
 

 

 

 

 
Konung Karl IX:s förtjänster om Sveriges 

hortikultur 
 

 

 

 

 
af 

 

Magnus Bernhard Swederus 
 

 

 

 

 

Med personalia om författaren 

 

 

 

 
 

Avskrift 2013 av artikel ur: 

 

Sveriges Pomologiska förenings årsskrift 1909 (10), s. 81–96. 

 

 

 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

Enheten för de areella näringarnas historia, ANH 



 2 

Magnus Bernhard Swederus föddes 1840 i 

Fellingsbro i Västmanland. Han kom som 20-åring till 

Uppsala för att studera vid universitetet och disputerade 

också här på avhandlingen om Botaniska trädgården i 

Upsala 1655–1807 (Falun 1877). År 1884 tillträdde han 

en tjänst som adjunkt i naturlära, historia och svenska vid 

Uppsala högre läroverk, en tjänst som han upprätthöll i 

hela 24 år, till 1904. Han avled några år senare 1911, 71 

år gammal i Uppsala, den stad han blev trogen i hela sitt 

liv och parallellt med sin lärargärning ägnade ett 

omfattande och seriöst historiskt forskarstudium. 

 

Swederus är okänd för den stora allmänheten. Hans namn, 

forskargärning och publikationer saknas t.ex. i våra 

uppslagsverk och encyklopedier (med något undantag). 

Nationalencyklopedin (NE) nämner honom inte ens vid 

namn. För den trädgårdshistoriske forskaren går det dock 

inte att komma förbi Swederus. Han har genom sitt idoga 

och kvalificerade arkivarbete lagt en grund på vilken 

många senare forskare arbetat vidare. Det gäller hans 

mycket omfattande excerperingar av landets äldre 

trädgårdsförhållanden i en mycket vid kontext. Dessa 

förvaras på Uppsala Universitets-bibliotek (UUB). På 

excerpterna baserade t.ex. Sten Karling stora delar av sin 

epokgörande avhandling Trädgårdskonstens historia i 

Sverige intill Le Nôtrestilens genombrott, Stockholm 

1931.  

 

Själv lät Swederus ge ut ett 20-tal längre och kanske lika 

många kortare artiklar, flera unika för sin tid och till stora 

delar baserade på det primära källmaterialet i arkiven. 

Staden Uppsala, och historiska förhållanden i Uppsala, 

intresserade honom mycket. Han behandlade i ett 

historiskt sammanhang så vitt skilda ämnen som Sveriges 

bergshantering från 1600-talets början, boklådorna i 

Uppsala från samma tid, den botaniska trädgårdens 

historia i staden, olika studentnationers historia, Olof 

Rudbeck d.ä. och d.y., Linné, Sveriges allmänna 

trädgårdshistoria från äldsta tider, romarnas träd-

gårdskultur, våra kulturväxter m.m.  

 

Om än Swederus möjligen är någorlunda känd av de 

etablerade forskarna inom de historiediscipliner där han 

verkat, och i Uppsala, och ev. till namnet bekant för något 

flera inom ämnet trädgårdshistoria så stannar nog 

kunskapen där; möjligen har också något av hans verk 

studerats. För det är just att nå hans artiklar som utgör 

stötestenen. Verken är många, de är spridda i svåråt-

komliga tidskrifter, ofta i flera på varandra följande 

nummer och de är av mycket olika längd. Framför allt 

skulle Swederus pionjärarbete, företrädesvis inom svensk 

trädgårdshistoria genom ett urval av de viktigare 

artiklarna och opublicerade föredragen, göras tillgängligt 

för flera och kunna bedömas efter förtjänst. Äras den som 

äras bör. Flera skriver idag, med ambitionen att komma 

med nyheter, om det som Swederus själv utrett och 

kommit fram till för hundra år sedan.  

 

Publiceringen av Swederus artiklar torde öka intresset hos 

allmänheten och samtidigt stimulerar de till vidare 

forskning, ibland för att bekräfta eller vederlägga hans 

rön. Man må inte förglömma att Swederus excerper-

ingsarbete både direkt och implicit har lagt grunden till 

framställningen av hela den svenska trädgårdens historia; 

en kompendietradition är sålunda för handen, vilken det 

självfallet är angeläget att diskutera och kanske 

konfrontera. Swederus olika artiklar på hortikulturens och 

naturforsknings många områden är således dubbelt 

aktuella, dels som tidiga bearbetningar av ett primärt 

källmaterial vilket fortfarande står sig och må spridas, 

dels som tendensiösa barn av sin tid med en mission som 

gärna bör skärskådas. 

 

Det bör också framhållas att Swederus var en utmärkt 

språkbehandlare och hans texter kan även idag läsas med 

största nöje. Han skildrar både långa förlopp och speciella 

frågor med skicklig penna. Det gör att hans artiklar 

förhoppningsvis skulle kunna nå utanför forskarnas krets. 

Läsning av artiklarna skulle kunna öka förståelsen för 

äldre tiders trädgårdsarbete, leda till att fler äldre sorter 

och metoder användes idag och att kanske rester av äldre 

växtmaterial i gamla trädgårdar bevaras och utvecklas.  

 

Följande verk publiceras på Kungl. Skogs- och 

Lantbruksakademiens enhet för de areella 

näringarnas historias hemsida, ANH: 

 

1877 Botaniska trädgården i Upsala 1655–1807. Ett 

bidrag till den svenska naturforskningens historia, 

Uppsala 1877, [xi s.] 141 s. 
 

1880–82 Svensk hortikultur i forna dagar, I & II, Svenska 

Trädgårdsföreningens tidskrift (STT) 1880–82, 51 s. 
 

1885 Hortikultur hos de gamle Romarne, Svenska 

Trädgårdsföreningens tidskrift (STT) 1885, 25 s. 
 

1886 En trädgårdsbok för svenska adelsmän på 1600-

talet [Oeconomia av Shering Rosenhane] Svenska 

Trädgårdsföreningens tidskrift (STT) 1886, 16 s. 
 

1887 Blad ur tobakens historia, Svenska Trädgårds 

föreningens tidskrift (STT) 1887, 52 s. 
 

1907 Linné och växtodlingen, Uppsala universitets 

årsskrift 1907, 102 s. 
 

1909 Konung Karl IX:s förtjenster om Sveriges horti-

kultur, Sveriges Pomologiska förenings årsskrift 10 (SPF) 

1909, 14 s. 
 

1911 Trädgårdsförhållanden i Uppsala under förra 

hälften av 1800-talet, föredrag, (opublicerat, ca 90 

manussidor. Utskrift 16 sidor). 

 

Text: docent och akademiledamot Kjell Lundquist (1955–

2011). Redigering: chefsbibliotekarie Lars Ljunggren i 

juni 2013.
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Konung Karl IX:s förtjänster om Sveriges hortikultur 
 

Af M.B Swederus 

KARL DEN NIONDES namn har länge gått med en järnhård klang genom histo-

rien, och på dess blad framställes han vanligen såsom en visserligen kraftfull, men på 

samma gång grym och skoningslös man, som ej skydde att utgjuta sina undersåtars blod 

och var mera främmande för känslor och handlingar af ädlare beskaffenhet. Dessa och 

liknande omdömen, hvilka ofta uttalats och lika ofta upprepats utan någon kritik, be-

höfva dock i mycket beriktigas och mildras, och då KARL DEN NIONDES personlighet 

och lifsgärning en gång skildrats af en insiktsfull och opartisk häfdatecknare, torde de 

ljusa dragen i hans karaktär komma att framstå talrikare, än hvad man antager ännu i 

den dag, som är. Hans lefnad inföll i en brytningens tid, då det gällde Sveriges vara eller 

icke vara: omständigheterna tvungo honom till de kraftigaste åtgärder, och han tvekade 

ej heller att slå till, då så behöfdes, för att rädda sitt land från andlig och politisk träl-

dom. Hvarje tänkande svensk måste också egna honom sitt varmaste erkännande och 

tack för det storverk, som han med oförfäradt mod utförde under en stormfylld tid. 

Andra och synnerligen viktiga uppgifter blefvo en följd af detta första steg, och 

dessa bestodo i nödvändigheten för honom att upprätta Sverige ur det elände, som fram-

kallats af hans bröders usla regering. Som hertig och sedermera som konung måste han 

för vinnandet af sina stora syften uppsöka och använda landets naturliga tillgångar, och 

i detta värf följde han den väg, som ”den gamle landsfadern” en gång utstakat. Landets 

modernäring blef nu ett af hufvudföremålen för hans omsorger, och under sina bemöd-

anden att upphjälpa jordbruket, först inom furstendömet och sedan uti hela konunga-

riket, kom han äfven att verka för utvecklingen af den svenska trädgårdsskötseln, i 

afseende på hvilken han blifvit en minnesvärd banbrytare. 

Till de vackra, men föga kända och ännu mindre framhållna sidorna af KARL 

IX:s personlighet böra räknas hans öppna natursinne och tillgifvenhet för den omgifv-

ande växt- och djurvärlden, hvilken redan i hans tidigare år framträdde på ett särdeles 

anslående sätt och om hvilken många af hans skrifvelser aflägga ett lifligt vittnesbörd. 

Det furstendöme, han af sin fader erhållit, utgjordes också af tre bland Sveriges mest 

tilltalande landskap, med hvilkas fagra natur han alltifrån ungdomen under talrika resor 

och jaktfärder haft lägenhet att göra bekantskap. 

I de landskap, som utgjorde furstendömet, till hvilket äfven hörde mindre delar 

af Västmanland och Västergötland, ägde Hertig KARL åtskilliga slott och större gårdar, 

såsom Nyköping, Gripsholm, Eskilstuna, Vibyholm, Örebro och Höjentorp, de flesta 

med naturskönt läge. Under hertigens vårdande hand kommo trädgårdarne vid dessa rätt 

snart i tidsenligt skick, i likhet med flera andra sådana gods, till exempel Segersjö, 

Räfsnäs, Tynnelsö, Marieholm och Karlstad. Alltifrån den tid, då han uppnådde myn-

dighetsåldern, hörde det till hans käraste sysselsättningar att öka behagen af deras 

omgifningar; trädgårdar, prydda med sådana af Floras täckaste alster, hvilka samtiden 

kände till, uppstodo omkring de gamla slotten; där gräfdes fiskdammar, som med sina 

speglande ytor gjorde ett behagligt afbrott mot de täta löfmassorna och de i skiftande 

färger prålande roskvarteren, och inhägnade parker i närheten erbjödo åskådaren tillfälle 

att betrakta hjortar och rådjur – stundom äfven en och annan älg – nästan som under 

naturliga förhållanden. 
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Nutiden med sina under århundraden inrotade fördomar mot KARL IX:s person 

och regenthandlingar har troligen svårt att föreställa sig, att till det goda, som han ut-

rättat, äfven hör förtjänsten att hafva varit en af den svenska hortikulturens första, om 

icke rent af förnämsta grundläggare, men många bref och andra handlingar i våra stats-

arkiv ådagalägga dock, att så verkligen är förhållandet. Af dessa handlingar ser man 

sålunda, hurusom han påbjuder inrättandet af trädgårdar, där sådana förut ej funnits; dit 

anskaffar han fruktträd och andra lämpliga växter från både in- och utrikes orter; till-

sätter kunniga trädgårdsmästare med tillräcklig aflöning; låter dem under resor, isynner-

het till Nederländerna, förkofra sina insikter och uppköpa frön; infordrar redogörelser 

för anläggningarnas skötsel och afkastning samt deras tillgodogörande; meddelar före-

skrifter om arbetet, i hvilket han stundom personligen deltog – och hans bref skildra vid 

flera tillfällen den glädje, som han erfor, då han tog dessa sina verk i betraktande. 

Med fullt skäl skrifver också en nyare häfdatecknare1 härom: ”Trädgårds-

konsten, som ännu låg i linda, hade en ifrig befordrare i Hertig KARL. Fruktträd inför-

skref han från utlandet, liksom tyska och nederländska trädgårdsmästare. Vid alla 

furstendömets slott hade han trädgårdar, och med ett välbehag, som man icke väntat hos 

den som bister utropade hertigen, utbreder han sig öfver deras rikedom.” 

Jordbruket i furstendömet omfattade samma sädesslag som nu, men hvete och 

ärter egde då ej en mot de öfriga svarande utbredning. Närmast efter cerealierna kommo 

spånadsväxterna lin och hampa, men dessa i ett för nutiden öfverraskande stort omfång, 

så att utsädet af dem båda ofta räknades i tunntal. Detta förhållande var också helt natur-

ligt med anledning af dessa växters stora användning i det dagliga lifvet till kläder, 

sänglinne, bordsdukar, handkläden, segel, tågvirke, notgarn, ljusvekar m. m. Vid flera af 

slotten funnos anställda särskilda linväfvare, hvilka tillverkade finare arbeten såsom 

bordsdukar och väggbonader och därför åtnjöto en högre, mot deras konstfärdighet 

svarande lön. ”Hampespinnare” på stat omtalas äfven därstädes. 

Utom fruktträd, och efter all sannolikhet äfven bärbuskar, fastän de ytterst sällan 

direkt upptagas, så odlades i hertigens trädgårdar företrädesvis matnyttiga växter såsom 

rofvor, rotkål och morötter, af hvilka dock troligtvis endast de första ingingo till någon 

större mängd i menige mans mathållning. Hvitkål, gurkor, rödbetor, rädisor och rättikor 

samt i ännu högre grad sallad, kronärtskockor, meloner och rapunsel torde endast hafva 

förekommit vid hofvets taffel – möjligen någon gång vid ”herrebordet” – och spenat 

hade ännu ej fått insteg i Sveriges trädgårdar. Några kryddväxter, af hvilka somliga äfv-

en voro läkedomsörter, samt ett fåtal af samtidens prydnadsväxter komplettera listan 

öfver uppsättningen vid Hertig KARLS trädgårdar. 

För att lämna ett bidrag till kunskapen om Hertig KARLS verksamhet på ett föga 

kändt område, har föreliggande anspråkslösa uppsats tillkommit under förhoppning, att 

forskarne ex professo en gång skola egna detta ämne en både bättre och fullständigare 

utredning. Läsaren häraf må sålunda ej vänta sig en i modern mening fullständig skild-

ring af Sveriges hortikultur för trehundra år sedan, ty de handlingar till belysning af 

denna kulturgren, som hittills kunnat framdragas ur arkivens gömmor, äro ej många, 

och af dessa hafva flera lidit en oersättlig skada af fukt och brand, och därtill kommer, 

att den gamla skriften under århundradens lopp på åtskilliga ställen förbleknat ända till 

oigenkännlighet. 

Hvad som de ännu i behåll varande och användbara handlingarna innehålla, är 

ofta nog intet annat än trädgårdarnes namn med några korta uppgifter om deras före-

ståndare och dessas löneinkomster samt, i bästa fall, årsafkastningen beträffande frukt-

träd, köksväxtodling och humlegårdar. Detta är nog icke mycket att framlägga för all-
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mänheten, men, oaktadt det knappa materialet, har det synts bättre att offentliggöra 

dessa i sitt fåtal dock bevisande intyg om våra förfäders yrkesduglighet för så lång tid 

sedan, än att låta dem fortfarande höljas af glömska. 

Som exempel härpå må nu anföras nedanstående skildringar, hvilka hemtats dels 

från trädgårdar i furstendömet, och dels från några andra, öfver hvilka KARL IX såsom 

konung hade öfverinseende. 

 

 

1. ARBOGA GARD. 

År 1585 fanns därstädes en efter tidens förhållanden rätt stor anläggning, 

minnesvärd isynnerhet af den orsaken, att den äfven innehöll ett betydligt antal odlade 

buskväxter, i afseende på hvilka de äldre gårdsräkenskaperna endast högst sällan lämna 

några upplysningar. Trädgården räknade i alla fall 3 äpple- och 13 päronträd, men dess 

förnämsta rikedom utgjordes af 120 vinbärs- och 31 rosenbuskar. Till anläggningen 

hörde, som vanligt, kål- och rofvegårdar, och från den egentliga frukt- och köksträd-

gården har år 1605 antecknats en skörd af 5 tunnor päron, 1 tna lök, 1 tna och 3 fjärd-

ingar morötter samt 1 tna palsternackor, men det är dock att märka, att förteckningen 

synbarligen är ofullständig. 

Trädgårdsmästaren hette den tiden JOHAN OLSSON, och han ägde till sitt biträde 

3 drängar. Under sin uppsikt hade han äfven trädgårdarne i Västerås samt vid Kungsör 

och Väsby (Sala), och för allt detta åtnjöt han en lön af 20 daler penningar, 1 klädning, 

12 pund råg, korn och malt, 1 spann ärter, 1 d:o gryn, 6 lispund humle, 1 tunna salt, 1 

d:o strömming, ½
 
tna lax, 1 tna torsk, 6 lisp. torrfisk, 6 d:o fläsk, 6 d:o smör, 1 oxe ”och 

ingen annan kost eller tering”, hvilka ord hade afseende därpå, att han ej hade fritt un-

derhåll vid gårdens för dess alla tjänare afsedda måltidsbord. I likhet med trädgårds-

mästaren hade drängarne lön både i penningar och naturapersedlar, hvilka senare mest 

utgjordes af skjortlärft och skor. 

 

 

2. GEFLE. 

Den nordligaste trädgårdsanläggning i Sverige under KARL IX:s tid, om hvilken 

kammararkivets räkenskaper hafva något att meddela, är från Gefleborgs gård 1610. 

Detta år räntade nämligen tvenne humlegårdar därstädes 2 lispund humle; tre kålgårdar 

lämnade 8 tunnor kålrötter, och en rofvegård afkastade 4 tnr rofvor. 

 

 

3. GRIPSHOLM. 

Den största och vackraste trädgård näst före Nyköping, som Hertig KARL ägde 

inom hela sitt furstendöme, var utom all fråga vid detta minnesrika slott, hvars natur-

sköna läge och ståtliga arkitektur redan under den föregående tiden gjort detsamma till 

en omtyckt vistelseort för GUSTAF VASA och hans familj. Han har också inlagt för-

tjänster om trädgårdarnes förskönande, och som ett af bevisen därför kan anföras hans 

bref på våren år 1551 till den skicklige trädgårdsmästaren HANS GARDENER [Gartner] i 

Upsala, ”ath han gifwer sig till Gripzholm, planterendes ther någre trä, som fateburs-

hustrun opå för:ne Gripzholm skall honum underwijse; item ath han skall haffwe tijt 

med sig hwijthe och röde roser och allehande krydefrö ath plantere en krydegårdh 

med.” 
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Det är mycket att beklaga, att samtida handlingar om slottets trädgårdsan-

läggningar till stor del gått förlorade, men hvad som ännu finnes i behåll afgifver dock 

ett godt vittnesbörd om deras omfång samt tillgångar på både närings-, ekonomi- och 

äfven prydnadsväxter. Från GUSTAF VASAS senaste regeringsår har dock åtminstone 

den uppgiften bevarats, att 1559 lämnade kryddgården en skörd af 1 tna och 3 fjärdingar 

lök samt 23 tnr morötter, och ur de egentliga fruktträdgårdarne erhöllos 2 tnr och 3 fj. 

äpplen, 2 tnr och 1 fj. päron samt 1 ½ tunna körsbär. 

Ännu bättre blefvo förhållandena vid Gripsholm, då detta slott kommit att till-

falla Hertig KARL, och genom erfarne trädgårdsmästare lät han ytterligare förstora, rikta 

och försköna anläggningarna därstädes. Han vistades äfven ofta vid det praktfulla slottet 

– stundom ganska länge, till exempel från den 14 juli till den 13 september 1596 – och i 

efterlämnade skrifvelser omtalar han behaget af att tillsammans med sin unga gemål 

MARIA AF PFALZ få vandra omkring i de väl vårdade och rikt försedda trädgårdarne. 

En god föreställning om beskaffenheten af Gripsholms trädgårdar lämna några 

uppgifter om frösådd och fruktskörd därstädes under senare hälften af 1500-talet, hvilka 

bevarats till nutiden. 

På våren 1598 utsåddes sålunda vid Gripsholm följande frökvantiteter af några 

vanligare köksväxter, såsom 2 skålpund2 lök, 24 lod3 morötter, 12 lod gurkor, 2 lod 

meloner, 8 lod rödbetor, 4 lod hvitkål, 1 lod rädisor, 5 lod rättikor – en af samtiden 

synnerligen omtyckt växt – 3 lod kronärtskockor samt vidare sallad, endivia och port-

lak i mindre portioner, hvarom närmare uppgifter längre fram. 

Om fruktskörden 1571 i slottets trädgårdar har man underrättelser af Hertig 

KARL själf i bref till furstinnan MARIA, och i denna skrifvelse meddelar han, att det var 

godt om körsbär samt att man vidare erhållit en skörd af 93 tunnor äpplen och 59 tnr 

päron – en omständighet som vittnar fördelaktigt om slottsträdgårdsmästarens skick-

lighet – för trehundratrettioåtta år sedan. 

Till anläggningarna hörde naturligtvis äfven trädskolor, och dessa voro så väl 

försedda, att telningar hemtades därifrån till andra slott, i synnerhet Nyköping. 

Det måtte hafva varit en ovanligt kunskapsrik man, som skötte de vidlyftiga 

trädgårdarne vid Gripsholm – hans namn har dock icke trängt till eftervärlden – och han 

stod också mycket väl hos den praktiske Hertig KARL. Som ett bevis på det goda för-

hållande, som rådde mellan husbonde och tjänare, torde vara skäl att nämna, hurusom 

denne trädgårdsmästare på hösten 1579 kunde våga sig på att bjuda själfve hertigen som 

fadder åt sitt barn. Af mellankommande hinder var likväl denne urståndsatt att infinna 

sig vid barndopet, men han sände en annan person i sitt ställe – och en hederlig fadder-

gåfva uteblef ej heller. 

 

 

4. HÖJENTORP. 

I äldre tider lydde dess namn Hegnetorp, och gården hade den allra vackraste 

belägenhet i Valle härad bland glittrande sjöar, skogbeklädda kullar och blomsterrika 

ängar. Den omgifvande traktens naturskönhet gjorde också denna gård särdeles omtyckt 

af Hertig KARL, som ofta vistades därstädes, och ibland blefvo hans besök af månads-

lång varaktighet, till exempel på våren år 1588. Han utvidgade och förskönade ännu 

mera dess berömda trädgårdar, och det roade honom emellanåt att där, liksom vid andra 

anläggningar, själf deltaga i arbetet. Sålunda skall han vid Höjentorp hafva planterat 

några lindar, hvilka ännu vid midten af 1800-talet lära stått kvar. 
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Den första underrättelse, som kunnat anträffas om Höjentorps trädgårdar under 

Hertig KARLS tid, förekommer i 1568 års räkenskaper för gårdens afkastning, i hvilka 

det heter: ”År tillpärsadt [sic !] af the Eple och pärun, som wexte på gårdens trägårdar 

A:o 68, Must – 9 tnr.” Anmärkas bör, att detta fruktvin eller ”Must”, såsom det då alltid 

kallades, var en omtyckt och bruklig dryck i fursteboningar och förmögnare hus. 

År 1576 lemnade godsets trädgårdar, hvilka voro två – ”Gårdsens och wid 

Clostret” – en skörd af 4 tnr äpplen, 3 tnr päron, som första gången nämnas, samt 10 tnr 

kålrötter och 8 tnr rofvor. Dessa 7 tunnor frukt stöttes till must, som i volym uppgick till 

1½ tunna. 

För jämförelsens skull kan nämnas, att år 1576 såddes på godsets fem gärden 1 

tunna hvete, 19 tnr korn, 14 tnr hafre, ½ skäppa ärter, 1 ½ tna lin och l tna hampfrö. 

Tvenne år efteråt inbragte de båda trädgårdarne vid Höjentorp ej mera än två 

tunnor äpplen, som försåldes för tre mark och ett öre, och 1579 inköptes till utsäde 17 

”skedar” roffrö – ett den tiden brukligt mått vid fröhandel. 

Efter denna tid kunna Höjentorps trädgårdar uppvisa en öfvervägande ökad af-

kastning, synbarligen beroende på den bättre omvårdnad och skötsel, som de fått under 

Hertig KARLS öfverinseende och ledning, och 1589, då skörden var ovanligt stor, er-

höllos 30 tunnor äpplen, 20 tnr rotkål och 12 tnr rofvor. Af fruktskörden tillverkades 

”must” under flera år, men största delen däraf förtärdes i friskt tillstånd af hofvets 

personal och vid gårdens ”herrebord”. Följande lilla uppgift därom återfinnes i 1590 års 

räkenskaper: 

”Vtgifften. 

Är förtärt widh gårdenn, såssom förtäringz registret förmäller: 

   Äple    10 tnr 

   Kåål    16 tnr 

   Roffwer     8 tnr 

   Szå är igen till Inventarium 91 

   Äple    4 tnr 

   Must    1½ tnr.” 

 

År 1589 omtalas i räkenskaperna för första gången en humlegård, som räntade 2½ 

lispund, och hvilken, att döma häraf, troligen var nyanlagd. Till dess vidare förkofring 

utnämnde Hertig KARL under sommaren 1593 en särskild humlegårdsmästare vid namn 

HANS FRÖLICH, som också skulle hafva uppsikt öfver trädgårdarne vid Höjentorp. Till 

hans underhåll anslogs en årlig lön af 10 daler penningar, 8 alnar engelskt [kläde], 14 

tunnor spannmål, 4 lispund smör, 4 d:o fläsk, 1 oxe samt en oxhud till skor. Sådana 

lönevillkor hade hertigen förunnat honom ”på det att”, som det heter i fullmakten, ”han 

sig uti samma tjänst emot Oss, Vår Älskeliga husfru och lifsarfvingar som en trogen 

tjänare emot sin rätta öfverhet skyldig och pliktig är, såsom ock med arbete och akt uti 

för:de trädgård och humlegård flitig och oförsumlig må och skall bruka och befinna 

låta.” 

Humlegården, om hvars afkastning inga vidare uppgifter kunnat anträffas, måste 

dock under FRÖLICHS ledning hafva betydligt ökats i omfång, eftersom bland allmogens 

uppbörd till Höjentorps gård år 1600 förekomma 800 stycken humlestänger, och 1601 

upptaga räkenskaperna 66 dagsverken ”till att stänga humlegården samt plocka humle 

om året.” 

Från år 1600 och den närmast följande tiden omtalas vid Höjentorp tre träd- och 

lika många humlegårdar, två kålgårdar och en rofvegård, till hvilkas skötsel HANS 
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FRÖLICH hade trenne drängar som biträden. Enligt den förteckning, som längre fram 

meddelas öfver frösådden 1598, odlades den tiden vid Höjentorp, utom kålrötter och 

rofvor, inga andra matväxter än gurkor, sallad, lök och morötter, och några prydnads-

växter omtalas icke. 

För kännedomen om jordbruket i Valle härad under Hertig KARLS förvaltning, 

och att detsamma då vunnit en betydlig utveckling, förtjänar nämnas, att under hösten 

1598 och våren 1599 utsåddes vid Höjentorps gård 19 ½ tnr råg, 36 tnr korn, 55 tnr 

hafre, 3 skäppor ärter, 1 skäppa lin- och 1 d:o hampfrö. Hvete nämnes visserligen äfven 

bland de föregående årens utsädesspannmål, men då ej i större poster än högst en tunna. 

 

 

5. JULITA. 

Var redan under GUSTAF VASAS regering bekant för sina fruktträdgårdar, hvilka 

till exempel 1542 lemnade en skörd af 28 spann äpplen och päron. År 1587 funnos där-

städes:  

en kryddegård, som räntade 3 tnr morötter; 

 »  kålgård, » »      16 »    kålrötter;  

 »  rofvegård,  » »      14 »    rofvor; 

 »  humlegård, » »        4 ½   lispund humle. 

 

Om det förråd af senap – 1 ½ fjärding – som upptages bland föregående årets 

inventarier, var en produkt af godsets trädgårdar, är ej kändt, och likaledes saknas upp-

gifter om fruktskörden. Anmärkningsvärd är den betydliga kvantitet af mer än 4 tunnor 

linfrö, som detta år utsåddes, och hvilken är den största, räkenskaperna för Hertig 

KARLS alla gårdar någonsin hafva att omtala. 

 

 

6. MARIEHOLM. 

Kungsgård i Skaraborgs län, anlagd på en holme i Tidan, samt endast genom 

östra grenen af detta vattendrag skild från Mariestad. Enligt en därstädes i ett granit-

block huggen inskript, grundades Marieholm med sin trädgård samt Mariestad af Hertig 

KARLS år 1583, och de fingo sina namn efter hans första gemål. 

Några få räkenskaper från slutet af 1500- och begynnelsen af 1600-talet hafva 

bevarats, och enligt dessa synes trädgården mest hafva tagits i anspråk för odling af 

matnyttiga växter, isynnerhet kålrötter. Dessutom utsåddes därstädes år 1598 gurkor, 

endivia, sallad, mejram och morötter. År 1599 skördades i kålgården 6 tnr kål – troligen 

menas här hufvudkål – som insaltades och förtärdes af gårdsfolket, och de närmast 

följande åren erhölls därstädes en ungefär lika stor afkastning. 

 

 

7. NYKÖPING. 

Denna stad var Hertig KARLS egentliga residens, där han gärna uppehöll sig, och 

alltid sökte han befordra samhällets bästa genom beviljande af förmånsrättigheter, gen-

om industriella anläggningar vid den vattenrika strömmen och genom sitt bidrag till 

platsens förbättrade hortikultur. 

Med sitt varma natursinne gjorde han kort efter sitt öfvertagande af hertigdömet 

till ett af sina förnämsta syften att försköna sin hufvudstad. Ledd häraf, önskade han 
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sålunda att försätta slottets trädgårdar i sådant skick, att de kunde anstå hans residens, 

därutinnan endast med det ståtliga Gripsholm som motstycke i hela furstendömet, och 

de arkivhandlingar, som kunnat framdragas ur mer än trenne seklers förgätenhet, ådaga-

lägga ojäfaktigt, att han också på ett lyckligt sätt förverkligat sin vackra uppgift. 

Till Nyköpings slott hörde under Hertig KARLS tid, och troligen äfven långt för-

ut, tvenne anläggningar, eller den stora slottsträdgården och den, som var belägen ”vid 

gamla ladugården”, af hvilka den förra här skall blifva föremål för skildring, men endast 

i den mån, som de knapphändiga slottsräkenskaperna medgifva, under det att de om den 

senare just ej meddela annat från hortikulturens område, än att densamma funnits till. 

Den större trädgården var emellertid inhägnad af ett träplank eller staket, delvis 

af en stenmur, och möjligen äfven af något slags järnstängsel, ty dels omtalas det 

”Stenderwärket”, som fanns därstädes, åtminstone från 1610, på sådant sätt, att beskrif-

ningen däröfver ingifver föreställningen om ett järngaller, och dels utlemnas vid flera 

tillfällen stångjärn för trädgårdens behof. 

Någon utförlig beskrifning öfver denna anläggning har icke trängt till efter-

världen, men de få handlingar därom, hvilka lyckligtvis ännu finnas i behåll, gifva dock 

tämligen klart vid handen, att den varit stor, väl skött och försedd ej blott med ett urval 

af samtidens förnämsta fruktträd och köksväxter, utan ock att några af Floras täckaste 

alster där fått en plats till åskådarens ögonfägnad. Trädgårdens behag höjdes för öfrigt 

af en vattenkonst; parker och gräsmattor erbjödo den ovanliga anblicken af påfoglar i 

deras granna fjäderskrud; klara dammar gåfvo tillfälle att iakttaga fiskarnes lefnadssätt 

och vanor: allt gaf ett lifligt vittnesbörd därom, att Hertig KARL var en furste, som egde 

både lust och förmåga att med konstens tillhjälp skapa en tilldragande omgifning, då 

han under den vackraste årstiden och i kretsen af sin familj gästade sin goda stad 

Nyköping. 

Enligt hvad de officiella handlingar, som kommit till nutidens kännedom, hafva 

att meddela, synes Hertig KARL hafva begynt att upprätta slottsträdgårdarne i Nyköping 

omkring medlet af 1570-talet, och hans förnämsta uppgift blef att efterhand förse dem 

med en tillräcklig uppsättning af lämpliga träd, buskar och örter. Hans egna skrifvelser 

om och från furstendömets till honom upplåtna gods och gårdar, i förening med räken-

skaperna öfver deras förvaltning, då sådana finnas i behåll, utgöra naturligtvis den första 

källan för bedömande af hans verksamhet på detta område, och därför torde det vara 

bäst att här anföra några af de viktigaste handlingarna för att också uppvisa, att han ej 

sällan från långt aflägsna orter inomlands – stundom äfven från utlandet – sökte an-

skaffa sådana växter, som genom sin skönhet eller praktiska användning förtjänte en 

plats vid det minnesrika slottet. 

I början af hösten år 1578 afgick sålunda en skrifvelse till en synbarligen i syd-

ligaste Sverige bosatt person, ”att förskaffa 6 tnr Bökenötter och Ekeållon, som skola 

widh Nykiöping planteras”; i september 1583 skrifver Hertig KARL till sin marskalk 

FILIP BONDE, som var bosatt i Västergötland, att till Nyköping sända körsbärsträd 

(klarbärsträd?) från Kinnekulle, och på våren 1588 uppmanar han en fogde att låta taga 

några unga träd vid Gripsholm och sedan skicka dem till den nämnda staden. Flera 

sådana befallningar afgingo under de närmast följande åren till fogdar och andra per-

soner, hvilka i allmänna ordalag befallas att anskaffa träd för att därefter också befordra 

dem till ort och ställe. 

Ännu bestämdare framträda dessa påbud år 1610, då Hertig KARL hade för af-

sikt att verkställa trädplantering i större omfång vid sin hufvudstad, och det torde ej vara 

olämpligt att här anföra ett par af dessa skrifvelser. 
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Den 14 mars 1610 skrifver han sålunda följande bref till en fogde:  

”Såsom Vi tillförende hafve dig muntligen befalt, HELGE OLOFSSON, att du 

skulle låta upptaga någre unge körsebärsträd, ekar och hagtorn uppå Öland och skicka 

hit till Nyköping. Så befalle Vi dig ännu, att du, så snart detta bref dig tillhanda kom-

mer, skulle låta upptaga uti trädgården där vid Borgholm några unge, hvita Kirsebärs-

träd, desslikes några hundrade unga ekar, så tjocka som yxeskaft, med någre hundrade 

ung hagtorn, och med allraförsta öppet vatten skicka det hit upp till Nyköping.” 

Knappt en vecka därefter aflät hertigen till PEDER NILSSON i Hölebo härad och 

några andra fogdar en skrifvelse af liknande innehåll: 

”Efter det, PEDER NILSSON, att Vi vele hafva en hop med unge ekar uti Vår träd-

gård, såsom ock ved Ladugården uppsatte. Därföre är Vår vilje och befallning, att du 

låter hvar bonde uti din befallning föra hit nu strax och utan allt dröjsmål sex unga ekar, 

tjocka som en mans arm och somliga såsom yxeskaft, och skall väl förvara dem i rött-

erna med halm omkring och kvista dem vackert af, efter som brefvisaren vet dem under-

visa.” 

Hertigen umgicks äfven med planer att införa några af utlandets fruktbärande 

buskar och träd i Sveriges anläggningar, och sålunda befallde han i början af augusti 

samma år sin trädgårdsmästare i Nyköping ”at försökie, om Mandel will wäxa här i 

landet, desslikes de små pärorna och förwahra Telningarne i tijdh för kiöldh.” 

Att ädla fruktträd i rätt stor mängd funnos i slottsträdgården, är kändt, och där-

städes voro äfven trädskolor, hvilka små telningar i mån af ålder och behof ympades af 

trädgårdsmästaren. Flera gånger omtalas i räkenskaperna material, som han för detta 

ändamål erhöll, och för att anföra blott ett exempel härpå, så utanordnades åt honom på 

hösten år 1605 ej mindre än 16 marker vax, 6 marker ister samt 3 ½ lispund bast, hvaraf 

man kan sluta, att trädskolorna ej varit obetydliga. 

Några buskväxter omtalas icke i slottsräkenskaperna, men att vanliga bärbuskar 

och törnrosor där hade en plats, kan man taga för afgjordt dels genom det samtidiga 

förhållandet vid andra af furstendömets trädgårdar, och dels af den trädgårdsmästaren 

tillkommande skyldigheten att ”bränna rosenvatten”. 

Köksträdgården var föremål för en synnerlig omvårdnad, som också var helt 

naturligt, emedan slottsfolket ur densamma skulle hemta en stor del af sin utspisning, 

och den synes också under Hertig KARLS tid hafva befunnit sig i ett förträffligt skick 

både hvad skötsel och afkastning beträffade. Hösten 1588 räntade densamma sålunda 8 

läster kålrötter, 100 tunnor rofvor och 24 tnr morötter, och tvenne år senare erhölls där-

städes bland annat en skörd af tusen stycken kålhufvud eller något för den tiden alldeles 

oerhördt. 

Till slottsträdgården i Nyköping hörde äfven ett eller flera roskvarter med rab-

atter af dubbla violer och nejlikor, lavendel, stockrosor och vallmo – möjligen äfven 

studentnejlikor och tusenskönor, om nämligen vårt förslag att sålunda tolka de sväfv-

ande och längesedan förglömda orden ”Blommen der Lifwe” och ”Margrettefrö” 

befinnes vara öfverensstämmande med verkligheten. 

Fröinköp till trädgårdarnas behof omtalas flera gånger, och att döma af 

växternas holländska namn, skedde dessa mest på de fartyg, som från Nederländerna 

anlände till Stockholm. Ett sådant från 1589 må här erhålla en plats, och då inköptes till 

Nyköping ½ lod mejramsfrö, 6 d:o timjan, 1 d:o basilika, 2 d:o gurkor och 1 d:o sallad. 

Som föreståndare för dessa troligen både genom vidd och god skötsel utmärkta 

och för sin tid riktigt storartade anläggningar upptagas i slottshandlingarna JÖNS 

MÅRTENSSON 1591 och ENGELBRECHT NILSSON från högsommaren 1595, och den 
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senares framstående verksamhet på trädgårdsskötselns område för mer än trehundra år 

sedan gör honom väl berättigad att inneslutas i eftervärldens tacksamma hågkomst. 

Hos Hertig KARL stod han också i högt förtroende och åtnjöt af honom en god 

lön, af hvilken ett kvartal blifvit antecknadt i 1604 års räkenskaper. Detta utgjordes af 3 

tunnor råg, 2 d:o korn, 4 d:o malt, 2 lispund och 14 marker smör, 1 lisp. och 7 marker 

humle, 8 lisp. torrt kött, 2 st. får, 2 lisp. torr fisk, 9 d:o strömming samt 1 lisp. och 18 

marker salt. Till sitt biträde hade han åtskilliga drängar, hvilkas antal, från 6 till 12, 

växlade efter arbetets storlek under de olika årstiderna. 

Jämte denne ENGELBRECHT NILSSON fanns, åtminstone sedan 1604, ”LASSE 

trägårdsmestare widh gambla ladugården”, hvilken med sina fem drängar också ägde 

lön in natura. 

I likhet med förhållandet vid andra kronans slott och åtskilliga af högadelns 

gårdar, tillkom det förste trädgårdsmästaren vid Nyköping att konservera trädfrukter och 

bär genom syltning och torkning, insalta köksväxter, i synnerhet hvitkål, för vinter-

behofvet samt tillverka parfymer af trädgårdens välluktande blomster, framför allt 

törnrosor. Vid inläggning eller ”syltning”, såsom denna konserveringsmetod helst 

benämndes, användes honung och ättika, till exempel 6 kannor af den förra och 38 d:o 

af den senare vid ett tillfälle 1605, och tre år därefter uttog ENGELBRECHT NILSSON 

”thill allehanda Spetzerij uthi trägården” bland annat 2 kannor honung, 14 knr ättika och 

6 d:o enbär. Insaltningen af hufvudkål skedde på lättbegripligt sätt, men med stor åtgång 

på salt. Välluktande ”vatten” framställdes genom destillation. 

Till slottet hörde en ej obetydlig areal åkerjord, hvarest år 1604 utsåddes 2 ½ 

tunna hvete, 44 tnr och 4 fjärd. råg, 2 tnr och 7 fj. korn, 5 tnr och 1 fj. blandsäd, 1 fj. 

ärter, 7 fj. lin- och 1 fj. hampfrö. Af årets skörd föddes till stor del slottsfolket jämte en 

betydlig uppsättning af hästar, boskapskreatur och fjäderfä, och det förtjänar kanske 

nämnas, att dessa senare, hvilka voro Hertig KARLS favoriter och stodo under träd-

gårdsmästarens speciella uppsikt, år 1605 utgjordes af 6 påfoglar, 12 kalkoner 

(”indianiske höns”), 29 gäss och 60 vanliga höns. Under årets lopp förtärde dessa ej 

mindre än 23 tunnor hafre och 4 ½ tnr korn, utom andra födoämnen. 

Som exempel på den vikt, man den tiden lade vid odlingen af spånadsväxter, må 

anföras den stora lön, som anslagits åt slottets linväfvare, hvilken troligen i sitt slag var 

någon framstående yrkesman med tillverkning af väggbonader och bordsdukar. Enligt 

ett hertigens bref i början af år 1595 utgjordes hans inkomster af 30 daler penningar, 50 

tunnor spannmål, 1 par oxar, 4 st. får, 3 st. svin, 3 lispund smör och l tunna salt. 

 

 

8. RÄFSNÄS. 

Gården hade det vackraste läge på en utskjutande udde i Gripsholmsviken, och 

var därför Hertig KARLS favorittillhåll, hvartill kom, att han låtit uppföra det gamla slot-

tet därstädes. Redan under GUSTAF VASAS tid var Räfsnäs bekant för sina trädgårdar, 

och lemnade år 1599 en god skörd af 28 ½ tnr äpplen, 2 d:o päron, 2 d:o körsbär, 12 d:o 

hufvudkål, 40 tnr rofvor och 14 lispund humle. 

 

 

9. TYNNELSÖ. 

Om trädgårdsskötseln vid denna gård äro de till nutiden bevarade uppgifterna 

både få och små. Flera bref af Hertig KARL ådagalägga dock, att dess jordbruk sköttes 
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med omsorg, och i synnerhet bedrefs därstädes en omfattande odling af lin, hvilken 

kulturgren och dess allmännare utbredning i honom hade en ifrig gynnare och beford-

rare. Särskildt kan som exempel därpå nämnas, att hertigen under sin vistelse i Livland 

uppköpte och hemsände en hel läst linfrö. 

Vid själfva slottet funnos både träd-, krydde- och humlegård, af hvilka den sen-

are 1581 afkastade 20 lispund, hvadan den torde hafva varit ganska betydlig. Räken-

skaperna för år 1600 innehålla blott följande ord eller den enda uppgiften om gårdens 

hortikultur: ”Trägården räntade morötter, löök, rättikor, palsternackor och andra kryd-

der, them hafwer trägårdsmestaren uti sin förwaring”. – Till gårdens behag hörde också 

en stor hop rådjur, hvilka i en af slottets hagar egde en passande vistelseort med godt 

utrymme. 

 

 

10. UPSALA. 

Vid slottsträdgården fanns under GUSTAF VASAS tid och ännu åtskilliga år 

därefter en, att döma efter sammanstämmande yttranden, ovanligt skicklig och pålitlig 

trädgårdsmästare vid namn HANS GARDINÄR (Gartner), hvilken jämte andra syssel-

sättningar äfven af trädgårdens växter beredde läkemedel till det husapotek, som Ko-

nung GUSTAF VASA hade på Stockholms slott åren 1554–1555 och öfver hvilket en 

förteckning ännu finnes i behåll. 

Under JOHAN III:s tid var slottsträdgården i Upsala ganska förfallen, men då 

Hertig KARL öfvertog regeringen, fogade han anstalter till dess återupphjälpande, och 

till dem hörde i främsta rummet, att trädgårdsmästaren PÅFVEL fick försäkran om att 

erhålla och verkligen utfå sin lön – ett förhållande, som just ej ägt rum under besagde 

JOHANS regering – och denna utgjordes 1599 bland annat af 9 tunnor råg, 23 tnr korn 

och 12 tnr malt. Detta år omtalas äfven en särskild till slottet hörande rofvegård, för 

hvars behof inköptes 19 ”skedar” roffrö. Följande året kunde slottets trädgårdsmästare 

skörda 13 tunnor äpplen, 1 ½ tnr morötter och 1 åtting pepparrot. Rofvegården afkast-

ade 8 tnr, och till skötseln af kålgård och hamptäppa hade endast användts 22 dagsver-

ken, hvarför dessa anläggningar ej kunna hafva varit synnerligen stora. Bland fruktskör-

den 1601 upptagas 8 kannor körsbär, 6 kannor krusbär – enda gången nämnda i räken-

skaperna för Hertig KARLS gods och gårdar – samt 14 kannor syltade vinbär. Torkad 

frukt till hofförtäringen nämnes äfven. Till trädgårdens biprodukter denna tid, liksom 

förut, hörde rosenvatten, och penningar befinnas utanordnade för inköp af flaskor till 

dess förvaring. Salt – ända till 6 ½ lispund på en gång – upptages i de synbarligen icke 

fullständiga räkenskaperna, till inläggning af hvitkål. Årligen uppköptes trädgårdsfrön 

för 15–18 daler kopparmynt. 

 

 

11. VADSTENA. 

De af gammalt berömda klosterträdgårdarne därstädes omtalas jämförelsevis sällan 

under KARL IX:s tid, men att de äfven då varit gifvande, kan slutas af den omstän-

dligheten, att abbedissan därstädes på 1570-talet idkade tillverkning af äpplemust såsom 

en lönande sysselsättning. Vid tvenne olika tillfällen – åren 1575 och 1577 – lät hertigen 

från henne inköpa ”must” för hofvets räkning, och den senare gången omtalas äfven så-

dant vin, som var pressadt af päron. 
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Lönevillkor för trädgårdsmästaren vid Vadstena upptagas i 1604 års räken-

skaper, och enligt dessa hade han penningar, spannmål, 1 älghud, 8 alnar packelakan 

och fri kost vid slottet, lika god som fogden, samt utspisning för tre trädgårdsdrängar. 

 

 

12. ÖREBRO. 

I räkenskaperna för gods och gårdar under den tid, då Hertig KARL innehade 

Närike, omtalas anläggningarna vid Örebro slott första gången i slutet af år 1571, då en 

viss ALBREKT erhöll fullmakt att vara trädgårdsmästare därstädes. Som hans efter-

trädare nämnas PER (1583), ERIK (1591), OLOF SVERKERSSON (1606) och ANDERS 

(1611). Trädgårdsdrängarnes antal växlar mellan 2 och 8, och företrädesvis sökte man 

erhålla sådana från Hälsingland, emedan ynglingar från detta landskap alltsedan 

GUSTAF VASAS dagar ansetts vara mycket passande för sysselsättning med trädgårds-

skötsel. 

Räkenskaperna för Örebro slott äro under föreliggande tidskifte tyvärr mycket 

ofullständiga och dessutom illa skadade af brand, så att någon beskrifning öfver träd-

gårdarne ej kan lämnas. Af uppgiften öfver frösådden därstädes synes, att de ej varit 

små, men likväl ej räckt till att förse hofvet därstädes med grönsaker. Förråd däraf 

måste således anskaffas från andra håll, och exempelvis kan anföras, att en namngifven 

tullnär i Stockholm på våren 1606 fick befallning att från de holländska skeppen inköpa 

allehanda matkryddor, lemoner och Augurker samt därefter skicka alltsammans till 

hofvet, som då uppehöll sig i Örebro. 

Slottets humlegård synes hafva varit liten, och dess afkastning växlade emellan 1 

½ marker och 18 lispund. 

Dithörande åkerjord torde däremot hafva varit betydlig, och där såddes 1605 

utom allt annat 5 ½ fjärdingar lin- och 2 ½ tunnor hampfrö. Oaktadt sitt ytterst ofull-

ständiga och skadade tillstånd, kunna dock Örebrohandlingarna meddela uppgifter om 

ett ämne, som, med ett enda undantag, saknas i alla de räkenskaper, som rådfrågats från 

åren 1568–1611, och det är om den redskap och de verktyg, hvilka den tiden ansågos 

vara behöfliga för skötseln af en större trädgård. Från 1611 finnes nämligen i behåll en 

förteckning öfver ”Trägårz partzeler” af följande innehåll: 

 

Koppar Distillerer panna 1 

Item Distillerpanna 1 

Wattenkannor 2 af kopp:r 

Ambulter (städ) 2 

Kålliern  6 

Förnött   1 

Nya spadar   10 

Hackor  3 

Långyxa  1 

Långeiern  1 

Höfflar  8 

Vedyxor   6 

Impeiern  3 

Impesågar  2 

Klippesax  1 

Nafrar  2 
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Wärksedlar  2 

Kåltunnor   12 

Bandeknif  1 

Skåror  2 förnöt 

Järnestång  1 

Pustar  2 

 

För Värmland saknas alla uppgifter om hortikultur, med undantag af utanord-

ning af lön för en trädgårdsmästare vid Carlsbergs gård, belägen på Karlstads grund, 

samt en liten förteckning öfver de frön, som utsåddes därstädes år 1598. 

Från samma år finnes ännu kvar en redogörelse öfver hvad som på våren såddes 

i 12 de förnämsta af Hertig KARLS trädgårdar, och som densamma lämnar ett godt bi-

drag till kännedomen af samtidens hortikultur, meddelas den här nedan i sin helhet, men 

för öfverskådlighetens skull uppställd i tabellform. 
                                                           
1
 WESTLING, Hertig KARLS furstendöme 1568–1592.  

2
 Ett skålpund motsvarade ungefär 0,425 kilogram. 

3
 Ett lod var omkring 3,3 gram. 
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