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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 undan-

tag). 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 histo-

riskt 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 träd-

gårdshistoria från äldsta tider, romarnas trädgårdskultur, 

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 för-

glömma att Swederus excerperingsarbete 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.  
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Svenska konungar som jägare och jagtvårdare. 
Af Jl. B. Si:ederns. 

En i äldre litteraturfor::-kning särtlele,, bernntlrad person 
har till tidskriftens förfogande ställt en ~erie från Uppf'ala 
bibliotek hop bragta u ppgiftcr angående konungarna Gustaf 
\'asa , Karl IX och Gu:::taf II ,\dolf så,om :iiigare och 
jagt\"årdarc. 

De~sa med stor möda och osedvanlig energi rnmman
hragta uppsatser >'yna:,; u,s Yara af ett stort kulturhistorii;k t 
Yärde och, såsom os::; ,·etcrligt ej nagom,in i sanmrnnhang 
förut µnbliceratle, äfrcn rnra väl värda riicldas från glöm
skan. Författaren har, enligt Yårt förmenande, af det i sig 
i;jälf kansk~ något torra materialet lyckat:,; med lätt penna 
dels framlägga för jägaren och • natur\"ännen särdeles in
tre:,;:,anta beYis, angående forna t ider,- jagtl:iga1 och därmed 
sammanhiingande besliimmeber, dels ock preci~ern förut 
okiinda t idpunkter för ,·issa till drt land importerade 
djurslag:,; acklimatisering. s\f ett från konung Karl 1X:s 
egen hand stammande bref synes t. ex. tydligt, att han till 
Yårt land importerat elen tyska haren för att, sasom ban 
sjiilf ,äger, utröna, om den blifver ll\·it om ,·intern. 

Då således samtliga ofrnn nämnda trenne uppsatser liga 
ett för kiinnedomen om jagtens utveckling i vårt land bestå
ende värde, hafva vi tagit oss friheten i detta häfte göra 
början med ncclanståcnde karakteristik öfver konung Grn1taf 
\ ' a,-a såsom jägare och jagtvårtlare. 

I. Gustaf Vasa. 

De hiifdatecknare, ln·ilka ,-kildrat Gu;ataf Yasas lcfnad 
och betydelse i historien . hafra naturligtvi::; i främsta rummet 
behandlat hans verksamhet som regent, dl\ han lyfte sina 
undersåtar ur andligt, politi;;kt och ekonomiskt beroende 
till den hedrande platsen att vara ett fritt och ul\·ecklings
kraftigt folk. IIrnd däremot hans enskilda lif beträffar, så 
hafrn endast några få och på samma gång ytter<-t kortfat
tade meddelanden kommit till eftervfö·ldeu-- kännedom om 
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~ätlel, huru han lillbrngle den leclighel, som de mödosamma 
regentvärfren unnade honom, och huru han genom upp
friskancle nöjen, exempelvis jagl och andra iclrotter i fria na
turen, hämtade nya krafter nlt fortfarande sköta sitt svåra kall. 

Berättelserna frtm Gu:=-taf Vasas tidigaste ungdom hafva 
blott föga att mäla om ham småningom Yaknande håg för 
jägarens yrke; de nämna endast, ntt han med barnslig glädje 
tagit del i sådana jagtnöjen, som passade för hans ålder, 
då han för erhålhrn<lc af sin [örsta uppfostran vistades i 
Sten Sture den äldres hof; under sin studietid i Uppsala 
liirer han hafva följt med på vargskall, som anställ<les i de 
till staden gränsande skogarna, och jagt hörde äfvcn till de 
sysselsättningar, med hvilka han sökte utfylla de tunga da
garna i Danmark, dit han på ett förrädiskt sätt Fläpats som 
fånge. Längre fram i tiden blef hans umgänge med natu
ren af angenämare beskaffenhet, då han nämligen som 
konung fick sköta sina jagtnöjen, och i den ,·ackra teckning, 
som Per Brahe lämnat om sin morbroders person och verk
samhet, yttrar han äfven med afseende på haill sysselsätt
ningar: »Hvar annan eller hvar tredje _dag red konungen 
ut med eina herrar och fruntimmer, antingen på jagt eller 
eljest till att spatsera.» Detta är nästan allt, som är bekant 
om Gustaf Va,m som jägare, och därtill kan läggas den lilla 
notisen, att bland hans jagt\'apen, hvilka antagligen ,·oro de 
bästa, som den tidens gevärssmeder förstodo att tillverka, 
fanns »ett Skifferör med .Snaplås».* Så. få och knapphän
diga dessa uppgifter om Gustaf' Vasa. som Jägare än äTO, 
så lämna de likväl i Rin mån ett bidr~g till ldnnedom om 
honom i egenskap af idrottsman, och det ju~t under en tid, 
hvilken eljest är fat.tig på. underrättelser af detta slag. 

* "Skjutge,·ären rnro <lcls li\nga såsom Skifreriir eller reffelbössa, 
Haka samt J\Iuskett och Carbin; dels korta, ll\·ilka bestodo af Sa<lel
eller Bältcrör. Dessutom hacle de långa skjutge,·ären silrskilda namn 
efter låse1rn olika beskaffenhet, hvilka voro Srnmplås, T,nntelås, 
Snapplås o('h Zintlås. Till de sistnilmnde, som ock kallas Fyrlås, 
hörde Zintnyckel eller· Spännare, och rnr detta lås alldeles detsamma 
som J-Ijullås. - - Till Zintlåsen nyttjades fyrsten, oeh iiinta till 
Snapplåsen; des1-a scn::ire borde vara så gjor<la. att fangkrntet kun<le 
för\'aras för fuktighet, när <le nyttjades uti rcgnvä<ler • - Adler
sparre, S,·enska krigsmakten och krigskoi1sten från Gusla[ I till 
Gustaf Adoif. 

Enligt uppgifter öfvcr skjulvapen, hvilka åren 1653 - 1554 för
såldes för konungens räkning af arklirnästaren på Gripsholrns slott, 
kostade rör med snappelås 7- 9 mark stycket, eller i nuvarande 
mynt ungefär lika många kronor. 
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Om konung Gu,taf att döma häraf sålunda ej kan räknas 
bland Rtorjägarna, Mrninstone efter nyare uppfattning, sa 
förtjförnr han dock i hög grad cftenärldens aktning och 
tachamhet såsom skogs- och jagln\rdare, ty det Yar onek
ligen han, i;om för;;t · begynte införa stadgade bestämmelser 
på detta område, hvilka lika mycket gingo ut på ett prak
tiskt begagnande af skogarnas och jagtmarkcrnas tillgångar 
som att lämna dem i godt stånd åt eften·ärlden. Före 
skildringen af hrnd han i detta afseende uträttade torde 
dock vara lämpligt att här Himna en kort redogörelse för 
medeltidens jagtförhållanden. sådana nämligen, som de genom 
dess gamlii lagar blifrit bekanta. 

I medeltidens lagar för cfo Rärskilda s\-enska landskapen 
samt i dem, som utfärdades af konungarna Jfagnus Eriksson 
och Kristoffer af fäffern för hela riket, förekomma, såsom 
naturligt · är, i de b;lkar, hvilka behandla jordens rättsliga 
förhi1llan<len, äfren bestämmelser om jagt och djurfångst 
jämte andra dithörande ämnen. 

Lag.stadgarna i dessa afseenden omfatta sålunda jord
ägarnas och andra personers rättighet till jagt; skildring af 
de områden , där en sådan lagligen kunde äga rum eller var 
förbjuden; olika jagtf:ätt med a1wändning af rnpen eller giller: 
fridly,.ming af ädlare villebråd; åtgärder till min~kning af 
de talrika rofdjuren och förebyggande af deras härjningar 

- bland tam boskapen med flera andra. :N'agra utdrag ur dessa 
lagar kunna här lämpligen finna en plats, dels föi; all gifva 
en föreställning om jaglförhållantlena under dessa aflägsna 
t ider, då skoginna öt\-ertlödade af djurlif och eldvapen ännu 
ej blifrit en verklighet, och dels för att tjäna som ett mot
stycke .till den 11wra omfattande och närmare bestämda lag
stiftning, som Gustaf Vasa beträffande jagtens skötsel och 
Yård sökte genomföra. 

II rnd då för1.,t och främst jagträtten och öfycrträdelser 
däraf angår, så möta i de gamla lagarna exempelvis f~ljande 
uttalanden. »N'u gångar man i annans skog», säger Ostgöta
lagen, ,och tager hans djur med nät eller skjuter, det är 
sex öres sak»*. l'ä.,·tman11alage11 bjuder: , Ku må ingen i 
annans skog gånga, utan efter björn och räf och Yarg, dem 
må h\-ar man saklöst dräpa•, och i Hå'lsingela,r;en heter det: 
,Gångar man i annans skog med hund och båge, böte II 
öre. Gör han koja i hans skog, böte IV öre: gör gill er, 

• Ett mål, i hvilket sex öres böter erlade,;. 



böte VllI öre. Lägger man pil 1 eller uppdrifver älg från 
vinterst[mdet, VlII öre. » För att äfren från den allmänna 
lagen hämta ett exempel härpå, så stadgar Komm_q Ifri
-~toffers landslag: »Xu far man i annans skog med giller 
efter fåglar eller djur, gifve han skogsägaren åter det han 
fick - - - och böte III mark till treskiftes. » 

De vapen, som medeltidens jägare använde, voro båge, 
armborst och pilar samt f<pjut och klubba mot större djur, 
särdeles björnen, efter han är omåttligt stark -- »uräfle • , 
såsom det heter i Östgötalagen. I sam band härmed kunna 
anföras några jagttermer, som bernrats i den äldre Väst
götalagen, där det heter med afäeende på förbjuden jagi: 
.,Den en hare händer, räf reser, varg Yinner, björn betar, 
älg fäller, utter ur å tager». - - - De Yerb, med betydelse 
af »taga» och jaga, som här förenats med substantiven, hafra 
synbarligen valts för att i lagtexten åstadkomma alliteration. 

Giller för både däggdjur och fåglar funnos, som man 
Yäl kan tänka sig, under denna tid af flera slag, och de 
bästa och fullständigaste uppgifterna därom återfinnas i 
Södermannalagen, ur hvilken följande . bestämmelser här 
kunna meddelas: »Gillrar man i annans skog och gör fast 
Yerk, böte III marker. Stjäl man ur en annans giller, böte 
III marker. Gör man uplöpur 2 på skogen eller lägger 
spjut för djur elle r gräfver grop, rnre hans förYållande, om 
någon däraf får skada. Gångar man på spjut, lider skada 
af och ej död och är ej förut lagligen kungjordt, 3 rnre sår 
hans en fjärdedel af fulla böter. Går fä på spjut, erlägge 
fjärdedelen af fulla böter. Är ej giller lagligen lyst, gälde 
åter ful la böter. Kan djur sargadt rnrda llf en mans spjut, 
följe han själf [eftm·] som spjutet utrntte, tage [sedan] djuret 
saklöst, ehvar han det hittar. · Följer han ej själf djuret 
·och kan en annan man hitta det, haf\·e han då djuret saklöst, 
som det finner. - - Hvar som stjäl djur ur varggårdar eller 
af spjut ellersaf andras gill er,- böte efter mätismanna ordom. » 

' Till själfskott. 
' En inrättning till Yilddjurs fångande, troligen af samma slag, 

som nu kallas ~prättsnara eller Yippsnara och består i en stör, 
hvars ena ände är nedimtt i jorden, och Yid den andra, som ned
böjes till marken, faste~ en snara, sorn gillras rncd en pinne, så att 
när djuret trampar på pinneu, löper linden af stören upp, då djuret 
blir hängande i snaran. »(8chlyter; Ulossarium.) 

3 ::\"ämligen inför den på kyrkomilen församlade menigheten. 
Ett sådant tillkännagifrnnde om giller skulle enligt :\lagnus Erikssons 
landslag ske' en helgdag före och tYå helgdagar efter dess utläggande. 
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I samma landskapslag nämnas tvänne speciella sätt att 
anbringa giller, nämligen att »göra baken eller sätta flata» 
- båda afsedda för ekorrar - och därmed förstås troligen 

något slag af gillerstock och snara. 
Det värsta af alla giller var det uppspända tunga älg

spjutet, som innebar fara och under stundom äfven blef 
till skada för människor och betande kreatur, hvarför dess 
utläggning, och det med allt skäl, måste förut på lämpligt 
sätt kungöras. Det ser också ut, som om sjäfva lagstiftarna 
ej gärna medgifvit_ bruket af ett så ohyggligt fångstmedel, 
som tillfogade bytet kanske mer än dagslånga plågor, inp.an 
gillrets ägare infann sig som befriare. •Ingen må lägga 
älgspjut så vidt som Sverige är», heter det i Magnus Erikssons 
landslag, >utan han skall böta nio marker till treskiftes. Får 
man eller kvinna af dem sin bane, böte den, som den ut
lade, fyratio marker till treskiftes utom dessa undantagna 
landskap: Dal i Västergötland, Värmaland, Dala i Västman
naland, Gestrikaland, Helsingaland och Finland. » 

Samtidens farligaste rofdjur eller vargen, som då upp
trädde i stora hopar, torde mest hafva fångats med skall 
och nät samt med varggård 1 och »v~rgstufva». 2 Skallgång, 
som flcrstädcs omtalas, skildras i K. Kristoffers landslag på 
följande sätt: 

Björn, varg och räf må enhvar allestädes saklöst döda. 3 

I hvarje skall bör konun·gens länshöfding varfl skallfogde, 
så långt hans fögderi sträcker sig, och han bör med tolf 
män samråda om lagets storlek. Kan han ej själf vara 
närvarande, så tillsätte han en man i hvarje afdrifning till 
nätskall och en till varggårdaskall. 4 Den frälseman, bonde 
eller landbo, som ej har fyra famnar långt vargnäi, när 
slrnllfogden honom tillsäger, skall böta tre öre. Vargnät 
skall vara så starkt, att det ej brister eller löses, "då en man 
klifver upp däruti, eller också erläggas tre öre i böter . .; 
Den man, som fått bud om vargskall och ej kommer förrän 
tio nät äro uppsatta, böter tre öre; har han ej heller nät 
med sig, böte han tre öre för nätet. Går han ej dit eller 

1 lnstängning till \'argars fångande. 
2 Yarggrop. 
3 Järf\'eu upptages endast i Helsingelagen med tillägg, att han i 

likhet med björn och nrg ingenstädes skall hafva frid. 
• Slimligen för att drifva djuren mot instängningen. 
5 Enligt l\Iagnus Erikssons landslag Rkall nätsyn hållas hvar fjärde 

dag Pingst. 
Sv . .!äyarförli. Tidskr. X/, VI ärg. 19 
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står troget, där han blifvit tillsagd att vara, eller visar olyd
nad under skallgången, pliktar han tre öre. Alla skola hafva 
sina nät i ordning samt infinna sig vid skall, så tjänare 
som bönder, landbo och gästman, alla de, som ko och so 
och sin särskilda disk och duk hafva, såvida de ej äga laga 
förfall och två män kunna bevittna det för skallfogden. 
Präster, klockare och ensamma kvinnor skola vara fria från 
skyldigheten att hålla nät och deltaga i skallgång. 

Alla skola uppehålla varggårdar efter jordetal och icke 
efter mantal, men varggrop skall inrättas och vidmakthållas 
af skallelagets böter. Den, som får bud att deltaga i skall 
för att drifva djnren mot rnrggården och ej genast följer, 
.-;kall böta tre öre. 

Äfven före Gustaf Vasas regering voro vissa djur under 
någon tid af året fridlysta, och egendomligt nog var detta 
på en och samma gång förhållandet med jagtmarkcrnas 
största och minsta däggdjur. 

De svenska skogarnas största och ädlaste villebråd, älgen, 
var enligt flera lagar fridlyst, och detta skydd räckte enligt 
Magnus Erikssons landslag från faetans ingång och till Olofs
mässan (cl. 29 juli). I sammanhang med älgjagten förtjä
nar det nämnas, att i ett par af dessa nu anförda lagar 
förekomma bestämmelser, hvilka betrygga jägarens ägande
rätt till den älg, som han själf först påträffat, men hvars 
förföljande han af trötthet eller annan anledning nödgats 
,afbryta. l. sådant fall skulle han enligt Helsingelagen 
»sätta arf i fjät» eller sticka ned en pil i älgens spår för 
att därigenom antyda sin äganderätt. Var jägaren sedan 
frånvarande en J:llltt eller två och annan man under tiden 
fällde djuret, så erhöll den senare en skottbog med hull 
och hår, men den förre, hvilken det uppdref, fick behålla 
hvad som återstod. 

Jagtmarkernas minsta däggdjur, hvilka åtnjöto skydd af 
lagen, voro ekorre, mård och lekatt - alla eftersökta päls
djur - och den förstnämnde, som äfven värderades för sitt 
fina kött, nämnes på flera ställen. »Nu må ingen gånga 
i annan mans skog eller sin egen efter ekorrar före vinter
natt», 1 säger Västmannalagen; i K. Kristoffers landslag heter 
det: »Ingen må i annans skog gänga eller sin egen efter 
ekorre, mård eller lekatt före Allhelgonadag», och Söder
mannalagen stadgar i likhet med de föregående tre marks 

1 ~atten till den 14 oktober, då vintern ansågs taga sin början. 
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böter för den, som tager ekorrar förrän fjorton nätter efter 
Mikaelsmässan (d. 29 september). 

Rådjuret ägde också ett slags skydd af lagen, emedan 
denna jagt var konungen ensam förbehållen. »Nu må ej 
bönder rå taga - - ty att hon är konungs djur», heter 
det uttryckligen i Östergötlands lagbok. I landslagen stad
gas höga böter för den, som jagar rå emot nät, men om 
hon kommer i giller, hvilket är gjordt för björn, varg eller 
räf, må den, som gillret äger, henne saklöst behålla, så ock 
om han finner ett sådant djur fälldt af vargar. 

Bäfvern var, kanske oväntadt nog, icke fridlyst, men 
hans konstfärdighet synes hafva väckt samtidens uppmärk
samhet och förvåning. »Nu har bjur sin boning som bonde•, 
yttras det i Byggninga balken af Östgötalagen. »Hvar som 
dräper bjur och nedbryter hans ide», säges det vidare, »Jämne 
bjuren :H den, ,;orn ängen ägde, och med tre marker. Tager 
han bjnr på allmänningen, äge han bjuren och vare saklös. » 
Egendomligt nog, nämnes detta djur ej vidare än i Helsin
grlagen, där det endast helt kort säges: »Om fåglar, giller 
och bjurar vare lag som om annat gill er.» 

I afseende på skogarnas, ängsmarkens och vattendragens 
matnyttiga fåglar , känna svenska medel tidslagarna ej til\ 
någon fridlysning, troligen af det skälet, att de då Yoro så tal
rika, att särskilda åtgärder till deras skydd ej ansågos vara 
af behofvet påkalla<;le. · 

Under tidernas lopp hade så småningom flera af dessa 
nu anförda lagstadganden hunnit blifva föråldrade, och andra 
hade råkat i glömska; nya åsilfter om äganderätten till de 
stora obygder, där det mesta jagtbara villebrådet hade sitt 
tillhåll, framträdde; hvarjämte flera af skogarnas och djur
världens alster började intaga en viktigare plats inom indu
stri och handel än förut. Ändringar o~ förbättringar af 
de forna bestämmelserna voro såledeR nödvändiga; folket 
borde vänjas att fatta betydelsen af den nationalrikedom, 
som låg i skogarna o'ch deras rika fauna, och följaktligen 
ägna denbamma en praktisk skötsel; fridlyrning till en 
början af de ädlare och mera förföljda djuren måste genom
föras på ett allvarligt sätt; en talrikare och bättre ordnad 
jägeripcrsonal behöfdes för att i ett af skogar uppfylldt 
och glest befolkadt land göra dithörande påbud åtlydda -
och med allt detta skulle konung Gustaf Vasa göra en begyn
nelse. 

Redan Yid sin tronbestigning möttes han af nödvändig
heten att lyfta sitt land äfven ur ekonomisk vanmakt, och 
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till förverkligande af denna uppgift, hvilken syntes öfver
stiga t ill och med hans ovanliga begåfning, behöfde hau 
politisk makt och materiella hjälpmedel, och dessa senare 
visste han förskaffa sig genom att i förut okänd omfattning · 
göra Sveriges naturliga tillgångar fruktbärande. 

Gusta[ Vasa. är väl den förste svenske regent, som till 
fullo insåg, att Sverige icke var något fattigt land, och i 
sina skrifvelser framhöll han ofta, huru rikt det var utru
stadt med naturliga förmåner, blott dess invånare hade för
stånd och drift att bruka dem. Den nära nog förtviflade 
ekonomiska ställning, i hvilken Sverige befann sig efter be
frielsekriget mot Danmark, trnng konungen att för sin egen 
del öfvertaga dispositiornirätten till landets förnämsta hjiil p 
källor inom alla tre naturem riken för att sedan använda 
deras alster till landets bästa och i främsta rummet till 
penningnödens lindrande. Välbekanta äro också hans oro. 
till norrlänningarna den 20 april 15-t2, >att sådana äger, 
som obyg<le liggie, höra Gud, Oss och Sveriges Crona till, 
och ingen annan , och dessa regalanspråk utsträcktes seder
mera till vattendragen med deras afkastning samt de mine
ralskatter, hvilka doldes i bergens djup. Inkomsterna, :;:om 
på detta sätt tillgodogjordes af berg och skog, floder och 
haf, åker och äng till alltmera ökadt belopp, blefvo nu ett 
af' de medel, hvilka den alltid omtänksamme konungen på
fann för att minska den öfver både hög och låg hvilande 
fattigdomen. 

Det var naturligt, atl genomförandet af ett så stort l'öre
tag, s0m att konungen tillägnade sig förfogandet öfrer obyg
der, vattendrag och malmberg, skulle af samtiden uppfattas 
som ett ingrepp i äganderätten, och hvad siirskildt regalan
spraken på skog och jagt angick, så stötte i synnerhet dessa 
på hinder af flera slag. 

De flesta af dessa hinder berodde emellertid på folkets 
okunnighet och oförmåga att fatta den stora planen, som låg 
till grund för sådana snart och allvarsamt tillämpade ford
ringar; begreppcL »skogsvård> hade ännu ej erhållit något 
synnerligt insteg i menighetens föreställningar, och jagten 
kunde man ej förstå _på annat sätt, än att den fick idkas 
när och huru som helst. Man fällde och brände i skogen, 
och man nedlade dess djur endast med afseende på ögon
blickets behof, utan att tänka på, att äfven öfverflödet genom 
en sådan misshushållning kunde taga slut, och utan att känna 
någon förpliktelse i detta afseende mot eftervärlden. Bonden 
kunde ej begripa, att det skulle vara honom förbjudet att 
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midt i Yil<la skogen nedhugga en ek, som var afsedd för 
Yiktigare ändamål än att blott tjäna som timmer för upp
förandet af hans an~präkslösa koja, och det öfrergick han8 
förstand, alt han ej när som helst fick spänna armborst och 
gillra o:pjut mot den ståtliga älgen eller sätta nät för det 
skygga rådjuret, fastän blott en enda sådan lycklig fångst 
kunde skaffa honom och hans hushåll för längre tid en kraf
tigare och mera välsmakande föda, än hans Yanliga knappa 
förhallanden kunde medgih·a. Jagten ägde som förut sina 
tilldragande och för mången alldeles oemotst[mclliga lockelser; 
de stränga förbuden retade oupphörligt till öfrerträclclser, och 
dese:a inträffade kort efter konungens öh·ertagande af rege
ringen så ofta och i sådan omfattning, att de upp\'äckte 
farhågor för att det ädlare villebrådet skulle alldeles utödas. 
Konungens försök att lagbinda och Rkydda jagten samt in
skärpa behofvet af dess praktiska utöfrande möttes länge 
me<l ovilja och Yreda ord af en egennyttig och styfsint be
folkning, hYilken i sitt oförstånd satte sig trotsigt emot hans 
kloka atgärder, men så var också Gustaf \'asa en herre, som 
kunde gifra syar på tal, som, då det gällde folkets bästa, ej 
räddes för några svårigheter och ej hvilade, förrän han öfver
nmnit dem. Allt kunde naturligtvis ej genast lyckas så, som 
han önskade, men hrnd skogs- och jagt\"år<l beträffade, rnr 
han liksom i alla andra afseenden en ban hrvtare, och det 
tillkom sedan Karl lX och Gustaf Adolf att 1;ärmare utföra 
hans verk Forts.) 



Svenska konungar som jägare och jagtvårdare . . 
_Forts. 

Den egentliga jagten för konungens räkning på allmännin
garna och hans enskilda egendomar utöfrades mest af krono
jägare ( >Yildskyttar» ), såsom de af gammalt kallades, och 
flera sådana omtalas i riksregistraturet. Troligen funnos dylika 
skyttar i alla s,·enska landskap, som företrädesvis rnro rika 
på villebråd, hvarest de fått sig torp eller hemmansdelar upp
låtna med skattefrihet och mot ,·illkor att hvarje år anskaffa 
en vi1-:a< mängd matnyttiga däggdjur och fåglar till hofför
täringen samt pälsvaror till den kungliga skinnkammaren .. -\tt 
döma af de kortfattade underrättelser om dessa kronojägare 
och deras verksamhet, som i riksarkivets handlingar bevarats 
åt eftervärlden, synas de hafrn fått gevär och ammunition 
af kronan, och för att anföra ett par exempel härpå, så näm
nes i ett kungligt bref från 1552, att Bengt Månsson Yild
skytt skulle af Erik Rolfsson, konungen,; bci'allningrnrnn på 
Gripsholm, erhållla »ett godt rör med snappelås», och samma 
år utanordnades åt några andra jägare en för den tiden be
tydlig kruthantitet - tolf skålpund - samt så mycket hl)·, 
som de kunde behöfva. Vid sidan af det nymodiga eldgeväret 
l'örblef detgamla armborstet ett ännu länge brukligt vapen, som 
,·isserligengenorn e1t kungligt påbud år 1530 ej nr tillåtet 
att bära under färden till ting, köpstad, gästabud eller kyrka 
- och det vid straff af 10 marks böter samt vapnets förlust 

- men hvilket naturligtvis fick medföras »i vargeskall, b_iör-
neskall, räfre~kall och ekorneskog». H ornbågar till an\"änd
ning på jagt omtalas vid ett tillfälle i konungem registratur, 
då han befallde att en sådan skulle anskaffas åt en finsk Yild
:-:kytt, iffilkensamtldigt befann sig vid Gripsholm, men de 
bågar af stål, som emellanåt nämnas i dessa brcf, torde 
.~annolikt me:,:t hafrn rnrit afsedda för krigsbruk. 

Kronojägarnas kläder , då de Yoro i tjänstgöring, be:,todos 
troligt\'is också af slaten, och någongång omtalas äfren, att 
rle erhållit penningar, men om dessa utgjorde någon ordinarie 
lön eller blott voro tillfälliga gåfvor, kan numera ej med 
siikerhet utredas. 
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Bland (iu~taf \ 'asas kronoshttar förekommer i flera af 
han,- bref en person vid namn ('}as Djurskytt, hdlken synes 
haf,·a \'arit någon slogs upp,-yningsman öfrer både skog
vaktare och jägare i Vä~tergötland, där han hade Ritt egent
liga verksamhetsfält. Denne Clas Djurskytt omtalas i hand
lingarna första gången 1533 och \'ar ännu år 1 .i52 kvar i 
tjänsten. Hans dubbla befattning af skogi:.- och jagt,·årdare 
skildra::- bäst af följande bref om hans ämbetsplikter, hvilkct 
konungen utfärdade den I J uli lii39. 

Vi Gustaf göre vetterligt att efter Vi uti sanningen för
nummit och besport hahe, huruluncle det förhud, som \'i 
allmänneligen uti Yästergiitland hafva utropa och förkunna 
låtit, därigenom Vi fr idkallat hafvc Hjort, H ind och Rådjur, 
de~slikes Ekeskog och Bokeskog, ,lär "aclana skog finnes. 
I h·ilket förbud platt intet hållet blifrer, utan man, och mest 
friibet och prästmän, bruka sådana jagt och tilliigna sig för
denskull tomter in uppå Yår och kronencs skogar, och syn 
nerligen uppå Edsveden 1. den dock är och alltid rnrit hat'
ver kronene;; egen skog fridkallat och ingen annans, låtandef
sådana tomter där uppbygga, där de dock hvarken i,knl eller 
sätt till hafva, utan pa det de ändå skolc hafrn dess bättre 
tillfälle att bruka jagten; desslikes blifrer ock eke,-kogen platt 
förhuggen, det oss ingalunda länger står till att lida. H var 
före förbjude Vi ännu [o: ånyo med detta ~:11nma \'årt 
öppna hrcf, ,·id \'år stränga näpst och nccle, att in11:en h,·ar 
km frälsesman, prästman eller honde djärf\-es att bruka jag
ten pa Eds,·eclen eller andre Yåre och kronenes skogar, och 
de, som någre tomter där intagit och byggt hafre utan Vårt 
förlof eller minne, <lem ly:;e Yi härmed platt utaf, Få att 
de som dem uppbyggt hafre, måge oförsummeligen taga 
deras hus clädan, Få framt att de icke velc att \"i !åte brännc 
drm utaf elden. SammRlun<la förbjude \'i ock, Yid samma 
näpFt, all ekeskog, så att ingen den hugge eller fälle skall, 
bvilken <läröfrer beslagen blifrcr, ~kall till clct hög,-ta straffat 
blifrn. Och haf\'e Yi fördenskull befallt denne \'ar tjänare 
l'lau;; Djurskytt, att han bkall hafva ett noga upp!teende om 
sådan jagt, desslikes om sko~,-;hugjning och bistockar, och 
synnerligen pa Eds,·eden, uti dcssc 3 härad ~Iark, Y eden 
och Gäc:ened. H rnr ,-;å befinne~, att förbl':de l'lau,-. Djur
skytte tager mutor eller gafror och ser igrnom lingren mrd 
Få<lan "kogshug eller jagt; då ,·ele Vi icke de:;s mindre låta 
straffa honom till lif och gods, <lär hrnr och en ,-ig efter
rätta ma., 

1 E<lc:miiren. förr den Rtiirsta kronoskog i \'iistPrgötland. 
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Clas Djurskytt, hYilkcn måtte hafva Yarit en i sin b.efattning 
särdeles duglig och därföt; äfven af konungen betrodd och 
använd man, emottog också värdefulla prof af hans erkänsla, 
och sålunda erhöll han åren 15Bl-154D rättighet uppbära 
en del inkomster från åtskilliga uppräknade socknar i Väster
götland, och 1552 fick han på engång fem gårdar mot vill
kor, att han skulle tillhandahålla salt och tomkärl till inlägg
ning ar det villebråd, ~om hnn antingen själf ansknffade till 
hofförtäringcn eller också upptog såsom skatt från landskapets 
befolkning. 

Vid samma tillfälle ( I i)52) lät konungen fridlysa vissa trak
ter af Eclsvedcn, och elen nämnde Clas Djurskylt fick i upp
drag att tillse att ingen oberhörig idkade jagt därstädes_ 
De kringboende fingo ej heller dit insläppa boskapsdjur eller 
svin, vid fara a[ kreaturens beslagtagande, och de skulle 
för öfrigt bidraga till dessa områdens inhägnande, då de 
därom på konungens vägnar anmodades. 

Till konungens jägeribctjäning hörde äfren hans fågel
fängarc, hvilka liera gånger omtalas i registraturet i samband 
med försöken att anskaffa ,-iidana. l ett bref på våren 1534 
till biskopen Joachim Rönnow i Roskilde, med hvilken han 
syntes vara bekant förut, skrifver han sålunda: 

»Oss är undervist, att på Amak [0: Amager] bo några 
IIollendcre, hvilka der äro mycket behändige och Yeta godt 
sätt uppå att fånga vildgäss. Hvarföt: begäre Vi kärligrm, 
att I vele begått med Herr Johan Urne 1, så att Vi kunde 
få 2 af samme Holländare hit in till oss i landet med deras 
garn, ställfåglar och annan tillbehöring», och tillförsäkrades 
dessa om ett hederligt underhåll i Sverge. - Det förtjänar 
nämnas som ett prof på konung Gustafs faktfulla uppmärk
samhet, att öfverbringarcn af skrifrelsen medförde till bisko
pen en föriiring af ett timmer 2 mårdskinn och till rådsherren 
Urnc, en vargskinnspäls ( » W uldskindzkiortill • ). - Om detta 
försök lyckades, är ej bekant, men det upprepades i alla fall 
tvenne år efteråt, då konungen gaf sina sändebud till Dan
mark, Lars Siggesson Sparre, Gustaf Olofsson Stenbock och 
Kristoffer Andersso]) Röd i uppdrag att införskaffa »någre 
gode f'åglefängare och besynnerligen de cler kunne fånga vill
gäss, änder och andra fåglar». 

:Kågra ytterligare utdrag nr konungens skrifvelser torde 
också till frågans belysning knnna förtjäna en plats härsfä-

1 Dan~k rådsherre. 
• J,:niigt forntidens skinnräkning utgjorde etl »decker» 10 och ett 

»timmer» 40 stycken. 
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des. På hösten 1543 yttrar han sålunda i ett breI till Bot
vid skrifvare: » Vi haha fått de kramsfågler, som du Oss 
sände, så hafver fågelfängaren väl förtjänt en klädning, må 
du fördenskull säga kamreren därom till att de ]åte honom 
få en klädning den honom tjänar.» I början af våren 15 4 4 
lämnar han följande meddelande till Nils Krabbe, ståthållare 
i Vi borg: » Vi hafve förnummit, Nils, att där uti Vi borgs 
län skola finnas gode fågelfängere, de där god lämpe och 
förfarenhct hafva till att taga och fånga a!lehande fåglar. 
Desslikes gode skyttere, som väl kunne skjute eller ställe 
efter allehande skogsfågel, synnerligen järper. Så är Vår 
vilje och befallning, att du med första öppent vatten vill 
öfversända Oss två eller tre af sadane fåglefängere eller 
skyttere. Detta du icke försumma vill.» - Botvid Larsson 
[Anckar], ståthållare i Stockholm, fick också under \"åren 1547 
emottaga en skrifvelse från konungen, i hvilken han uttalar 
sin önskan, att denne »med det första skyndar den gamle 
~lår ten Fågelfangare bit till Oss ». 

Som den tidens föga utvecklade samfärdsmedel med dess 
brist på hYad man numera förstår med landsvägar endast säl
lan, och clå mest under vintern, gjorde det möjligt att befordra 
jagternas matnyttiga byten i jämförelsevis färskt och oska
dadt tillstånd till de orter, där konungen eller hofvet samt
tidigt Yistades, så måste vederbörande, och dessa voro troligen 
djurskyttarne själfva eller också, fogdarne använda konser
veringsme<lel för att under villebrådets forsling, kanske ocksa 
vid en längre försaring efter framkomsten, motverka en annan 
snart inträdande förskämning. Med namnet »insyltning» om
talas emot midten af 1500- samt hela 1600-talet ett då mycket 
brukligt sätt att Yinna det åsyftade ändamålet - om hvilket 
mera längre fram - men det är ej säkert kändt, om denna me
tod ~nvämles i stort redan under Gustaf Vasas tid, fastän 
densamma då nog omtalas. Beträffande åter den af gammalt 
bekanta »insaltningen», så finnes om densamma ännu i be
håll en föreskrift af den mångkunnige och i allt praktiske 
konung Gustaf själf. I en skrifvelse år ] 542 till Jon Bagge, 
fogde · i Ås' och Red vägs härad i Västergötland, hvilken hand
lar om konserveradt villebråd, soms kulle befordras till konun
gen lämnar nämligen denne följande upplysningar därom: 
»Och tvifler Oss fast» - skrifver han i slutet af detta bret' -
»om du eller jägaren veta det rätta sättet att insalta samma 
villebråd, så att hon väl förvarad blifver och någon tid oför
derivad ligga kan, det Vi dig i så måtto undervisa vele. 
Den villebråd, som väl förvarad blifva skall, måste till det 
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första, när hon insaltas färsk, blifva på några dagar liggande~ 
uti blodlakan, sedan skall man annan gång salta henne mäkta 
väl med godt Lyneborgersalt, och slås där med till». 

Älgar funnos under Gustaf Vasas tid i enlighet med de 
uppgifter, som anträffas i hans egna bref, från landets nord
ligaste landskap och åtminstone till och med Södermanland, 
och troligen ännu längre söderut. Öfverallt synas dessa 
stora, köttfulJa djur hafra varit utsatta för ifrig förföljel$e 
samt voro fördenskull i stort behof af skydd för sin tillvaro. 
och åtgärder i denna riktning uteblefvo ej heller från den 
omtänksamme konungens sida. Några utdrag af samtida på· 
bud om älgjagtens bedrifrande torde lämna de bästa upp
lysningarna om dessa förhållanden. 

Den första E'krifvelsen om älgjagt, som kunnat återfinnas 
i konungens registratur är från år 1547 och är ställd till 
riksrådet Johan Thureson [Tre Rosor), och genom densamma 
befalles han i korthet att förmana sina fogdar att de ej tillåta 
att så många älgar och rådjur skjutas i Nyköpings län, 
som till denna tid varit händelsen. Utförligare äro däre
mot ett par andra bref, hvilka därför, hvad älgjagten angär, 
här böra återgifvas i sin helhet. 

Det första af dessa, som är utgifvet från Grip:::holm den 5 
april 1548 och är stälJdt till in byggarna i Öster och Vcster Rc
karna samt först handlar om deras skjutsfärder, har beträf
fande jagten på älgar följande lydelse : 

»I hafve och så, käre Dannemän , ofta nog tillförende för
stått Vår vilje och befallning om de älgsdjur, där gå på Edre 
skogar, så att Vi gärna ville hafva dem fritt gåendes, på det 
de måtte öxle ta: föröka) sig och växa till på någon år till
görandes. Så förnimme Vi att det intet hjälper, hvad Yi 
i så måtto seije eller förbjude Eder, utan all man lägger 
sig efter dem, skjute och öde dem slätt ut, så att om \'i 
behöfde och ville sända Vårc jägare åstad efter ett djur eller 
tu, så kunne de näpligen få ett att se, än sedan skjuta dem, 
så slätt äro de utödde af de månge skogskarar, som intet 
annat göra, än gå och drifva efter dem. Desslikes med de 
månge skaller, som I hafven efter för:ne älgsdjur, gifvandes 
för ett sken, lika som det skulle jäges efter ulfver och an
nan skadclig djur, så är det dock lihäl älgsdjuren och icke 
ulfrer, som I mene. IIvilket Vi Eder ock väl tidt och ofta 
hafva förmana låtit, och vore godt att I ville taga det all
varligen före och föröda skadedjuren, b:'ide ulfrcr och björ
ner, där alle man hafver stor skade utaf, och älgsdjuren 
måtte blifva till frids. Därför råde och allvarligen bjude \'i 
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Eder ännu, att T hafve fördrag att gå efter för:ne älgsdjur 
-0ch ställer utaf sådane ohörsamhet, som I låte Eder märka 
hafre med. Och hvilken här efter där med beslagen blifver, så 
Vi befallt Vår troman och råd Sten Eriksson (Lejonhufvud). 
att han skall låta hafva där uppseende med ,och] vederbör
ligen straffa där utöfver efter som Sveriges lag där om utvisar.» 

Som äfven älgarne i Dalarne samtidigt voro utsatta för 
€11 hänsynslös förföljelse, så erhöllo socknemännen i Mora 
några få dagar efter utfärdandet af föregående skrifrelse från 
konungen ett allvarsamt bref, i hvilket de tillsades att all
<leles afstå från den förödande jagten efter dessa djur och 
i stället hjälpa, till att de, som i detta afseende öfverträdile 
konungens bud, måtte blifra tillhörligen straffade. Till 
skyddsåtgärderna för älgarne hörde naturligtvis, att denna 
jagt alldeles förbjöds under fortplantningsti.den, och exem· 
peh-is kan nämnas ett sådant stadgande från 1551, hvilket 
-0mfattade Fryks- och Älfdalen i Värmland. 

~ärmast i ordningen att behöfva försnr af statsmakten 
voro kronhjortarne och rådjuren Under Gustaf Vasas re
geringstid omtalas kronhjortar såsom förekommande i Små
land och Västergötland, och af Vänerns öar nämnes en mindre 
sådan vid namn Odensö, då troligen tillhörande Torsö soc· 
kcn, såsom vistelseort för både kronhjortar och rådjur. 
För att så mycket som möjligt bedja den pågående förföljel
sen af dessa vackra djur, gaf konung Gustaf mot slutet af 
1538 genom en skrifrelse till Birger Nilsson :Grip], (;ar! 
Eriksson [Gyllenstjärna , Gustaf Olofsson [Stenbock] och Se
\·erin Kil på Elfsborg dessa herrar i uppdrag att under nftgra 
år låta inställa all jagt på kronhjortar i Västergötland, och 
det bref, i hvilket han uttalar sin rättvisa harm öfver det 
lika råa som förödande krypskytte, för hvilket djuren då 
voro utsatta, förtjänar att framdragas ur glömskan, ej minst 
därför, att det har stor tilhimplighet äfren på senare tiders 
förhållanden. Den karakteristiska skrifrelsen är emellertid 
af följande lydelse: 

•Som Eder väl förtänker, N[ämligen 1 att utaf Oss och menige 
riskens råd belefvadt och ,:amtyckt är att uppå några år tillgör
andes skulle här uti riket hjort och hind fridkallade yarda, på 
<let de åter igen förökas måtte, efter de så otillbörligen nu 
i mång år slagne och utödde äre. Och besynnerligen af de 
krypeskyttar, som skjuta mycken djur, och den drygaste 
parten kommer ingom till gangs, ~tan löpa där hädan i 
mocsar och kärr och rutna bort, dem själfre, som sådan 
jagt brukar till litet gagn och meniga riket till f:tor skada, 
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och hvar samma högdjur komme dem än ytterligare till gangs, 
än nu sker, skulle <le ändå öda dem måtteligen och icke 
taga så rundeligen till kettils af dem som nu sker. Så för
undrar Oss icke litet, att hva<l som engång belefradt och 
samtyckt blifver, att det icke yttermera skall hållas, nä nu 
sker. Man måtte då fast heller intet belefra, när det icke 
bättre hållas skulle, och fördenskull är nu \'år vilje och be
gäran, att I och flere där i Västergötland velc Yara där all
varligen förtänkte uti att låta härefter hjort och hind blifva 
fridkallade, och besynnerligen att de krypeskyttar måge änte
ligen och platt utatiagde blifva, så framt I och flcre där i 
landet velc göra det Oss ljuft och behageligit är. Desslikest 
att rådjur rnåge ock så skonligen förödde blifva. Detta måge 
I förkunna för frälset där i Västergötland, att de veta sig 
härefter att rätta.» 

Beträffande rådjuren, hvilka att döma af konungens skrifvel
ser om dem mest hade sina tillhåll i landets sydliga pro
vim:er såsom Småland, Yäster- och Östergötland samt äfren 
i Södermanland, YOro dessa i lika mycket som älgar och 
kronhjortar föremål för hans omvårdnad. Förföljelserna. 
mot detta vildbråd, fierstädes så svåra, att de hotade med 
deras fullständiga utrotande, påkallade i h9g grad hans in
gripande, och i synnerhet tyckes detta hafva varit händelsen 
i Småland. .Flera gånger fingo invånarne därstädes emottaga 
8krifvelser från honom med uppmaningar att skona rådjur 
och kronhjortar. På samma gång tog han detta landskaps 
ek- och bokskogar i sitt hägn och lät inbyggarne veta, att 
fällandet af blott ett enda sådant träd enligt lagen Yar 
belagdt med 80 danska marker i böter. .Från Östergötland 
omtalas också dylik. hänsynlös jagt, och en fogde, hvilken 
al!iför mycket sysslat därmed och som på samma gång måtte 
hafva varit en synnerlig älskare af rådjurstek, fick af konun
gens bcfaHning att hålla inne meu denna ödeläggande för
följelse af rådjuren, »vänjandes dig också till a11uan mat, 
som är fläsk och kokött, och icke alltid till råkött». 

De djur, som jagades för skinnens skull, voro björn, varg, 
räf, lo, utter, järf, mård, iller, hermelin, bäfver och ekorre, 
och de hvilka på samma gång voro matnyttiga, äro i det 
föregående nämnda. Några närmare beskrifningar öfver de 
jagt- och fångstsätt, som voro brukliga under Gustaf Yasas 
tid, hafva. i allmänhet icke bevarats, men man } an Yäl 
antaga att dessa voro ungefär de samma som under medel
ti<lens ?enare hälft, med .undantag naturligtvis däraf, att eld
geväret så småningom utträngde armborstet. De underrättel-
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ser, hvilka ännu finnas i behåll om den tidens pälsdjur, ilro 
för öfrigt af mycket knapphändig beskaffenhet, men af en 
markegångstaxa frän 1523 öfver in- och utländska varor kan 
man dock erhålla någon kunskap om skinnens värde i öf
verensstämmelse med samtidens uppskattning af dem såsom 
beklädsmedel och lyxartiklar. ]~nligt denna taxa, i hvilken 
dock skinnen af björn, lo och bäfver ej äro upptagna, voro 
mård-, varg-, järf- och älgskinn de dyraste, sedan kommo 
i ordning utter och räf, och de billigaste voro iller och her
melin till ett pris aE ett, öre etycket 1• Ett timber gråskinn ~ 
»klockaverk> 3 gällde 12 öre och , Samfong» (blandade 
sk_inn ?) uppskattades till samma pris. Med tiden och i an 
leduing af ökad efterfrågan ökades naturligtvis ,·ärdet, af 
dessa skinm·aror såsom räkenskaperna från Gustaf Vasas 
senare regeringsår tydligt gifva vid handen. 

Att döma af samtida uppgifter, torde skinnen af lo, svart
räf, mård och bilfver varit mest eftersökta de],; emedan dessa 
djur äfvcn då ej voro riktigt allmänna, och dels emedan 
deras skönhet och lena beskaffenhet beredde dem användning 
som pr_vdnadsdräkter. De betingade därför rätt höga pris, 
fastän dessa som alltid omväxlade alltefter varans olika 
beskaffenhet. 

De nämnda skinnen kommo till största delen från Sverige,-. 
nordligaste områden, och sålunda kan anföras ett konungens 
bref 153± till kyrkoherden Kristoffer Andersson i Resele 
(Ångermanland), i hvilket han uppmanar honom att låta 
inköpa några vackra svarta bäfverskinn. Att döma af andra skri[
,·elser torde Jämtland den tiden \'arit rikt, på sådana djur, som 
voro eftersökta för sina vackra skinn, och därför ansåg konungen 
fyra år efteråt, att landskapets invånare borde utgöra sina 
skatter uti >goda utvalda loskinn, de der h vite äre och väl 
besatte, item svarta mårdar och sköna svarta räfvar, dock 
kors räfvar dem begäre vi intet». Alt sådana Rkinnvaror 
skulle finnas därstädes, t\'iflade han alls icke på. 

Det var emellertid ej blott bäfrarnas skinn, som voro sa 
eftersökta, utan de egendomliga djuren lämnade äfven » bäf
vergäll», som den tiden och äfven långt därefter var en efter
sökt hanclelsvara. I det nämnda brefvet år 153-1 uttalar 

1 Ell öre motsvarade då ungefär lolf öre eller nagot mera i nurn
rande mvnl. 

' Ekorrskinn. 
3 »Ett annat skinn kallad<'~ klocherk, sannolikt derförc att det plä

gade anviindas som foder i en sorts öfverplagg, som kallade$ klockor 
(eng. cloak).• - Hilclebraucl, Sverges .Medellid, l. 2. S. 207. 
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konungen äfren sin tacksamhet till kyrkoherden i Resele för 
»de bäfvergeeler och bäfverstjärter>, som han af denne er
hållit. Hvad dessa skulle användas till, nämnes ej i brefvet, 
men som häfrergäll är ett urgammalt läkemedel, hvilket till 
och med under antiken var bekant, och som den alltid om
tänksamme konung Gustaf åtminstone från 1550-talet ägde 
ett privat husapotek, hvaröfver en förteckning bevarats 
till eftervärlden, så förefaller ej osannolikt att densamma 
rnr afsedd för hofvets medikamentsförråd. Amändningen 
af de tillvaratagna bäfversvansarna kan däremot ej ens 
gissningsvis uppgifvas. 

Afven hafsdjur fingo lämna bidrag till ökandet af den 
kungliga skinnkammarens förråd, och så till exempel skref 
konungen i medlet af april 1552 till fogden i Ångermanland, 
att han skulle rnra en sälfångare behjälplig metl anskaffande 
af fångstredskap och annan nödtorft. En liknande befall
ning afgick samtidigt till trenne andra fångstmän i Medelpad, 
Hälsingland och Gästrikland, och någon tid därefter uttalade 
konungen i en ytterligare skrifvelse sin önskan att få någre 
>sielkutheskinn . 

I februari månad år 1553 fann sig dock konungen föror
sakad att utfärda förbud för allmogen i skärgården emellan 
Stegeborg och Kalmar samt på Öland att skjuta sälar, och 
detta bref är värdt att återgifvas såsom prof på den tidens 
åsikter om betydelsen af sådan jagt. 

» Vi Gustaf göre vetterligt », heter det i brefvet, i att Vi 
hafve förnummit, det en part af dem, [som] bo och vancke 
uti skärjegårderne emellan Stäkeborg och Calmarne, dessli
kes på Öland, hafve härtill mycket haft plägsed att skjuta 
efter själer och med "sådant skjutande förjaget både själer och 
fisken utaf skärjegårderne, sig själfre och de landsänder till 
stor skade. Och efter det mycket större skade än gagn 
derigenom ske plägar, därföre kunne Vi för det meniga 
bästa skull ingalunda lida, att någre, ehvem de helst vara 
knnne, härefter med sådane skjutande efter själer urngå 
skolc, och uppå det sådane sedYane alldeles afskaffas och 
man den skade, som därmed ske pläger, förekomme måtte, 
vele och bjude ,.i · Våre och andre gode mäns fogdar uti 
föreve landsänder, att hvar uti sin befallning skall allYar
ligen hafva alle förmante, det ingen härefter, hrnrken en 
eller annan, med rör eller buger efter själer skjuta skall, 
vid det straff, som den bör hafra, lwilken Vårt bud öfrer
träder och olydig är. Hvar ock någen finnes, som sig icke 
därefter rätta vill, då skall densamme, efter som saken 
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gare· från Österbotten tillåtelse att äfven vid Sveriges kuster. 
såsom Västerbotten, ,\ngermanland och H älsingland, idka 
,iågt efter dessa djur, då de dit blifvit vinddrifna nnder sina 
färder, blott de därför erlade vederbörlig skatt. 

Skinn af lo, svart räf, mård och bäfver erhöllos natur
ligtvis äfren [rån andra landskap än de ofvan uppräknade, 
och de upptagna förekomstorterna hafra därför endast exem
pel vis anförts. 

Flera af de piilsbärande rofdjuren, såsom varg, björn, räf 
och järf, rnro dessutom föremal för en ifrig jagt, med an
ledning af den förödelse, hvilken de ej sällan anställde 
bland befolkningens kreatur. Några mera besfämda pfibud 

• om rnfdjurens förföljande förekomma icke under Gustaf Yasas 
regering, utan han lät det troligen bero vid dem, som af 
gammalt rnro gilllande. Att han ålade bönderna att anlägga 
nrggårdar och hålla vargskall, är dock med säkerhet bekant. 

Följande siffcruppgifter, lånade från räkenskaperna öfver 
ut- och införda rnror, torde kunna bidraga till kännedomen 
om den rikedom på pälsdjur, som under Gustaf Vasas tider 
utmärkte Sveriges skogar, och därtill kommer, att nedan
stående exempelvis meddelade utförsel blott omfattar tvenne 
af landets större sjöstiider nniler endast ett års tid. 

Exporten af skinnvaror 1559 har således följande tal att 
uppvisa, men det är dock att märka, att ilig- och sälskinn 
i de gamla räkenskaperna sammanförts med kreaturshndar 
till en enda slutsumma och kunna därför här ej medtagas. 

8todcltolm: 
Stycken 

Björn-, Yarg-, räf-, järf- och loskinn 510 
Grå verk- (ekorr0) och har~kinn .......... 118,080 
Hermelin-, ntter- och m/\rd~kinn 124 
lläfrerskinn . . ] 8:l 

Björn-, varg-, räf-, lo- och järfskinn 
Gråvrrk-, sarnfong-, klocke\'erk och 

harskinn 
Filfra>"•, hermelin-, ntter- och mårdskinn 
Bäh-er~kinn 

1 ö,-!80 
170 
lO!J 

\'Hrde i niark. 

1 ,146 
12, 7'32 

5:l(-; 
7:~2 

2 ,O!i,-) 
HH:? 
ti5-I 
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Räknas marken, lwars värde i nuvarande mynt om\·äx
lade under K. Gm,taf Vasas tid från kronor 1,72 (15:23) och 
kr. 94,5 (15-!0- 1560) till i medeltal en krona, så lämnade 
!"kinnhandeln, för att blott anföra ett enda år, en rätt afse
Yärd inkomst. 

De förordningar, som Gustaf Vasa utgaf om jagten och 
de,-s vård, äro för det afsedda ändamålet särdeles praktiska, 
och de straff, hvilka han besUimde för öfrcrträdelser däraf, 
utmärka ~ig genom en ovanligt mild beskaffenhet, om de 
;jämföras med dithörande förhållanden i andra länder. utan 
att därför träda rättvisans fordringar på en mot brottet sva
rende vedergällning för nära. Som motstycke härtill kunna 
anföras några prof på samtida jagtlagar från den da\·arande 
danska prO\·insen Skåne, där södra och mellersta Europa,-; 
grymma lagstiftning angående förbrytelser inom detta om -
råde tilliimpades på det mest skoningslösa sätt. 1 

Omkring medlet af 1500-talet förbjödos sål_unda bönderna 
i Skåne att med bössor ströfrn omkring i skog och mark, 
skjuta däggdjur och fåglar samt förstöra konungens »vild
hane». Det betraktades som en mildring af straffet, om de 
hönder, hvilka \·id tinget anklagats och blifvit dömda från 
lifvet, emedan de nedlagt djur på kronans inhägnade marker, 
s:1 till \·ida benådades därmed, att deras l.Jåda ögon utstungos, 
för att, heter det i konungens bref, •andra må se sig i en 
:;pegel och ej förakta Våra bref och bud ». Som det arn,åg~ 
att hundarne i Helsingborgs län gjort skada på villebrådet, 
utkom ett påbud, att ej mer än f' /1 hund finge hållas i hvar 
uondgård och denne måste hafrn det ena frambenet af
hugget ofranför kn1et, och om bonden bröt ·emot denna be
fallning, var han skyidig att lämna en etalloxe i böter. 
Ytterligare exempel på danska jagtlagarnas stränghet erbju
der ett 8taclgande om jagtens fredan<le i Norra Asbo härad, 
att de bönder, som jagade utan tillstånd eller blott gingo 
med skjutge\·är i skogen, borde straffas såsom för stöld och 
<leras bössor skulle rnra förbrutna. Säteriiigarne i Luggude 
härad, som därstädes ägde skogslotter, crhöllo af konungen 
en föreställning, att. de under en tid af trenne år måtte in
~tii.lla all jagt af storvildt och rådjur, och för öfrigt hade 
de adlige länsinnehafvarne endast rättighet att jaga i de 
skogar, ~om de iigde gemensamt, men icke på kronans om
råden. 

1 1-ic Crn,1!,0/111 1 ~1"1ne~ historia . 
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Betriiffande andra jagträttigheter som konungen för sin 
räkning denna tid tillägnade sig i Skåne, kan nämnas, att 
han bortförlänade flera »Falckcleijer», däribland ett, som 
tillhört ärkebiskopen. Inga falkar fingo skickas ut ur riket , 
innan de erbjudits åt konungen, som betalade dem med sex 
mark stycket. livad själfva fångstsättet angick, så hade 
-falkfångaren ej tillstånd att taga deras ungar ur boet. 



Svenska konungar som jägare och jagtvårdare. 

Af M. B. Svederns. 

II. Karl IX. 

Redan vid fyra års ålder erhöll den unge hertig Karl 
sitt troligen första skjutgevär - »ett litett Rör med Snaplås» -
och på samma gång, som fadren gladde honom med en sådan 
gåfva, ville han nog därigenom uttrycka sin önskan, att sonen 
skulle vinnlägga sig om utöfvandet af jagtens för både själ 
och kropp så upplifvande idrott; och denna gick äfven under 
den följande tiden i fullbordan. 

Då hertig Karl såsom myndig tillträdde sitt furstendöme, 
hvilket utgjordes af Värmland, nästan hela Närike och Söder
manland samt några socknar i Tuhundra, Snäfringe och 
Vadsbo härad, eller hufvudsakligen trenne af Sveriges förmån· 
ligast utrustade landskap, fick han där göra bekantskap med 
en ståtlig natur och en motsvarande rik djurvärld, båda ännu 
jämförelsevis oberörda af vinstbegär och förstörelselusta, 
hvarest goda jagtmarker och villebråd -i öfverflöd ovillkor· 
ligen skulle göra ett lifligt intryck på honom som en ung 
och hurtig jägare. 

Furstendömets vidsträckta skogar Yimlade af sådana djur, 
hvilka med fullt skäl kunde sägas utgöra värdiga föremål 
för storjagt, och vattendragen erbjödo ett rikt och omvex
lande fågellif - att döma blott af förteckningarna öfrer den 
mängd villebråd, som utgick i skatt till kronan och inläm
nades till bestridandet af hofförtäringen, samt de pälsdjurs 
skinn och hudar, hvilka utgjorde en högst betydlig inkomst 
för den kungliga skinnkammaren i Stockholm. Att anföra 
några exempel ur furstendömets högre däggdjursfauna den 
t iden, så förekom björnen ej blott inom Kärike och Värmland, 
hvars väldiga skogsområden beredde honom en fredad vistel
seor t med obegränsad tillgång på hans naturliga födoämnen, 
utan han påträffades äfven i så pass befolkade trakter som 
grannskapet af Nyköping. rargarna voro då allmänna, och 
de härjningar, som dessa blodtörstiga rofdjur anställde bland 
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boskapen, föranledde naturligtvis att man genom skallgång 
sökte åstadkomma en välbehöflig minskning i deras antal; 
och detta jagtsätt var också af gammalt föreskrifvet i lagen. 
Vargskall om talas också i hertig Karls registratur, och siir
skild t synas de hafva förekommit i Valle- och Vadsbo härad, 
»efter Oss är tillkännagifveh - heter det i ett hertig Karls 
bref från 1590 om skallebud - »huruledes vargar och andra 
odjur göra mycken skada _i Västergötland, och allmogen skall 
vara fast obenägen att hålla skall efter sådana skadedjur, 
när därom tillsagdt och påbudet varder>. Hjortar, älgM 
och rådjur anträffades i norra Västergötlands skogar, och 
de båda senare djurslagen äfven på flera andra ställen. Lodjur 
och mårdar voro ej sällsynta, fastän deras vackra och mjuka 
skinn gjorde, att de voro mycket eftersökta af jägaren. 
Hermelin, hm·e och ekorre måste att döma efter skotteläng
clerna hafva varit mycket talrika. Bland vattendjuren sak
nades icke idtern i floder, bäckar och insjöar, och bäfi;ern 
fanns då ännu kvar, åtminstone i Värmland, men synes ej 
hafva varit allmän. 

En tidigt vaknad håg för jagtens idrott, ett fäderneärfdt 
praktiskt sinne och ställningen som regent gjorde Karl IX 
snart till en omsorgsfull vårdare såväl af landets jagtbara 
villebråd som af de skogar och marker, hvilka utgjorde dess 
tillhåll, och denna omsorg blef han under hela sin lefnad 
trogen. Flera tätt efter hvarandra följande lagbestämmelser 
och påbud bära vittne om hans goda vilja och motsvarande 
insikter i detta afseende, och att han samtidigt höll på sina 
jagträttigheter, bör väl icke uppväcka någon förvåning. För 
att skydda ädlare djurslag från utrotning tillämpade han 
landslagens stadgande, att sådana vissa tider på året skulle 
vara fridlysta, och den, som dä nedlade dem, skulle vara 
förfallen till böter. I synnerhet bemödade han sig, att börja 
med i sitt forstendöme, att vårda och skydda jagten på de 
skogsområden, som tillhörde kronan, och så till exempel 
förbjöd han under sin utländska resa 1577-1578 all jagt 
därstädes, och den, som bröt emot påbudet skulle till straff 
hafva förverkat sina gods i furstendömet. Utan att egent
ligen vilja tillämpa den äldre åsigten om kronans regale 
i afseende på rättigheten att idka jagt, har hertig Karl dock 
i vissa afseenden behandlat några dithörande förhållanden 
såsom ett honom i egenskap af furste tillkommande mono
pol, 1 och som exempel därpå kunna framhållas bestämmel
serna om falkjagt och skirinhandel. 
- - ---

1 Se härom: Westling: Hertig Karls fursteudöme 1568-1592. 
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Bland de första tillfällen, ~om erfordrade hertigens åt
gärder som jagtYårdare, sedan han öfrertagit sitt stora Yärf 
som riksföreståndare, var den förföljelse, som ägde rum 
bland älgarne i Östergötland, och under hösten 1594 fann 
han sig däraf föranlåten att genom skrifrclse till ståthål
laren An·id Gustaf::;;;on [Stenbock) söka hämma densamma, 
»efter Vi hafra förstådt, att inpå Yånga bergslagen blifra 
mycken högdjur fällde både i olaga och laga tid, så Yäl 
af Eder själfre, som borde der hafra inseende med, såsom 
Edra skyttar och andre». Ungefär samtidigt härmed fick 
hans jägare befallning att hafra uppsikt öfver jagten i 
Västergötland, »där mycket ofog skedde >. 

I februari 159 erhöll fogden Nils Bengtsson den behöf
liga tillrättavisningen, att >vid djup snö skall ingen fördrista 
sig att fälla någon älgko, utan såsom är uti laga tider, på 
det älgar därigenom icke utödde blifva, vid tillbörliget straff 
tillgörandes», och under sommaren 1599 förnyades påbudet, 
att ej högdjur skulle .få fällas på kronans ägor i Väster
götland. 

En sammanfattning af Karl IX:s åsikter om vården och 
skötseln af det högre villebrådet och på samma gång af 
skogarnas ädlaste träd återfinnes i hans Patent om Djurs 
fällande, Ekehygge och Skall. Stockholm den 4 augusti 
1608>, hvilken förordning, fastän densamma är offentliggjord 
i tryck, dock förtjänar att ännu en gång, och det just tre
hundra år efter dess utfärdande, framdragas ur sin förgä
tenhet. Den är af följande lydelse: 

» Vi Carl etc. Göre vitterliget, att ändock ofta tillförcnde 
äre laglige tryckte Mandaten utgångne - - - att ingen 
skulle fälla någre djur på Våre Cronones ägor och egendom 
eller Konungens enskylte parkom, som i lagen förbundne 
äro; Så förnimme Vi dock likväl, att det intet efterkommes, 
utan den ene öfrer den andre fälle och skjute djur, ehvar 
de dem kunna öfverkomma, hvarföre hafve Vi än till öfrer
flöd velat låta gå ut detta vårt tryckta Mandat och ännu vele 
hafva varnat alle, både en och annan öfver hela Sveriges 
Rike, det nre sig sedan grefrar, friherrar, riddare eller 
svenner, prester, hofmän eller knektar, borgare eller bönder, 
att hvilken som fördristar sig att handla emot Sveriges lag 
och dette Yärt utgängne tryckte mandat, att han skjuter 
eller fäller djur på Cronones egendom, ehvar som helst 
det i Riket vara kan, och synnerligen och särdeles pa ko
nungens enskylte parkom, och blifrer där öfver beslagen, 
han skall första gången böta fyratio mark för hvart djur, 
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andra gången åttatio mark; och befinnes han tredje gången, 
då skall han mista lifvet, derföre att han sin öfverhets 
förbud och Jagen öfrerträder och intet sköter eller aktar. 
Sammaledes Yele Vi ock hafra förbudit, att ingen på Cronones 
skogar eller marker skall skjuta eller eljest fånga med sna
ror eller annat några rapphöns Yid straff tillgörandes. Dess
likes där som fåglelekar äro, skall ingen hafva makt att 
skjuta eller taga fåglar med snaror på leken, på det de 
icke alldeles utöda dem, eljest hvar Vi icke Yele hafva dem 
fredade, och på stora skogar måge de dess emellan, när 
som leken icke påstår, tierhöns, åhrhöns [orrhöns] och järper 
saklös skjuta eller fånga. I lika måtto förmärke Vi att 
med ekeskog sker i de landsändar, där han är, stor skada, 
så att där hugges så slätt ut både gammal och ny ek, att 
med tiden, snarast sagdt, icke en ek är till att finna; Och 
förorsakas sådant mest därutaf, att när som Vi och Sveriges 
Crona hafva en eller tre gårdar i en hy och någre af adel 
hafrn där en eller ett torp hos, då Yilje de uti skogen vara 
lika rika och hugga sedan för fot af, så att den, som hafrer 
-en half gård, han hugger mer ek än Vi på de 2 eller tre 
H Yarföre vele Vi ock uti detta vårt mandat allvarligen för• 
budit hafva allom och hvar och en isynnerhet, af hvad stånd 
det helst vara kan, att icke någon efter denna dag fördris
ter sig att hugga någon ek på Cronones skogar och egen
dom, där Vi hafve i skogen med dem, utan Vår tillåtelse: 
Och där de vele hugga på den del, som dem hörer till, då 
skole Våre befallningsmän, fogdar och ländsmän vara där 
tillstädes och hafva där ett flitigt inseende uti, så att de 
i.cke få hugga som de Yele, utan som de hafva ägorna uti 
by och bostad till. Blifrer någon däröh-er beslagen, att han 
gör emot detta Vårt mandats förbud, så skall han böta andra 
och första gången äfven som förb: står om djurfällningen 
och tredje gången straffas till lifvet. Vidare efter lag förmår 
att härad,:skall bör årligen hållas, där före skola allmogen, 
som uti häradet bo, vara förtänkte, och ingen vare därifrån 
frikallad, att hålla deras laga skall, och särdeles där de 
förnimme odjur som vargar och björnar vara förhanden. 
Det skall hvar och en, som i häradet boendes är, ingen 
undantagandes, adel och oadel, hofmän, prester, ryttare, 
knektar och menige allmoge vara förpligtad att hålla fyra 
famnar garn; hvar och en, som finnes däruti försummelig 
och icke hafver det tillstädes, när skall skall hållas, böte 
hvar gång den felar tre :nark för ttedske. I lika måtto skall 
hvar man, som i häradet bo, hafva tre famnar halm-mattor 
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efter sådant munster, som Yi hafre låtit gifra \'are jägare 
besked om, hYilka kunna sättas på begge sidor om nättie
gården, så att sådana odjur icke kunna slippa ut på armarne; 
elen dem icke hafrer med sig, när skallbud kommer, böte 
för hvar gång en mark penningar. Och på det de icke 
skole det förebära, att de icke äre bJefvc varnade, och att 
de varda påminte om det, som deras gagn är, sa hafre \'i 
befalet desse Yåre tryckte mandater att pul,li·cerao, utspridas 
och läsas i alla härader och socknar och uppslås på kyrko
tlörrarna öfver allt Sverige>. 

För att Yårda jagten med alla dithörande förhållanden, 
tillse, att den ej idkades af obehöriga personer pa kronans 
marker, samt anskaffa villebråd och skinn för hofvets räkning, 
tillsatte hertig Karl i furstendömet krono- eller äfren så 
kallade vildskvttar. Sådana nämnas begtämdt i slutet af 
1570-talet me~ funnos nog i själfva verket redan förut, 
och efter hans tronbestigning förekomma de i rikets alla 
provinser. De hade sin tjänstgöring ända upp till de ark
tiska trakterna, och i början af är 1611 utnämncle:s sälunda 
Lasse lllatS!:'On till djnrskytt öfrer all Lappmarken emellan 
, \lten- och Titisfjordarna, där han och en hans medhjälpare 
skulle till konungens behof skjuta mårdar, srnrta räfrar, 
bäfrar och uttrar samt inlämna deras skinn i Stockholm. 

~om lön för sin tjänst erhöllo dessa "kyttar ett torp eller 
mobvarande boställe, Yoro befriade från utskylder och fingo 
troligtYis gevär och ammunition af kronan; men om de åt
njöto några penninginkomster, finnes ej uppgifret. För 
öfrigt sysselsatte de sig med jagt dels på dägg,ljur, och 
dels på fågel, och kallades d1iraf djur- och fågelskyttar. 
~Iot dessa sina• tjänare var hertigen, som alltid, en god 
husbonde, lwilken på ett för hans eftermäle synnerligen 
hedrande sätt drog försorg om dem, då <le blifrit gamla. 
och orkeslösa eller under jagterna råkat ut för olycksfall, 
och han beredde dem under sadana förhallanden ett lugnt 
al<lerdomshem Yid Höjentorp, ~larieholm och på andra ställen. 

,\r 1579 omtalas Jakob Koskill som deras förman och 
ledare, och han rnr ännu i slutet af 1588 kvar i <lenna be
fattning. Bland jagtledare nämnas vidare Walter J ägmästare 
15bl) och ~IichielJ Wachtmestare (1605-1608), hYilket 

förvrängda namn möjligen angifrer en medlem af ätten 
\\"achtmeister, en förmodan, som vinner stöd däraf, at.t han 
alltid kallas Hälbördig i samtida handlingar. Han anträffas 
äh-en bland Gustaf Adolfs jägeri,-tat, och att döma af hans 
jämförelsevis stora lön den tiden, innehade han någon mera. 
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framstående plats. Vidare uppgifvas Nils Classon [Ekeblad] 
såsom jägmästare i Konungadömet (1595) och Nils Berg i 
Västergötland följande året med särskild uppsikt öfver Halle. 
berg och Edsveden (1603). Anmärkas bör dock, att dels äro 
dessa uppgifter på grund af det knappa materialet troligen 
ofullständiga, och dels angifva de vid deras namn utsatta 
årtalen ej med säkerhet deras utnämningsår, utan blott den 
tid, då de, för så vidt kändt är, första gången nämnas i de 
offentliga handlingar, S?m ännu finnas i behåll. Den för• 
nämste och bäst kände af dem är emellertid Nils Classon, 
hvilken af Sigismund erhållit förordnande att vara Kungl. 
Maj:ts jägmästare i Sverige med uppsikt öfver alla djur
gårdar och skyldighet att förhindra all olaglig djurfällning, 
och på Yåren 1595 bestämdes hans ämbetspligter ännu när
mare genom en skrifvelse af riksföreståndareB. Som det 
nämligen kommit till herti'gens kännedom, att en part af 
både adel, hofmän, knektar och bönder utan all försyn för 
lag och förbud, vågade jaga eller skjuta djur på kronans 
jagtplatser, hvilket förhållande ej stod att lida, så befallte 
han på konungens vägnar, att ingen, det måtte vara adel 
eller oadel, skulle fördrista sig att förfölja eller fälla djur 
på Edsveden, Kinneskogen, Halle- och Hunneberg i Väster
götland, Åmmeberg i Östergötland samt på Öland. Ej heller 
skall någon våga uppsätta stockar och nät eller jaga harar 
i Gudhems, Vartofta, Vilske och Skånings härad, och den 
som häremot gör, skall därför tillbörligen straffad blifva. 
Och som lagen bjuder att allmogen skall underhålla varg
gård, så borde förbemälte Nils Classon hafva inseende där· 
med, att samma gårdar vid de nämnda jagtplatserna och 
skogarna måtte hållas vid makt till den höjd och efter den 
»Skampelun», som var honom medgifvet, och sedan skulle 
han låta straffa dem, hvilka ej vetat göra dessa varggårdar 
färdiga. Som denne jägmästare ofta måste resa emellan 
Kronans slott och egendomar till att förfara, huru med 
djurgårdar beställes, skola fogdarne därstädes låta honom 
bekomma nödtorftig befordring, hvarjämte läns- och fjär
dingsman böra skaffa honom skjuts efter tre hästar, när 
han i konungens värf af och till förreser. 

Inom furstendömet funnos äfven vederbörligen tillsatta 
och aAönade fågelskyttar och fågelfängare. Fågelskyttar 
nämnas särskildt åren 1605- 1609, och den förste af dem, 
Lyloff Kork, fick på våren 1605 befallning af konungen att 
begifva sig till Värmland, där låta skjuta de mesta fåglar, 
han kunde tillvägabringa, och sedan insylta dem på bästa 



sätt. Detta bref är anmärkningsvärdt i det afseendet, att 
det lämnar en liten upplysning om beskaffenheten af den 
metod, som am·ändes för konservering af nyss skjutet Yille
bråd och hvilken ofta förekommer i ·handlingar från 1500-
1600 talen under namnet »insyltning». Det heter nämligen 
i brefvet, att fogdarne skulle skaffa den uppgifne jägaren 
fyra landsknektar. som voro kända skyttar och därtill kunde 
brukas, »Så.~om ock så mycket honung och ättilca, som 
fåglarne kunde insyltas med». Xärmare detaljer vid detta 
förfaringssätt torde kunna lämnas af dem, som äro hemma
stadda på ~det kulinariska området. 

Fågelfängarne. af hvilka flera äro namngifne, sysselsatte 
sig med att taga dels falkar och dels matnyttlga fåglar, 
och i likhet med djurskyttarne fingo de torp och hemmans
delar till sitt underhåll. Falkfångare omtalas blott några 
få gånger, och så till exempel fick Jon Jämte 1577 befall
ning att uppspana, hYar falkar kunna bekommas, och pa 
samma gang skulle han söka hindra, att någon in eller 
utländsk Jem upptager. Att döma af namnen, torde flera af 
dessa falkfångare hafva varit utländingar, och en fullmakt 
för en sådan från år 1605 kan också här meddelas. ~ 

» Vi Carl etc. Göre vetterligt, att Vi hafve låtit gjort ett 
contract med brefvisare och engelsman, Efvert Jönsson falk
fångare, att han skall gifva Oss femtio slagne dalir, dem 
han ock lefreret hafuer, och sedan skall honom i år allena 
vara efterlåtet att taga och fånga falkar häri Sverige uti 
Östergötland, på Åland och Öland, så många lyckan honom 
kan tillfoga och kan öfverkomma både med garn så ock 
unga falkar af boen, dock skall han icke vara Vår egen 
falkfångare, som till Vårt behof tager falkar, till hinder eller 
sätta på de ställe[n), som han brukar; icke skall heller Vår 
falkfångare göra honom eljest något förfång, där han på 
andre orter hafver Sine garn, mycket mindre skall någon 
annan honom hindra, som till äfventyrs gå på deras egen 
ha.nd och taga falkar och icke hafva besked af Oss. H var 
sådant sker och denne det klagar, då skola Våra befall
ningsmän och fogdar hafva där inseende med och dem där
före låta straffa. 

De upppifter, som ännu finnas kvar om Karl IX själf 
som jägare, äro Yisserligen både få och mycket kortfattade, 
men i stället äga de den ovanliga förtjänsten att delvis här
stamma från hans egen hand, och han är således den förste 
svenske konung, hvilken efterlämnat personliga meddelanden 
om sina idrotter i detta afseende. I sina almanackor under 
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åren 1581-1606 har han bland annat minnesvärdt äfven 
gjort anteckningar om jagter och några därmed i samband 
stående förhållnnden, hvilka för några år sedan, och det 
pa ett synnerligen förtjänstfullt sätt, hafva bragts till allmän
hetens kännedom . 1 

Första uppgiften om hans jagtförhållanden, som ännu 
kunnat anträffas, är att han under sin friarefärd i Tyskland 
1577-1578 deltog i en rådjursjagt i trakten af Wollgast; 
år 1581 skänkte han Sigismund •mjöhundar» 2 och stöfvare, 
och bland hans hofpersonal i Nyköping tvenne år efteråt 
funnos en fågelfängare, fyra dj urskyttar, tre jägare samt 
några hundedrängar. 

Härefter följa de nämnda almanacksaI)teckningarna, hvilka 
ej äro flera, än att de samtligen kunna meddelas: 

1581. 

A.ugu.,·tus 30 war iagh med min gemall om aftenen 
diyregården». 3 31 war iagh i elgeiaght men finge intetL 

1586 . 

.i.lfortius 24 war jagh i jaght. 
JJiajus 26 war iag _i] iaght. 

1588. 

Juliu.,· 22 kåm Anders Larsån till migh på jaghten. 29 
,rar iagh i iaght. 

1589. 

Januarius 22 war iagh i jaght och fick tuå wluer. 23 
war iagh i jagt och fick en wlf. 

~lprilis 12 war iagh ute och skött. 
Sr>ptember 4 war iagh i iaght. 9 jegede iagh på wegen 

och drogh till natten till Runtune prestegård. 23 war iagh 
i iaght. 

Octouff 6 war iagh [i) iagh i Suarte Sokn. drog iagh till 
"\Vibyhålm. 10 iegede iagh ter. iegede iagh och så. 12 
drog iagh till Biör[n]lunde prcstegård. 13 jegede iagb. 14 
och så. 24 war iagh i jagbt. 29 jegede iagh. 30 jegede 
iagh och drogh till natten till Öffuerselle. 

1 >Calendaria Caroli IX• utg-ifna af riksheral<likern greiYe Adam 
Lewenhaupt 1903. 

' ~Ijöhuncl (af is!. miöhun<lr), en spenslig hund, vinthund. 
3 Troligen vid Gripsholm. 
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1592. 

Januai·ius 8 war iagh i iaght. 11 syntes wilde duner 
her widh Nyköping, hvilkett är ett stortt under. 

Septrmber 30 war iagh i iaght. 1 

_Y01.·ember 2 war illgh i iaght och fick en biörn. 8 war 
iagh i iaght och fick 3 elger. 9 kåm Jakåp Koskill från 
Lifland. 

1593. 

September 13 iegede iagh 1\·id Tinnelsö. 

1596. 

J enner 30 war iagh i iaght på Billinggen och fick en elg. 
H omung [Februarius] 3 war iagh [i) iaght och fick 2 elger. 

-! war i iaght och fick 4 elger. 
·w einmon 4 skött iagh en hiortt på Waldemarsön 2 i 

di yregården. 

1606 . 

.Jierz 27 tenne dagh beuarede [migh] gudhalzmechtigh 
synnerligh medh sin gudommelige hand att iagh icke wartt 
i hielslagen i min egen kammer aff ett springlodh såsåm 
iagh försöke wille och gick i tusen stycke sönder in i kam
merren. 

September 3 drogb iagh medh hele skepsfl åtten till Svenske 
Sandön.3 5 drogh iagh till Sven Månsåns gård och giorde 
samme dagh ett ondt fall medh iagh wille skiytte efter en 
Siell. 

Efter denna dag återfinnas inga \·idare uppgifter om jagt 
i de gamla almanackorna, och alla andra antekningar sluta 
med den 9 augusti 1609. 

I Gustaf Vasas hela registratur saknas alla meddelanden 
om (?jm-gårdar och de upptagas ej ens till namnet - fastän 
en eller annan sådan troligen fanns till i Yerkligheten - så
vida ej det en gång därstädes förekommande ordet »Djurhag» 
får anses betyda inhägnad, hvarest större däggdjur af något 
ovanligare slag underhöllos för att tjäna som ögonfägnad. 
En sändning af en rådjursstek från Svartsjö till konung Gustaf 
på 1540-talet häntyder också möjligen på den samtida till
varon af en djurgård på platsen. 

1 Troligen på Skedenäs vid Brå\-iken. 
2 ~nvarande Djurgården i Stockholm. 
3 I Yermdö skärgård (Sandham). 
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Karl IX:s registratur däremot innehåller ej så få, om 
också endast · kortfattade, meddelanden om djurgårdar vid 
flera af Kronans slott och gårdar, och denna omständighet 
lemnar också ett bevis därför, att denne konung var en vän 
af naturen och dess djurlif af ett för den tiden mindre 
vanligt slag. 

I hans registratur upptagas djurgårdarne Arnö, Bråborg, 
Gripsholm, Halle- H unneberg, H ammarskogen, Kungsör, 
Köping, Segersjö, Svartsjö, Tynnelsö och Vibyholm. Ett 
par af dem förekomma blott en enda gång i hans skrifvelser, 
och då blott till namnet, och om de andra äro uppgifterna, 
om man får undantaga Gripsholrn, visserligen mycket knapp
händiga, men det tor~e- dock vara bättre att upptaga det 
lilla, som om dem äro bekant, än att låta dem fortfarande 
förblifva i glömska. 

Det ståtliga Gripiiholm med sitt vackra läge hade tidigt 
blifvit ett älsklingstillhåll för Gustaf Vasa och hans familj, 
och Karl den Nionde, · som också gärna vistades pli: denna 
plats, förskönade slottet och dess stora trädgårdar och visste 
äfven att genom anläggning eller kanske troligare utvidgning 
af en därstädes förut befintlig djurgård ännu mera öka dess 
behag. 

Gripsholms djurgård omtalas i Karl IX:s registratur första 
gången 1582, då en namngifven person fick i uppdrag att 
efterse, huru många hjortar och hindar funnos därstädes för 
tillfället. År 1606 meddelade kon ungen förordnande för 
PåEvel Martensson att vara djurvaktare vid Gripsholm, där 
han skulle laga att djuren blefve Illed hö och foder väl för
sörjda och att själfva platsen vidmakthålles med gärdesgård. 
I årlig lön hade denne djurvaktare åtta daler i penningar, 
sex alnar Saltwelsk, 1 en oxhud och fri månadskost, liksom 
H ans Jägare haft före honom. »Befalle härmed ståthållaren 
o·ch fogden därsammastädes», heter det i slutet af brefvet, 
»att de äre honom beforderlige i alle måtte, att så framt 
något djur dör eller kommer utur djurgården, för det han 
icke blifver befordrad, då skall fogden · betala hvart djur 
med tre par oxar». 

Om djurgården vid Tynnel&ö förekomma några skrifvelser 
under åren 1604-1606, till exempel att rådjur skulle dit
föras; att invånarne i öfver- ytter- Selö socknar samt äfven 
några bönder i Uppland borde hjälpa till med iståndsättandet 
af den förfallna djurgården, att djurvaktaren, hvilken på 

' Kläde från Salzwedel i preussiska Sach$en. 
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samma gång var trädgårdsmästare ,,id slottet, skulle så lin 
och plantera humle; samt att den kringboende allmogen 
måste bryta löf till djurens vinterfoder - en skyldighet, 
hvilken alltid synes hafva tillkommit jordegare i grannskapet 
af kungliga djurgårdar. 

I början af år 1604 fick den nämnde Hans Jägare befall
ning att låta upprätta en djurgård vid Köping. Till stor
leken skulle han vara 1600 famnar lång och 600 famnar 
bred samt bafra 4000 famnar i omkrets. Denna djurgård 
användes som sådan ännu i början af 1700-talet, då de 
därstädes underhållna djuren flyttades till Gripsholm. 

Samma år (160-1) erhöll Nils Berg, jägmästare öfver Halle
berg och Edsveden, i uppdrag af konungen att med det 
första igentäppa de uppgångar, som Yid Hallever_q furmos, 
hvarest björnar, ulfvar, räfvar, loar och järfvar kunde göra 
skada på hjort, hind, rå och andra enligt lagen fredkallade 
djur. Han Rkulle äfven uppå Edsveden låta sätta pålar 
rundt omkring »så vidt skogen är begripen Yid pass ett 
arbogeskott emr:llan hvar påle och där man finner träd stån
dande, behöfves inga pålar, och pa samma träd och pålar 
skall han låta hänga sköller [ = sköldar], däruppå skall 
riksens och Vårt vapen vara afmåladt, så att hvar och en 
vet icke fördrista sig anten jaga eller skjuta eller fälla skog 
i konungens fria park vid det straff, som lagboken utYisau . 
Jägmästaren borde också låta afskaffa och fördrifva alla 
torpare och nybyggare, som hafva byggt och satt sig ned 
på konungens egna fridkallade skogar och parker, där djur
gården kan hafva skada utaf, dock icke med mindre än att 
häradsnämnd tillika med häradshöfdingen och fogden dem 
lagligen utdömer. »Befalle för den skull », yttrar konungen 
till sist i detta bref, • Våra fogdar i för: e landsände, att 
de äro honom med allt det, han behöfver, utan all gensä- / 
gelse beforderlige, ändtligen vid Vår· onåd och straff tillgö
rande, så lagandes, att Vår vilja och befallning blifver efter
kommen och allt det fullbordadt, som honom uppå Våra 
vägnar till V~rt och riksens gagn och bästa bjudandes och 
befallandes varder•. 

Någon tid därefter synes jägmästaren :Michel Wachtmes
ta.re hafva erhållit uppdrag att begifra sig till platsen för 
att efterse, om den i föregående bref gifna befallningen 
blifvit åtlydd, och följande året utfärdade konungen en full
makt för Gunnar Amundsson i Mariestad att låta bygga för 
djuren på Helleberget. Enligt denna fullmakt skulle M{chel 
"\Vachtmestare där insätta den nämnde Amundsson - synbar-
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ligen som skogs- och djurvaktare - »och honom där en 
stufva låta bygga till att fofira och hafva akt om samma 
Helleberg, det icke några djur där fällas, icke gärde1,gården, 
sedan den opphägnad blifver, nederrifs, att boskapen där 
insläppes, eller ock andra djur, björn, ulf eller räf, som 
skada göra kunna hjortar, hinder rådjuren. Och skall förb:te 
Gunnar Amundsson hafva flitig och noga akt härom och 
troligen härmed omgå, synnerligen att icke något djur fälles, 
anten af oakt eller hvad som helst det vara kan•. Slutligen 
omtalas hans årliga löneförmåner, som skulle utgöras af 
tolf daler penningar, samt kläder och månadskost på samma 
sätt som för fogden. 

Från 1605 räknar sannolikt äfven djurgården vid Kungsör 
sin uppkomst, ty detta år afgick en befallning till ortens 
allmoge att inhägna densamma och för _framtiden repa löf 
till de därstädes . förvarade djurens föda. Samma år om
talas också, att en troligtvis mindre djurgård på Hammar
skogen i V adsbo härad skulle repareras, som var en af 
furstendömets äldsta anläggningar och omtalas redan 1595. 
Detta år fick nämligen fogden Bengt Nilsson en skrifvelse 
därom, uti hvilken hertigel't yttrar följande: »Efter lag för
mår, att alla, i häradet bo, såväl frälses som kronans skatt
skyldiga bönder, böra djurgårdar och vargnät vid makt hålla, 
<lerföre är Vår vilje och befallning, att du handlar med all
mogen <ler i din befallning. att de samma djurgård uprätta 
eftersom brefvisarne eller konungens jägare veta dem att 
undervisa.» 

I början af 1610 beslöt konungen att låta förbättra djur
gården vid Vibyholm i Södermanland, hvilken samtidigt om
talas såsom mycket förfallen. Som den kringboende all
mogen var för fattig att inhägna och underhålla densamma, 
ålades istället bönderna i Röne- och Jönåkers härad att ut
göra denna skyldighet. Djurgårdens instängande gick emel
lertid ganska trögt, och därför erhöllo också vederbörande på 
hösten samma år en ny påminnelse genom befallning till 
fogden eller länsmannen i trakten att drifva på arbetet, så 
att hvarje bonde inom åtta dagar hade sin balk af gärdes
gården färdig, och om detta ej skedde, så var han förfallen 
till tre marks böter för sin tredska. 

De förut så vackra anläggningarne vid Si:artsjö både med 
trädgårdar och djurhagar befunnos under Karl IX:s sednare 
regeringstid vara i mindre godt tillstånd, och därför fingo 
invånarne i angränsande härad ofvannämnda är tillsägelse 
att utvidga och iståndsätta dem. 
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Troligen funnos samtidigt vid de kungl. slotten och krono
egendomarne för öfrigt några flera djurgårdar, om hvilka 
likväl Karl XV:s registratur ej har något att förmäla, men 
åtminstone vet man, att 1592 underhöllos hjortar vid Torfve
sund eller det nuvarande Drottningholm. I ett af de större 
arbetena öfver Stockholms historia uppgifves också, att hertig 
Karl något efter början af 1590-talet skulle hafva befallt 
ståthållaren på slottet att låta forsla hö från Kungsör till 
underhåll af hjortarne på Waldemarsön eller den sedermera 
så kallade »Dju1·gården» i närheten af hufvudstaden, och 
denna omständighet lämnar sålunda ett bevis ·för, att platr,en 
samtidigt verkligen var använd som vistelseort för sådana 
djur. Möjligen fanns äfven djurgården i K almar i behåll, 
och som en djurniktare på Kolmorden omtalas i början af 
1590-talet, häntyder detta förhållande också på tillvaron af 
någon inhägnad plats till förvaring och underhåll af djur 
därstädes. 

Både som hertig och konung sysselsatte Karl IX sig 
mycket med planer och försök att acklimatisera både ut
och inländska djur, som troddes kunna uthärda Sveriges 
lnftstreck eller utan skada kunde tåla vid att flyttas från 
landets nordligaste landskap till de syd) igare. Dessa <lj ur 
voro dels sådana, som i ekonomiskt afseende voro af någon 
synnerlig betydelse, dels andra, hvilka på grund af sin 
skönhet förtjänte att utplanteras i fritt tillstånd på lämpliga 
lokaler eller ock att underhållas på inhägnade platser. 

Ett försök i denna riktning omtalas redan 1577, då hertig 
Karl vid ett tillfälle fick underrättelse, att några hjortar 
från England ankommit till Elfsborg, och med anledning 
däraf erhöll en uppgifven person befallning att förordna en 
viss hage, där de kunde gå tills vidare_ Den omständig
heten, att sådana djur behöft införas, då kronhjortar redan 
funnos förut .på flera ställen i landet, framkallar den för
modan, att det då varit fråga om dofhjortar. Som ett vidare 
exempel på det intresse, hvarmed hertigen omfattade dessa 
försök, kan här anföras följande utdrag ur · ett bref, hvilket 
han den 19 Mars 1582 sk ref till sin yngsta och mest af
hållna syster Elisabet, sedan flera år tillbaka gift mP.d 
Kristoffer af lVIeklen burg: 

•Kära Syster, Vi tacke Eders kärlighet, att E. K. vill på 
föråret förära Oss några korpar och fälthöns och vele sådant 
alltid igen med allt godt förskylla. Och bedje E. K. vill 
handla med sin herre, att E. K. ville i sommar förära Oss 
med några lefvande tyska harar. Vi ville gärna försökat, 
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om de ville blifva hvita om vintern såsom våra svenska 
harar. Vi vele igen betänka E. K. med hvad Vi kunne 
tänka E. K. kan väl behaga.» 

Ett djurslag, med hvars förflyttning från dess egentliga 
vistelseort i Höga Norden och till sydligare landskap, Karl IX 
gjorde upprepade försök, var renen, och den plan, som låg 
till grund för dessa sträfvanden, kunde ej anses vara annat 
än löftesrik. I ekonomiskt afseende måste det blifva af 
synnerlig vigt, om ett för mjölk, kött och hud så betydelse
fullt djur kunde införas i provinserna söder om Norr- och 
Västerbotten, för att ej tala om renens använd bar het såsom 
dragdjur under vintern i dessa snöfyllda nejder, där egent
liga vägar den tiden hörde till sällsyntheterna. Utsigterna 
till framgång för bemödandet att framkalla renskötsel i 
sådana landskap som Ångermanland, Medelpad, Hälsingland, 
Gästrikland, samt äfren Viirmland, voro ju ganska lofvande: 
de klimatiska förhållandena därstädes voro ej alldeles olika 
Lapplands; fjäll, högslätter och myrar gåfvo renarne om
vexlande tillhåll; den tidens vidsti;äckta skogsmarker erbjödo 
dem lafvar i öfverflöd, och de förnämsta villkoren för en 
sådan acklimatisering syntes redan vara uppfyllda. 

Under tvisterna mellan Sverige och Danmark i början af 
1600-talet angående rättigheten att uppbära skatt af lapparne 
vid Ishafvet utsände Karl IX flera gånger ombud till dessa 
då för tiden jämförelsevis mindre kända · nejder för att 
reglera gränsförhållandena och träffa bestämmelser om skat
terna, hvilka utgingo in natura eller som skinn, fogel och 
fisk. Beträffande utgifterna till staten, så kommo dessa 
sändebud bland annat öfverens med befolkningen, att hvarje 
lapp, som uppnått manbar ålder eller åtminstone fyllt sjutton 
år, och hYilken förut erlagt två eller tre mårdskinn, skulle 
sedermera utgöra åtta lispund torra gäddor, samt om de ej 
kunde lämna fisk, skulle de få ersätta denna med två renar 
eller tre vajor. För öfrigt hade dessa kommissarier gifvit 
fogdarne i alla Lappmarkerna befallning, att de hvar gång, 
som en älg fälldes, skulle taga huden utan någon ersättning, 
men skytten fick behålla köttet för sin egen del. 

Troligen Yoro dessa un<lerhandlingar i Skandinaviens polar
trakter och den däraf föranledda bekantskapen med deras 
djurvärld orsaken till, att konungen föll på den tanken att 
skapa ett nomadlif äfven i mellersta Sverige med renskötsel 
som hufvudföremål. Till förverkligan'de häraf offentliggjorde 
han flera förordningar, hvilka lämna ett hedrande vittnesbörd 
om hans fosterländska syfte och det nit, hvarmed han om-

sv. Jägar,f öru. Tidskr. .Yr, J'JI årg. 
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fattade detsamma, och några hithörande förhållanden, torde 
därför här lämpligen kunna framdragas ur tvenne århundra
dens förgätenhet. 

?.Iot slutet af 1601 - och detta är den första bestäm
melse i nämnda afseende, som kunnat anträffas i Karl IX:s 
registratur - utgaf han sålunda en befallning, att sextio 
renar skulle från Lappmarkerna drifvas till Ångermanland, 
och i en instruktion, som konungen 1603 utfärdade för tvänne 
sändebud till Lappland, af hvilka Daniel Hjort var den ena 
och Isak Behm, Ståthållare i Uleåborg, den andre, heter det 
med anslutning till föregående påbud: 

»Till det femte, så skole de och låta någre Rener komma 
till Helsingland och Gestringeland af Lula och Pita Lapp
mark, så framt de förnimme, att de Rener, som i Ånger
manland och Medelpad äro, der trifvas. » Tvenne år efteråt 
reste den nämnde Daniel Hjort ånyo i konungens ärenden 
till Lappmarkerna, och i sin berättelse öfver, hvad han där
städes uträttat, säger han bland annat: »Hafver jag och efter 
H. K. M:ts befallning låtit utföra 54 renar från Umeå och till 
den nya marken uti Ångermanland och med den utskickat 
tu par lappfolk, som renarne akta och vakta skola. Man 
önskar, att de ville bättre trifvas der än de andre, som voro 
förskickade till Medelpad, hvilka äre alle döde, och Lapperne, 
som dem aktade, af lagmannen Peder Andersson uti Medel
pad förpassade blotte och bare till Lappland igen.» 

Konungen förlorade likväl ej modet af denna motgång 
utan fortsatte de började försöken, och utsåg då Värmland 
som vistelseort för de långväga främlingarne. Detta styrkes 
af under sommaren 1604 för uppgifne Person meddelad 
fullmakt att draga till detta landskap och efterhöra, huru 
många gamla och nya renar funnos där, och om de syntes 
hafva trefnad. Det är verkligen att beklaga, att uppgifterna 
om dessa intresseväckande försök äro så kortfattade, och 
flera bref om förhållanden inom jagtens och jagtvårdens om
råden utgöras endast af de i registraturet införda öfverskrif
terna, under det att själfva skrifvelsen i sin helhet afsändes 
till ort och ställe för att sedan under tidernas lopp, i likhet 
med många andra, spfulöst förloras. Blott en enda något 
detaljerad beskrifning, huru det tillgick under renbjordarnes 
vandring till sydligare nejder, har bevarats i följande bref, 
som konungen utskickade från hufvudstaden under sommaren 
år 1606: 

• Vi Carl etc. göre vitterligit, att vi hafve förskickat denne 
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brefvisere, Vår trotjenare och. drabant 1, härifrån 
och till Norlanden och honom derhos i fullmakt och befall
ning gifvit, att han skall taga femtio renar och föra dem 
genast hit åt Stockholm, och skola deribland vara fyrtio 
vajor och tio oxar, och skall han om dagen hafva dem 
stilla uti hus, men om natten skall han drifva dem fort. 
Befalle fördenskull härmed laxfogden i Umeå Lappmarken, 
att han honom samma renar utan någon lång uppehållning 
bekomma låter och skaffar en, som blifver dem följaktig, 
som kan med dem umgås. Vi befalle ock läns- och fjerdings
män samt gästgifvare, att de äro honom i vägen med mat 
-och öl och fordenskap till de bästa beforderlige. Dermed 
sker Oss till behag, och hvar i sin stad vet sig efterrätta.,, 

Äfven mot slutet af sin regering upprepade konungen sina 
försök att skaffa renar infödingsrätt som husdjur i sydligare 
provinser, hvarest sådana hjordar då ännu funnos kvar_ År 
1610 utgaf han sålunda en befallning, att renarne i Hälsing
land skulle »saktelig • drifvas ned till Gäfle, och ungefär 
s amtidigt härmed fick hertig Johun som gåfva af honom 
emottaga ej mindre än tolf stycken sådana djur, men därefter 
afhöras ej vidare några anordningar att göra renen inhemsk 
i något af mellersta eller södra Sveriges landskap. 

Ett försök att erhålla lefvande rapphöns (»fälthöns») ifrån 
~ryskland är redan förut omnämndt, och år 1609 fick Casper 
von Hardt, hYilken antagits som fågelfängare i trakten vid 
Skara, en skrifvelse från konungen att vara behjälplig med 
att fånga så många rapphöns, kramsfåglar och andra fåglar, 
som det för honom möjligt var. ,Rapphönerna skall han 
sända lcfvande till oss till Stockholm eller hvar Vi kunne 
stadde yara», heter det vidare i detta bref, »men krams
fåglarne skall han sända till oss antingen insyltade eller 
eljest eftersom lägenheten sig begifver. » Den omständig
heten, att rapphönsen skulle lefvande skickas till konungen, 
torde Yäl få tolkas som hans önskan att sedermera släppa 
ut dem i någon trakt, där de förut voro okända. Som ett 
bevis för, att rapphöns denna tid uppehöllo sig i Västergöt
land i sådan mängd, att de kunde blifva föremål för jagt, 
kan anföras ett annat af Karl IX:s bref, blott tvenne år 
efteråt, uti hvilket emottagaren tillsäges att begifva sig till 
denna provins och skjuta sådana fåglar för hofvets räkning. 
Sitt intresse för fågelvärlden ådagalade konungen äfven ge
nom att vid slotten underhålla några för den tiden mindre 

' ~ am net är ej ut~a.tt i brefret. 
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Yanliga representanter däraf såsom påfåglar, spanska ankor 
och »kalkoniske höns». 

Fastän det egentligen ej tillhör det föreliggande ämnet, 
kunna vi ej underlåta att nämna, att Karl. IX äfren försökte 
sig på fiskodlingens område genom att utsläppa fisk i lämp
liga Yattendrag. Karpar hafva redan förut omnämnt,:, och 
dammar för rudor funnos på flera ställen, däribland Eskils
tuna och Uppsala. Äfven till inplantering af kräftor sträckte 
konungen sina omsorger. Ännu finnes sålunda i behåll hans 
skrifvelse till Jost Kursell, en bland hans mest betrodde män 
och slutligen ståthållare öfver Kärike, »om någre 100 kräf
wetor ifrå Juleta, som skola släppas i Siögerne» - och detta 
bref är nu trehundratjugu år gammalt.' 

Hvad jagtens ekonomiska resultat under den nu förelig
gande tiden angår, så kunna sådana ej ens tillnärmelseYis 
uppgifvas, emedan man är i okunnighet om storleken af de 
bidrag, som jagten lämnat till den enskilda hushållningen, 
och nästan lika litet är bekant om hantiteten af de födo
ämnen, som i form af vildbråd förekom i handeln, om man 
dock får undantaga de prisuppgifter beträffande alstren af 
skogarnas djurvärld, som finnas upptagna i markegångstaxor 
och tullräkenskaper. Att döma af skogarnas och andra jagt
områdens tillgångar, måste hvad som åtgick i privatlifret 
antagligen hafva representerat betydande sumrnor, äfven efter 
samtidens låga yarupris. En ytterligare kännedom härom 
kan man också erhålla af de förteckningar öfver vildt, som 
användes Yid hofförtäringen samt till utspisning på kronans 
slott och gårdar för öfrigt. 

Vid furstehofven åtgingo stora massor däraf dels till den 
dagliga förtäringen, och dels, samt i ännu högre grad, Yid 
årets kyrkliga högtider samt festligheter i allmänhet. Tro
ligtvis hade man för dessa stora behof Yildbråd i förråd, 
konserveradt på det sätt, som i det föregående är beskrif
vet, men sannolikt äfven i fruset tillstånd, fastän inga 
fullt bestämda uppgifter därom ännu kunnat anträffas bland 
samtidens hofräkenskaper. Detta oaktadt, togos skyttarnes 
och fågelfängarnes insikter och verksamhet strängt i anspråk. 
Några exempel på, huru det då tillgick, må här meddelas, 
och ett större antal skulle med lätthet kunna anföras. lJn
der rustningarna till en ståtlig fest vid hofvet 1592 skulle 
sålunda alla skyttar, som Yoro anställda i trakten om
kring Örebro, anskaffa en betydlig hop fågel; år 1604- befalldes 
Hans Jägare att draga till Norrland och därstä'.des låta »slå» 
någrn hundrade renar, för tillfället betraktade som ett slags. 
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vild bråd; några dagar därefter afgick ett budskap, att älgar, 
:i>så många som möjligt, , borde skjuta~ i Yästergötland, och 
fyra år sednare förständigades Michel Jägmästare mot slutet 
af no,·ember att i samma landskap och vid Jönköping ned
lägga f<Cxtio rådjur och åtta hjortar samt laga, att de voro 
i Stockholm vid jultiden. 

Xågot bättre kända äro de inkomster af jagten, som gingo 
till den kungliga skinnkammaren, ty till denna inlämnades 
hrnrje år de hudar och skinn, hvilka dels utgingo såsom 
skattepersedlar från de olika landskapen, och dels levererades 
af kronoskyttarne, och dessutom skedde direkta inköp af 
skinnrnror för dess räkning. Förteckningarna öfver dessa 
leveranser jämte listorna på utförda skinn gifva sålunda i 
sin mån en bild af den rikedom på större däggdjur och 
fåglar, som då tillhörde de mils,·ida skogarna och gåfvo lif 
åt de vidsträckta ödemarkerna, innan den nyare tidens män
niskor ännu begynt sitt obarmhärtiga krig mot både växt
och dju1Tärld. 

För att emellertid uppvisa ett exempel på, hvad blott 
ett enda område - låt Ynra troligen det rikaste på päls
djur - ägde för tillgångar af sådana under flydda tider, 
kan nämnas, att skinnskatten af Lappmarkerna ar 1609 ut
gjordes af 1 lo, 123 mårdar, 33 bäfrar, 15 järfvar, 40 uttrar, 
19 vargar, 16 korsräfrnr, 2 brandräfvar, 97 röda, 14 blåa, 
och ' .i hvita räfrnr samt 27 björnar och 2 timber gra 
skinn. 



Svenska konungar som jägare och jagtvårdare. 

III. Gustaf Il Adolf. 

(Forts. fr. föreg. häfte.) 

Följande gamla förordning om fågeljagten omkring 
Stockholm är väl förtjänt af att framdragas ur mångårig 
glömska som ett bevis på, huruledes Gustaf Adolf, hvilken 
med öppen blick för alla goda anstalter alltid hann med att 
sätta dem i verket, äiven drog försorg om att skydda det 
matnyttiga vildbrådet inom fåglarnes klass och sökte hindra, 
att detsamma genom rå och tanklös förföljelse kunde lida 
skada och förminskning. Att han med detta stadgande till 
någon del äfven afsåg att hafva tillgång på ett upplifvande 
jagtnöje i närheten af hufvudstaden under de tillfällen, då 
regeringsbördan lämnade någon ro, torde väl ingen kunna 
förtänka honom. 

Förordningen i fråga är emellertid af följande lydelse: 
Konung Gustaii A.dolphi Stadga och Förbud om fåglars 

skiutancle, dat. Stockholm den 26 Martii 1621. 
Vi Gustaf Adolph etc. Göre vitterligit, att efter Vi 

förnimme, att både en och annan utan någon försyn på 
Våre och Cronones ägor skjuta och icke allenast djuren 
utan ock fåglarne, särdeles när deras leketid är, utöde, så 
att Vi därutaf icke ringa afsaknad och skada taga: Hvar
före och på det däruppå må blifva böter och fåglarne uti 
deras lekar förskonte och Vi dess förutan må hafva Vårt 
eget fri tt och af androm obegånget. Tå Yele Vi hvarjom 
och enom härmed allvarligen hafva förmant såsom ock 
strängeligen och hårdeligen förbudet, att ingen, han vare 
sig adel eller oadel, hoftjänare, herretjänare, soldat, borgare 
eller bonde, skall sig fördrista att finna på skjuteri med 
någon byssa hvarken en tid eller annan om året på norra 
sidan om staden på en mil när, såsom ej heller på Värmd
ön såvidt Våre och Cronones ägor sig sträcka, efter Vi 
själfve Vår lust med skjutande där hafva vele, med högsta 
onåder tillgörandes. Icke skall heller någon sig understå 
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att skjuta på någre Crono- eller Skatteägor, ehvar de kunna 
belägna vara, så länge fågelleken uppå står, sammaledes 
vid Vår hög~ta onåder och straff tillgörandes, dock adeln 
på deras enskilda ägor att skjuta härmed icke förtaget. 
Vi vele desslikes ock alle svaner härmed hafva frcdkallat, 
så att ingen någon af dem, han varn sig vild eller tam, 
på ] 0 mil när stad'en skall skjuta eller på annat sätt döda. 
Finnes nu någon att skjuta på norra sidan staden på en 
mil eller på Värmdön, det vare sig på hvad tid om året 
det vill; såsom ock på några andra Crono- eller Skatteägor 
så länge fåglarnes leketid varar, densamma skall mista sin 
by8sa och kläden, som han åhafver, tagas fast och läggas i 
häkte och sedan böte, efter som han är man till och Oss täckes. 
Men skjuter någon svan, han skall till lifvet straffad varda. 
Och skole Våre ståthållare och fogder hvar i sin landsände 
flitigt och noga inseende härmed hafva och därutöfver hand 
hålla, att de, som detta Vårt förbud öfverträda, må, som 
förbemäldt står, utan något skonsmål straffade blifva. ,, 

De fåglar, hvilka denna tid utgjorde föremål för jagt, 
voro i det stora hela nog de samma som nu, men i skatte
längder och redogörelser öfver leveranser för hofvets räkning 
upptages mest skogsfågel. Rapphöns, hvilka sällan omtalas 
i Gustaf Adolfs registratur, torde mest hafva förekommit 
på slätterna i landets sydligaste provinser, och de betrak
tades synbarligen som en raritet i kulinariskt afseende. I 
öfverskriften till ett bref från 1616, hvars innehåll seder
mera gått förloradt, meddelar konungen, att han sändt 
änkedrottningen en hop sådana fåglar, troligtvis skjutna i 
trakten af Jönköping, och trenne år efteråt fick en viss 
Augustinus Kock skattefrihet på en gård, mot det att han 
från Västergötland skulle årligen skaffa . rapphöns för ko
nungens behof och leYerera dem till fogden på Skaraborg. 
Som rapphöns i alla fall dock ännu voro mindre vanliga, 
måtte konungen hyst afsikt att göra dem allmännare genom 
deras inplantering å passande lokaler, där de förut ej fun
nits. I ett kungligt bref på hösten 1618 anbefalldes näm
ligen en fågelfångare i Östergötland att upptaga rapphöns 
och låta dem lefvande blifva förvarade på slott och gårdar 
där i samma landsändar, men som äfven af detta bref 
endast öfverskriften är kvar, står någon närmare kännedom 
om detta försök ej att vinna. 

Frågan, om rapphönsen i Sverige äro helt och hållet 
inhemska, eller om de så småningom hit inflyttat från när
maste grannländer, torde under den nu föreliggande peri-
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oden ej kunna med full säkerhet afgöras, fastän det synes 
troligt, att det sednare förhållandet varit det bestämmande. 
Rapphöns upptagas emellertid icke, åtminstone med detta 
namn, i Gustaf Vasas registratur, och de inplanterings
försök med sådana från Tyskland herntade fåglar, som verk
ställdes under sednare hälften af 1500-talet, skedde, enligt 
hYad de fåtal iga uppgifterna därom gifrn Yid handen, i så 
ringa omfattning - vid ett tillfälle utsläpptes exempelvis blott 
åtta stycken i markerna omkring Svartsjö slott - att de 
väl ej kunna tillmätas något synnerligt inflytande i afse
ende på rapphöm,stammens förökning. 

I afsikt att erhålla en välbehöflig och med anledning 
däraf skärpt uppsikt öfrer både jagt, skallgång och ekskogar 
utnämnde konungen en man vid namn Johan Andersson 
att Yara så kallad Heideridare i Stegeborgs län år 1619. 
Orsaken till inrättandet af denna nya tjänst var, att hans 
påbud om djnrfällande icke åtlyddes; att fridlysta djur 
detta oaktadt jagades, samt att fogdarne ej straffade de 
skyldige utan i stället togo mutor ( »stickpenningar») af dem. 
För att råda bot på alla dessa olagligheter hade han gifvit 
den nämnde Johan Andersson i uppdrag att hafra ett flitigt 
inseende därmed, att ingen skulle emot konungens förbud 
skjuta [dägg-) djur och fåglar eller fånga sådana med snaror 
eller giller på halfannan mil omkring Stegeborg och Bråborg, 
och dem, som heideridaren kunde beslå med att vara skyl
dige till en sådan förbrytelse, skulle han strax låta taga 
fast och sända dem till konungen, »där de skulle sättas 
under knektarne och sedan icke slippa eller komma däri
från ». Samma förfaringssätt skulle äfren iakttagas med 
dem, som på sitt eget äfventyr samt utan konungens till
stånd och vilja sköt något djur på hans skogar. I lika 
måtto skall ock den, som beträddes med att slå eller 
skjuta några älgar, hjortar eller rådjur, föras till nästa slott 
eller gård, där ställas för rätta och sedan böta för en älg 
första gången tre par oxar, för ett rådjur lika mycket, för 
en hare en oxe, och för en rapphöna 40 mark. 

Desslikes skulle han också hafva noga inseende med 
ekskogen i länet samt alla förbudna träd så ock gamla 
ekbackar, så att ingen borthugger eller fördärfvar dem emot 
konungens befallning, och alla sådana skulle han tingföra 
och låta dem böta efter lagen. 

Heideridaren borde ock årligen hålla jagt i hvarje 
hära<l efter vargar, björnar, harar och räfrar, särnm äfven 
slå älgar, hjortar och rådjur samt befordra allt sådant Yild-
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bråd till konungen på den ort, där han kunde vara stadd. 
När han villti hålla sådana jagter, borde länsmännen under
rätta bönderna, att de skulle hjälpa till och infinna sig 
med vargnät och folk på den ort, hvilken dem blef före
lagd, och den, som ej hade sina varg11ät i ordning, skulle 
böta efter lagen. Ståthållare, befallningsmän och fogdar 
borde vara heideridaren behjälplige att straffa lagbrytare, 
hvarjämte läns- och fjärdingsmän skulle hålla uppsikt öfver 
dem, som sköto fridlysta djur och nedhöggo träd, samt 
gifva sådant tillkänna. För allt sitt omak fick heideridaren 
sin skattegård fri för både vissa och ovissa persedlar. 

Upprepade förbrytelser mot utfärdade lagar om vården 
af jagt och skog tvungo konungen att tillämpa ännu strän
gare straff, och omkring medlet af 1 G20-talet började han 
använda förvisning till Ingermanland eller Sveriges Sibirien 
den tiden. Genom en sådan åtgärd förverkligades på samma 
gång tvenne syftemål: förbrytaren fick ett mot gärningen 
svarande straff, och den landsförviste, som åtföljdes af 
hustru och barn, tillförde dessa obygder ett fortgående till
skott af kolonister. Till belysning af denna fråga tjänar 
en fullmakt, som konungen mot slutet af 1G24 utfärdade 
för riksrådet Gabriel Gustafsson Oxenstjerna, att till Inger• 
manland, där han ägde flera gods, låta transportera alla 
de personer med deras hushåll, som voro öfverbevisade 
om oloflig jagt eller åverkan på bärande träd inom Väster
och Östergötland samt Småland, och denna skrifvelse har 
följande lydelse: 

» Vi Gustaf Adolf göre vetterligt, efter det Vi hafve 
låtit utgå Våre tryckte mandater, att ingen, eho han ock 
är, skall understå sig att skjuta, slå eller fälla några för
budna djur eller ock hugga ekar eller andra bärande trä 
på Våra och Cronones ägor, vid straff, [att den] som det 
gör och lagligen blifver tillvunnen, skall öfverföras med 
hustru, barn och hele familien till Ingermanland: då på det 
att sådane, som sig i så måtto emot Vårt förbud förse, må 
på dem statueras hvad som i så måtto af Oss gjordt och 
belefvadt är. Och därföre nådigst unne och efterläte Oss 
älskelig Vår och Sveriges Rikes Råd, Välborne H err Gabriel 
Oxenstjerna - - - - alla dem, som skjuta förbudne 
djur eller ock fälla Ek på Våre och Cronones skogar uti 
Väster-, Östergötland och Småland och lagl igen därtill 
bundne blifva, med deras hustrur, barn, familia, bo och 
bohag öfver till Ingermanland föra och dem på de gods, 
V väl be: te Herr Gabriel nådigst skänkt hafre, att ned-



sätta. I lika måtto hafve Vi ock här hos nådigst efter
låtit be: te Herr Gabriel, att, han ock, efter öfvergången 
dom, sine egne frälses bönder, som antingen i be :te orter 
bo och vistas, eller ock annorstädes i Vårt rike deras hem
vist hafva och sig emot Vårt förbud förgripit med djur
skjutande och ekefällande, att öfverföra till be :te Inger
manland. Befalle fördenskull Våre Landshöfdingar, Ståt
hållare, Fogdar och Arrendatorer att de härutinnan äre be:te 
Herr Gabriel behjälpelige.» 

En ytterligare skrifvelse afgick året däreft(')r till Svante 
Baner, sedermera landshöfding och ståthållare på Uppsala 
slott, att hafva uppsigt öfver oloflig jagt och ekehuggning 
i Uppland och Västmanland och på samma sätt straffa dem, 
som däremot förbröto sig. 

Konung Gustaf Adolf hade ärft sin faders lust för djur
gårdar, och flera skrifvelser finnas sålunda i hans registratur, 
som bära vittne om hans smak för dylika anläggningar, af 
hvilka han synbarligen erfor stort nöje. Sannolikt befunno 
sig vid hans tronbestigning de flesta af Karl IX:s djurparker 
och hagar i godt stånd, men endast några få af dem äro 
uttryckligen nämnda. Kungliga bref finnas dock om Svartsjö, 
som grannskapets bönder på hösten l 612 ålades· att repa
rera, och att detta äfven skedde, visar sig däraf, att någon 
tid efteråt upptages ökad personal därstädes ; år 1613 sändes 
femtio dalkarlar att inhägna eller upprätta - »förfärdiga», 
som det heter i skrifvelsen därom - djurgården vid Kungsör; 
på våren 1618 fick Lindorm Ribbing, då ståthållare på Vad
stena slott, befallning att instänga en liten djurhage vid 
Omberg, där hjortar i;:kullc insläppas, och följande året 
utanordnades några tunnor spannmål som ersättning för den 
skada, hvilken dessa förorsakat på en bondes åkrar, då 
något fel i stängslet gifvit dem tillfälle att för någon kor
tare tid återvinna friheten; och vid Borgholms djurgård 
skulle 1619 inrättas »jagtplatser» af den storlek, som ko
nungen förut uppgifvit för ståthållaren i Kalmar. För att 
hålla dessa parker med fulltalig djurbesättning antingen 
ditfördes hjortar och rådjur från andra djurgårdar, eller 
också infångades vilda sådana. År 1621 i januari utfär
dades exempelvis befallning till riksjägmästaren Stellan 
Mörner att i Östergötland och Småland upptaga några dof
hjortar och sända dem till Öland, där ortens fogde skulle 
hafva i ordning så många lass gärdeshö, som kunde behöf-
vas till våren. · 

Till insättning i somliga djurgårdar fångades äfven 
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rofdjur i de nordligare landskapen. Den förutnämnde 
Michel \Vachtmestcr - namnet stafvas på flera olika sätt -
erhöll sålunda i uppdrag, då han på vintern 1618 begaf sig 
till Norrland för att insamla kronans skattefåglar, att låta 
fånga så många räfvar, både röda, blåa och hvita, som han 
kunde öfverkomma, sedan föra dem till Stockholm samt 
hafva dem i god förvaring, till konungens ankomst, och att 
döma af de flera gånger upprepade befallningarna synes 
konungen hafva varit li/ligt intresserad af dessa försök. 

Åtskilliga af dessa djurgårdar, i synnerhet Gripsholm 
och Svartsjö, torde emellertid hafva varit väl försedda, och 
i början af 1613 nämnes i en konungens skrifvelF-e, att 
i\Iichel \Vachtmesler skulle låta Hertig Johans utskickade 
bekomma ej mindre än trettio dofbjortar och åtta kron
hjortar från djurparken vid det sistnämnda slottet. 

Några förordnanden för personer, hvilka hade anställ
ning som vårdare af statens djurgårdar, finnas ännu be\'a
rade från denna tid, och bland dem kunna nämnas fullmak
terna för vaktarne på Valdemarsön vid Stockholm samt vid 
G ripsholm och Svartsjö. Den första af dem, från 16~:2, 
som utgör ett bevis för, att det inhägnade området af den 
nu företrädesvis så kallade »Djurgården» i hu[vudstadcns 
närhet ännu under Gustaf Adolfs regering användes som 
tillhåll för åtskilliga hjortdjur, kan af det skälet väl vara 
värd att, bortglömd som den länge varit, återgifvas till hela 
sitt innehåll, och detta lyder sålunda: 

> Wij Gustaf Adolf etc. Göre witterligitt, att brefwijsare 
Hans Brinck hafuer Oss underdånligen gifuidt tilkenne, 
att han !äng~ hafuer tient Sweriges Uhrono för cen krigz
man och ercker nu icke längre deruthi låthe bruke sigh. 
Och fördenskuldh underdånligen begäret, att han måtte få 
blifue wedh diurwachtarelägenheten på Wallmarsöön och 
hwadh som elliest dcrtill lyder, och njuta sådant vppehellc, 
som diurwachternc hafue pläge. Så hafue Wij sådant nå
digest cl'terlåthet, och willie derföre, att ha□ derwidh skall 
oplatzat blifue, såssom och att hans uppchelle skall honom 
efter sedwauligh ordning tillstellcs. Der huar och een weet 
sigh efterrette » . 

Fyra år efteråt utfärdades fullmakt för Håkan Persson, 
som redan förut varit djurvaktare vid Gripsholm, att fort
farande sköta denna tjänst. Till denna hörde, att han först 
och främst skulle vara konungen trogen, orh sedan b0rde 
han så mycket som möjligt akta djuren, så att de ej utöd
dcs genom vårdslöshet och vanskötsel. I lika måtte skulle 
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han med allmogens tillhjälp låta väl bevara djurgården 
båtle Yinler och sommar, så att ej vilddjur där komme in 
och förorsakade skada. För att han dess bättre skulle be
flita sig om sitt ämbete, beviljades honom samma lön och 
underhåll, som hans företrädare haft, nämligen 12 daler 
penningar, 16 tunnor spanmål, 4 stycken fårskinn och en 
oxhud samt därtill fri kost för sig själf och en dräng, 
hvilken erhöll lön efter förordningen. Slutligen bjöd och 
befallde konungen strängeligen sina befallningsmän och fog
dar öfver de socknar och härad, hvilka borde hålla bemälte 
djurgård vid makt, att de flitigt förmana<le bönderna i sina 
områden, att de utan försummelse och i rätt tid upp
stängde dem lilldelta gärdesgårdar samt hade dem i godt 
stånd, såframt de icke ville böta penningar och svara till 
den skada konungen kunde taga däraf, att detta försum
mades. Samma dag erhöll också Herman Tysk förord
nande att vara djun·aktare vid Svartsjö slott. 

I 1630 års stat upptagas omkring 9-!6 daler till »Diurs 
och Fouglers uthspisning», men det nämnes icke, hvarest 
detta ägde rum. 

I officiella skrifvelser från Gustaf Adolfs tid, särdeles 
i riksregistraturet, nämnas flera gånger anordningar, lwilka 
gjorts eller skulle göras för konungens egna jagter; områ
den uppgifvas, som i detta afseende yoro honom person
ligen förbehållna, och hvilka således ingen annan utan hans 
särskilda tillstånd fick begagna; det omtalas att jagtplatser 
för hans räkning hlifvit uppröjda och att hundar, passande 
att uppspåra vissa djurslag, anskaffats; själf uttalar han 
i sina bref en omisskännlig tillgifvenhet för naturen samt 
det nöje han lofvarle sig genom utöfningen af jagtens lif
vande idrott, och flera andra bevis skulle kunna meddelas 
för att han var en stor vän af denna sysselsättning - men 
oaktadt allt detta hafva endast några få och knapphändiga 
uppgifter blifvit bevarade om vår störste konung såsom jä
gare i ordets egentliga betydelse. 

En samtida skildring från Gustaf Adolfs friarefärd till 
Berlin 1620 har länge lwilat dold och glömd i ett gammalt 
bibliotek, tills densamma för några år sedan upptäcktes och 
offentliggjordes af den nyligen bortgångne högt förtjänte 
forskaren r'arl <+ustaf Sty.ffe, och som den innehåller ett 
par uppgifter om konungens jagter under sjöresan, öfver 
h vilken dess ändamål sprider ett visst romantiskt skimmer, 
så torde dessa följaktligen af dubbel anledning vara värda 
att återkallas för minnet. Den person, hvilken såsom del-
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tagare i färden lemnat den nämnda beskrifningen däröfver, 
hette Johan Hand och var son till ståthållaren i Krono
bergs län Håkan Hand och Erik XIV:s dotter Virginia samt 
blef 1621 utnämnd till häradshöfding i Stranda härad af 
Kalmar län. 

På våren 1620 hade nämligen Gustaf Adolf fattat beslut 
att aflägga ett besök i Berlin för att personligen inhämta 
kännedom om den unga prinsessan Maria Eleonora, hvilken 
sedermera blef hans brud, och detta ville han göra utan 
att till en början gifva sig tillkänna vid hofvet i Branden
burg. Öfverfärden till Tyskland företogs också i största 
tysthet på det sättet, att ett örlogsfartyg beordrades att 
utanför Elfsnabben invänta någon, som skulle följa med 
och troddes vara en skrifvare från Stockholm. Ombord 
förvånade man sig till en början öfver dröjsmålet, i synner
het som fartyget genom ett kanonskott redan gifvit tecken 
till afsegling, men så fick dess befäl och besättning erfara 
en lika stor som glad öfverraskning. »Een stundh deer 
effter», yttrar nämligen den nämnde berättaren i sin dagbok, 
»fingo wij see H. K. Mtt:z lilla snecka, den kende wij 
igen på flaggen, då begynte buar man at fråga, om skriff
waren inthet hadhe fået annen bået ähn Konungens till 
oss, wij finge sedhen see H. K. Mtt i een slätt gråå reese
klädningh, och då kunde man wäll troo hvart dett skwlle 
giälde, den som icke då bleff lwstigh, fantz inthet innen
bordz ». Ingen släpptes därefter i land, och af de åter
stående båtarna fick den ena drifva mot kusten utan hus
bonde, den andra sänktes för att inga underrättelser skulle 
kunna spridas om konungens utflykt, och den styrman, han 
haft med sig, måste följa med till Tyskland. »Sedhan 
bleff ankar löfft (den 29 april), winden war godh men icke 
starck, hwarföre stegh H. K. Mtt: i esspingen, drogh om 
kringh skepet effter siöfoglar och sköett strax een andh, 
sedhen begynte winden sterke sigh, tå kom H. K. Mtt: 
öfwer bordh igen, emot afftonen seent lope wij uthur 
skären. - -

Den 3 (maj, . utanför Öland) för middagh war stilla 
wädher, då komme månge slagz små foglar på skepet, 
som söchte bärga sitt liff. H . K. Mtt sköett en som war 
lijck een höck. Eliest hade H. K. Mtt och meer lwst medh 
dhem (:när han satte sigh i Espingen och rodde effter siö
hundar, meenandes aigh få skiuta dem:) för dhee låtha sigh 
see mycket op i watnet. > 

Något talrikare och utförligare äro däremot de ännu 
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bevarade uppgifterna om konungens jägeristat, bland hvars 
personal dock i de räkenskaper, hvilka här skola anföras, 
troligen endast tle jägare upptagas, som tillhörde hofbe
tjäningen, fastän de hade sin verkningskrets förlagd långt 
ifrån hufvudstaden. Räkenskaperna öfver jägeristaten inne
hålla blott namn och afiöning för dithörande personer, men 
äfven dessa enkla män, om hvilka intet annat är bekant, 
äro dock värda att ihågkommas, emedan de engång i tiden 
fått följa själfve kon1Jng Gustaf Adolf åt under hans fälttåg 
emot de djupa skogarnas invånare. 

De räkenskaper, som på detta område hittills kunnat 
uppletas, taga sin begynnelse 1613, och enligt »Hofman
talett innelagdt den 22 Julij » bestod hoffolket i sin helhet 
detta år af 426 personer och däraf voro: 

,Jägare ........ ....... ......... .......... ............ .. 10 
Fogelskytere ... ... ... ... ...... ... ... ... ...... ... ... 2, 

som ähre her clageligen. 
Renwacktere .. . . . . ... .. . ... .. . .. . . . . . .. . .. . .. ... ... 2 
Lappcr (möjligen också renskötare) . . . 6 
Runde Drenger.. . ... . .. ... . ... .. ... ... . . .... ...... 2 

, ~Iantallett opå H. K. May:tz håffålck, som nu skulle 
öfver till Finland, daium then 30 Aprilis 1614», upptages: 

Fågelskytere ... . .. . .. .. . . . . ... . . . . . . .. . ... ... .. . ... 6 
Enligt den stat för hofvet, hvilken konungen öfversåg 

och stadfäste i Sandhamn den 27 Juni 1625, då han var 
i beredskap att begifva sig ut till kriget i Preussen, utgjordes 
den del :tf jägcristaten, som fanns i Stockholm, af följande 
jägare och skyttar med nedanstående löneförrnäner: 

Rasmus F ogelskytt. 
Årspenningar ............... 50 daler) 
Veckopenningar ......... 45½ - 125: 16 
Commiss 1 för .. . ... . . . ... 30 -

10 Fågelskyltar hvar 
Årspenningar ... ......... 8 - 80} 130 
Commiss för............... 5 - 50 : 

2 Jägare hvar 
1\rspenningar ............ 12 - 24) 
Veckopenningar ...... 45½-- 9 l 143: -
Commiss för ...... ... ... 14 - 28 

1 Tyg af åtskilliga slag, som användes till kläder. 



liifi 

2 Jägare,frängnr . 
.\ rspenningar .......... . 
V cckopenningar .... . 
C.:omm iss för ......... . 

2 Diurskyttar. 
.\rs pcnningar .... .. ... . 12 -
Commiss för .. .. ..... .... 1-1 -
Än 5 Djurskyttar ibidem . 

24\ :"i2: 
28{ 

BO: 
68-1 : 16 

, H ofstaten pro Anno 1 u28» upptager följande jiigeri• 
bctjlining med dithörande aflöning: 

JO fågelskyttar ti llsammans ... 10-1 daler 
Kils Krakow ..... .. . 1:l3 
Rasmus Sk ylle ............ . .. .... . ... 125 
:! jägare.... . . . . . . . . . . . . . 200 
2 jägardrängar . ... . . ... .. .. . . . . ... 104 
~1 hundrnktare . .... . ... . 200 
8 djurRkyttar :\ 26 D .. . . . . 20 ' 

Enligt •K on. ?.lay:tz H offstaet op:i Abr 16:2!! » räknades 
nedanstående 'personer till jägeri t-taten: 

Hofjunkarne. 

l\Iichiell \\'achtemeslere 1 ...... . ... 600 daler 
Carl Loguin l 
F . 1 . h S h ltt ('') f Jagernesterc 600 n< ric c oxe r 

Hofsl.yttarne. 
Nilb K rake . 
Ras mus Rkyrtc ................ .. ... .... .. . 

130 daler 
1:rn 
100 Hans H ermann .. ... ............ .. . 

D. 360 

Fogdskytlarne, hvar och <'11 m ed 13 daler lön: 
J ohan Olufäson . 
J ohan Simonsi:;on. 
Per Rasmunsson. 
i\fartcn l\la tzsst>n. 
Erich And<'r;;:son . 
l\Htrlen Pcdersso11 . 
l\Iarr us Peersson. 
?.lorten l\Ialzsson. 

1 Ar 1620 hacle han i lön 120 daler pcnninl(ar. kommiss för 
:WO daler samt foder fil trn h iislar. 



.-\nder,; Larsson. 
?IIarcus Peersson. 
Lars Peersson. 
Lars Olufsson. 
:.Iårten Erichsson. 
Lars Peersson. 

D. 182. 

J ägare. 
Erik Jägare . . . . ....... ...... ... ... ... . . 
Jöns Andersson ............................ . 
Jannes Larsson, »Jegere Påike» ... . . 
Herman (?) drengh ........ ....... .... . 

130 daler 
70 
iO 
50 

D. 195. 

157 

Djurskyltar, hvar och en med 26 daler lön: 
;,lass Olufsson. 
Matz Andersson. 
Lars Mortensson. 
~iels Pedersson. 
:1Iatz H inrichsson. 
Peer Månsson. 
;,lorten Finne. 
Johan Fransson. 

D. 208. 

Uti elt odateradt »Förslagh oppå effter(skref]ne Hof
folch • för något af de närmast följande åren uppgifres 
omkostnaden för ~skyttere• till 242 daler. 

M. B. Swederus. 
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