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Domkyrkofalkens  
fall från tronen
Den pilgrimsfalk som övervintrat vid Uppsala domkyrka under nästan ett decennium hade hunnit bli 

känd i staden även utanför de vanliga fågelskådarkretsarna, och rapporten om dess frånfälle tidigare 

i våras blev därför ett extra tråkigt och uppmärksammat besked. Under hösten kunde det mycket 

oväntat konstateras att en ny falk hade tagit över vinterreviret. Martin Tjernberg redogör här för fler 

detaljer kring denna fascinerande historia, som alltså tycks ha fått en glädjande fortsättning!

”Falken var i kraftig förruttnelse när den obducerades 31 mars. Då hade den legat i kyl i tre   
dagar efter provtagning för aviär influensa när den kom till SVA 28 mars, dagen efter att den 
enligt remissen hittades på domkyrkans norra trappa. Jag har ingen uppgift om kroppens tillstånd 
vid ankomst till SVA men eftersom den kylförvarades från ankomsten och var kraftigt förruttnad 
vid öppnandet, kan den inte ha varit alldeles nydöd när den lämnades in.”

Uppsalas välkända övervintrande pilgrims-
falk har avlidit vid en ålder av 8 år och  
10 månader. Enligt en artikel i UNT den  
30 mars 2017 hittades falken död på domkyrko-
trappan fyra daga r tidigare – en lämplig 
plats att avsluta livet på kan tyckas. Falken  

skickades till SVA för obduktion, vilken ge-
nomfördes den 31 mars. Efter kontakt med 
viltpatolog Henrik Ullhorn vid SVA, den 
som genomförde obduktionen, lämnade han 
följande svar tillsammans med obduktions-
protokollet:

Viltobduktion, Slutsvar 
Den inlämnade pilgrimsfalken var en vuxen hona, hullet var något under medelgott och 
bröstmuskulaturen var en aning förtvinad. Det främsta revbenet på höger sida var frakturerat 
och lungan hade kraftiga blödningar, framför allt på den högra sidan. I högra njuren fanns 
några söndertrasningar. Magsäcken var för tillfället tom och innehållet i tarmen var normalt.

Rutinundersökningar inom  
viltsjukdomsövervakningen
Fågelinfluensavirus av typen högpatogen H5N8 (sjukdomsframkallande) har påvisats vid 
virologisk undersökning.

Diagnos
Fågelinfluensa (H5N8)
Trauma/yttre våld

Kommentar
Pilgrimsfalken led således av fågelinfluensa. Sjukdomen hade försvagat den och det var nog 
därför den råkade ut för traumat, som var den omedelbara dödsorsaken. Eftersom den hit-
tades på domkyrkotrappan har den sannolikt flugit in i väggen.
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Efter att ha erhållit detta från SVA hade 
jag, som lekman, en fundering kring varför 
kroppen betecknades som ”i kraftig för-
ruttnelse”. Falken borde väl ha varit död en 
längre tid, kanske funnen på annan plats och 
placerad på domkyrkotrappan långt senare? 
Som förklaring på denna fråga svarade Henrik 
Ullhorn följande:

”För kraftig förruttnelse kan det räcka 
med dagar och den har sannolikt legat längre 
än en dag innan den lämnades till SVA, men 
det beror naturligtvis på vilken temperatur 
det handlar om. Men eftersom den hittades 
27 mars, som var en måndag, så kan man ju 
tänka sig att den kan ha legat någon mer dag 
under helgen innan någon plockade upp den.”

Obduktionsrapporten, tillsammans med 
Ullhorns förklaring av termen ”kraftig för-
ruttnelse”, ger vid handen att falken med 

största sannolikhet avled vid domkyrkan och 
att det skedde någon eller några dagar innan 
den hittades. Bästa förklaringen till dödsfallet 
kan tyckas vara kollision med ett utstickande 
föremål på kyrkan. Den konstaterade fågel-
influensan kan mycket väl ha försämrat dess 
koordinationsförmåga. Men kan det finnas 
någon annan bidragande förklaring till kolli-
sionen som orsakade de inre skadorna som 
konstaterades vid obduktionen?

Sista gången falken observerades på 
domkyrkan var den 4 februari och troligen/
möjligen samma individ vid Västgötaspången 
dagen därpå. Redan efter någon vecka utan 
rapporter i Artportalen ställdes bekym-
rade frågor bland fågelskådare. Vad hade 
hänt? Hade hon lämnat staden så tidigt på 
säsonge n? Tidigare år hade hon varit kvar vid 
domkyrkan till slutet av mars, enstaka år till 
mitten av april. Kan hon ha uppehållit sig ute 
på slätterna under sju veckor utan ett enda 
besök vid domkyrkan?

Vi vet att det tidigare vid några tillfällen 
hade observerats två falkar på domkyrkan, in-
ledningsvis redan 11 september och 3 novem-
ber 2015. En intressant observation gjordes 
drygt ett år senare, nämligen 22 december 
2016. Observatören Yngve Hareland skriver:

Detta foto publicerades i UNT och fotografen 
skriver om sitt fynd av den döda falken: "Jag hade 
varit på en visning i Domkyrkan, måndag den 27 
mars. Det var en synnerligen blåsig dag. När jag 
kom ut genom norra porten klockan 18.50, låg 
falken död på trappan. Tjänstgörande vaktmästare 
tog hand om fågeln och såg till att den kom att 
bli undersökt. Jag skickade bilden till UNT och 
undrade om de var intresserade."  FOTO: TOM LUNDIN

There´s a new sheriff 
in town! Pilgrimsfalk, 
Falco peregrinus,  
Uppsala domkyrka  
5 november 2017.  
FOTO: JOAKIM DJERF



”Den ena falken kom flygande långt borti-
från Lövstaslättenhållet och uppmärksam-
mades genom att täta kajflockar drog upp. 
Den rundade norra kanten av Kungsängen på 
ganska hög höjd. Från staden kom då pille nr 2 
och båda tumlade runt i luft havet med sken-
attacker mot varandra över Industristaden 
och över Boländerna. Fågeln tappas ur sikte 
norrut, rimligen var en av dem ”kyrkofalken”.”

29 januari 2017, endast sex–sju daga r 
innan den sista kända observationen av 
domkyrko falken, sågs åter två individer 
på domkyrkan. 
En hypotes om 
dess död är att det 
uppstod stridig-
heter mellan de 
två falkarna som 
slutade med att 
domkyrko falken 
drog det kortaste 
strået och kollide-
rade med kyrkan, kanske efter en ordentlig 
”kyss” från inkräktaren. Hur som helst innebär 
dess död egentligen inget nytt i sak. Det sitter 
åter, först redan 4 juli och sedan ”konstant” 
från 25 september, en präktig falk och tronar 
på kyrkans torn!

Några händelser under  
domkyrkofalkens levnad
Falken observerades vid Uppsala första 
gången som årsunge (1K) vintern 2008/2009. 
Under de första vintrarna uppehöll den sig 
mestadels i stadens södra utkanter, bland 
annat var Gnistarondellen ett frekventerat 
område. Ganska snart konstaterades att den 
var ring- och färgmärkt, men ringarna gick 
inledningsvis inte att avläsa.

Två vintrar senare sågs falken för första 
gången vid domkyrkan. Kyrkan blev sedan 
dess hemmalokal varifrån hon gjorde sina 
jakter över staden med omnejd. De första 
vintrarna satt hon nästan alltid högt upp  
i det höga nordvästra tornet, men allt efter-
som åren gick placerade hon sig och förtärde 
byten på allt lägre höjder. De sista vintrarna 
sågs hon nästan alltid sitta på lilla tornets 
norra sidoskepp, stundom ännu lägre. Man 

kan undra om orsaken till val av lägre höjder 
var att hon successivt lärde sig att tolerera den 
mänskliga aktiviteten i domkyrkans omedel-
bara närhet.

Redan på ett tidigt stadium fanns funde-
ringar att sätta upp en holk för att eventuellt 
få falken att bosätta sig permanent i Uppsala. 
Kontakt togs således med Peter Lindberg vid 
Göteborgs universitet som översände en rit-
ning på en lämplig holks utformning. Han var 
dock tveksam till att den skulle accepteras. 
Unga falkar brukar etablera sig i en bio-

top liknande den 
där den växt upp,  
i domkyrkofalken s 
fall i bergstup (se 
nedan!). Holken 
byggdes emeller-
tid, och genom 
kommunens för-
sorg placerades 
den på taket av 

en av silobyggnaderna i hamnen. Tyvärr hade 
Peter Lindberg rätt, holken blev aldrig använd.

Mysteriet kring var falken var uppvuxen 
kvarstod i flera år. Att den var ringmärkt 
konstaterades redan i december 2009, men 
trots mängder av fotografier av den sittande 
på domkyrkan, var det inte förrän Andrew 
Friberg hösten 2014 lyckades dokumentera 
färger och siffror på ringarna på ett tillfreds-
ställande sätt, som gåtan löstes. I en artikel 
i FiU nr 4 2014 har Peter Schmidt på ett 
utmärkt sätt redogjort för hur man, med 
Pete r Lindbergs hjälp, kom fram till att falken 
var uppvuxen på Omberg i Västergötland 
2008 och att det var en hona. Att hon sedan 
hamnade i Uppsala för att övervintra, 25 mil 
nordost om Omberg, är förvånande.

Epilog 
Den ursprungliga domkyrkofalken har således 
ersatts av en ny, adulttecknad individ. Även 
denna fågel är ring- och färgmärkt vilket 
framgår av ett foto taget av Nils-Olof Jerling 
17 oktober. För att klargöra också denna falks 
härkomst, ålder och kön är det alltså åter dags 
för alla fotografer att putsa sina kameralinser!

Martin Tjernberg

”Två vintrar senare sågs falken 
för första gången vid domkyrkan. 

Kyrkan blev sedan dess hemmalokal 
varifrån hon gjorde sina jakter över 

staden med omnejd.”
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