europe. It is com
monly believed that the rural people sin
ce time immemorial could take.what they 
wanted of the surplus provided by the 
forests. The author shows, however, that 

there is no historical evidence of ancient 
hunting by the peasantry with deep roots 
among the common people. That view is 
of late date, and there was a very long in
terruption in Swedish peasant hunting, at 
least in the more densely populated parts 
of the kingdom. This can explain why the 
Swedish peasants did not protest more 
vehemently when their ancient hunting 
rights were restricted by the monopoly 
laws of 1647 and 1664. 

KARIN SCHÖNBERG 

Hunting Pictures and 
Hunting Books 

The article deals with a series of hunting 
pictures in the museum's collection which 
date from the end of the sixteenth cen
tury. They were executed as copperplate 
engravings, based on original drawings 
by Johannes Stradanus, also called Jan 
van der Straet (1523-1605). The title of 
the series is Venationes ferarum, avium, 
piscium: Pugnae bestiariorum & mutuae 
bestiarum. The pictures were originally 
produced as models for tapestries com-
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missioned by Cosimo de' Medici (1519-
74) in Florence, where Stradanus worked. 

The pictures were also engraved on cop
perplates and the series was expanded 
and reprinted several times in Antwerp by 
Philips Galle (1537-1612) . The article dis
cusses how hunting scenes and narratives 
in the oldest hunting books by Xenophon 
(400 BC) and Oppian of Pella (211 AD) are 
reflected in Stradanus' pictures. He was 
also influenced by hunting books from the 
Middle Ages, such as the Livre de Chasse 
by Gaston Phebus. Stradanus in tum in
fluenced other artists such as the painter 
Rubens with his lion hunts and Jost Am

man's hunting scenes for printed books. 
Stradanus combined the rea listic art tradi
tion of Flanders with the more ceremonial 
Renaissance pictures of ltaly. His pictures 
take us to the centre of events, and the 
sense of drama and mo,vement was new 
in hunting scenes. Through his abil ity to 
visually develop an idea, Stradanus pou
red life into hunting books and works 
about nature fora long time to come. 
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JETIE BAAG0E 

The Landscape of Absolute 
Power in Scandinavia 

In the forests of Northern Sj~ ll and there 
is a star-shaped network of roads created 
in the 1680s, when Christian V (1646-1699) 
made the forests suitable for riding to 
hounds. This made Northern Sj~lland one 
of the first landscapes in Europe that was 
deliberately designed as an expression of 
an absolute monarch's ability to control 
everything, even nature. At the Reforma
t ion in 1536 the king confiscated all the 
church lands and became the biggest lan
downer in the country. At the end of the 
sixteenth century Frederick Il assembled 
his estates to give large contiguous areas 
for hunting. In 1660 Frederick 111 introduced 
hereditary autocracy in Denmark. His son 
Christ ian visited France on his educational 
tour in 1663 and took part in a "chasse a 
courre", when he was inspired by Louis XIV 
to introduce this form of hunting in Den
mark. In the baroque era the absolute king 
was regarded as God's representative on 

earth. People also regarded mathematics 
and geometry as the highest expressions 
of God's reason. An autocratic monarch 
thus viewed himself as the representative 
of an ordering principle, and with the aid 
of mathematics he could transform wild 
chaotic nature into order. After huntin~ 
stopped in 1777 the forest was preserved, 



and in 2010 the Danish government sug
gested that the state forests of Northern 

Sj~lland should be inscribed on UNESCO's 

World Heritage List. 

GUNILLA GARDELIN 

Female Hunting Motifs 
In the upper classes hunting could be re

garded as a leisure pursuit that also provi

ded food for the household . Among royals 
and aristocrats hunting was a way to enter

tain guests, and sometimes the hunts could 

develop into lavish spectacles. In Scandina

via and elsewhere in Europe the role of pea

sant women in hunting seems to have been 

limited to helping to bring home the prey 
and cook the meat. The women of the ari

stocracy had a more varied role in hunting. 

The sources hint indirectly that fishing and 

hunting for small game was more accepted 

for women than hunting for big game. The 
norms in society can sometimes conceal 

women's participation because they are 

omitted from the sources. It is difficult to 

speak of any real equality in hunting for wo-

men belonging to any social group. What 
all women had in common was that they 

were always under some man's authority. 

They had to try in various ways to pursue 

their interests and satisfy their needs within 

the socially accepted framework. 

KARIN SCHÖNBERG 

Traces of Falconry 
in Scandinavia 

Two small sculpted knife shafts from the 
Middle Ages, found in Lund, are evidence 

of participation in the European hawking 

culture. Both figures show falconers. One 

of them is probably a woman. In the mid 

fourteenth century, when the knife was 

made, it was not unusual to find pictures of 

women hunting with falcons. In Lund Ca
thedral there is a choir stall with a relief of 

a woman with a falcon. In the Middle Ages 

falconry developed into a pastime for the 

upper class in Europe. The Danish king Ca

nute the Holy is depicted in his seal from 
1086 on horseback, holding a gerfalcon. At 

this time a picture of a man with a falcon in 

his hand was synonymous with a high-ran

king person. Among the most important 

evidence for the existence of falconry in 

Sweden is a find of skeletons of birds of 

prey from the Late I ron Age. In two of the 

SUMMARIES IN ENGLISH 151 



ri chest burnt-offering graves in Uppland, 

the combination of falcon and crane has 

been observed; this is considered to be the 

most distingu ished form of hunting. The 

forested Swedish landscape is often unsu

itable for hunting with falcons. People in 

Scandinavia did more hunting with hawks, 

since hawks can move freely in forests. The 

two traditions blend, however, and there is 

no sharp boundary between hunting with 

hawks and hunting with falcons. 

ANKI DAHLIN 

The Year of 2012. Alive 
and in Dialogue with the 
Surrounding World 

Our aim is to make Kulturen the museum 

with the most life, serving as an example 

when it comes to making people fee l that 

they are a part of it. In 2012 the focus was 

on cultural heritage management. Thanks 

to funding from the Municipality of Lund 

we have been able to fix the roofs of the 

Burgher's House and the Nobleman's Hou

se. The fa <;ade of the Nobleman's House 

has been replastered, and restoration 

continues with the installation of a lift for 

improved accessibi lity. The fifty-year-old ce

ramic exhibition in the Nobleman's House 

has been dismantled and the artefacts have 

been cleaned and transported to storage. 

The new exhibition, Kulturen and the World, 

is expected to be completed in 2014. 

Parts of the thatch on the roofs of the 

Smithy and the Vicarage have been chang

ed. The work on rebuilding the Loft-House 

has continued. A dendrochronological da

ting showed that some floor planks come 

from trees fel led as early as the start of the 

152 SUMMARIES IN ENGLISH 

fourteenth century. In cultural heritage ma

nagement we have contributed antiquarian 

expertise and done documentation in buil

ding conservation. We have also worked 

with preliminary archaeological investiga

t ions, supervised earthmoving work, and 

performed excavations in contract archa

eology. Since the focus of the year was on 

cultural heritage management, it seemed 

fitting that Kulturen's annual should be on 

the same theme, The History of Places, and 

that a new exhibition on Building Culture 

was opened. 

We continuously develop our work with 

socia l media. All the artefacts in our Car

lotta database are now accessible through 

our website, and we get many questions via 

Google. The exhibition Popstad Lund was 

shown all year; it was produced through a 

new dialogue-based method together with 

a Facebook group. The exhibition built on 

the material we acquired in the form of 

personal narratives and artefacts. On Fa

cebook there was continuous discussion of 

the exhibition, which helped to make our 

work transparent. Popstad also told of how 

young people made music in the 1970s to 

1990s, which served as a starting point for 

educational work in the museum. The aim 

was to boost the initiative and self-con

fidence of today's young people, raising 

questions about crucial matters such as 

democracy and equal ity. In our other major 

exhibition, Happy Birthday, Alfans Aberg, 

we also had a lot of activities for children 

and young people. 

From May to August there were activi

ties every day under the heading "Sum

mer Days" . The summer's traditional Mid

summer festivities were arranged and the 



Swedish national day was celebrated; then 

came an autumn day on the theme of folk 

belief anda spooky evening in the park. Al

together there were about 450 events brin

ging our museum to life: workshops, prac

tical workshops, guided tours, and other 

programme points . 

We were given a new regional assignme

nt by Region Skåne: to manage the med

ical history collections. Through the state 

labour-market project "Cultural Heritage 

Lift" we have had the opportunity to start 

digitizing a large number of pictures. 

We also had a drive with new program

mes at the museum farm of Östarp du ring 

the summer, with a day when the livestock 

were let out to graze, with Midsummer ce

lebrations and harvest festivities. Work on 

the garden around Gamlegård went on 

throughout the season. Efforts to make 

Östarp into a culture reserve continue; a 

decision is awaited this year. 

We are convinced that our way of wor

king in dialogue with the surrounding world 

and our endeavour to bring the museum to 

life, have yielded results. In 2012 we had a 

total of roughly 235,000 visitors . Of these, 

about 83,000 passed through the entrance 

to Kulturen in Lund. We have thus had a 

20% increase in visitors. At the end of the 

year the Association for the Cultural History 

of Southern Sweden had 3,766 members. 

Welcome to Kulturen in 2013! 

Kalas, Alfans Aberg! Gunilla Bergström. 
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Donatorer 2012 
Gåvor till samlingar, arkiv, bibliotek 

Anagrius, Tomas, KVIDINGE 

Andersson, Siv Britt, YSTAD 

Bergman, Karin och Jönsson, Johan, LUND 

Borg, Henrik, MALMÖ 

Carlsson, Folke, HANASKOG 

Chylicki, Anna, LUND 

Dieden, Greta, DALBY 

Edström, Bo-Gunnar, ÄNGELHOLM 
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