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Riksjägmästarämbetet – militär 
institution i civil förklädnad
ulf nyrén

Inledning
Riksjägmästarämbetets saga blev kort. Grundat i samband med 1634 års rege-
ringsform upplöstes det 1682, och blev därefter omorganiserat.1 Dess avveck-
ling kan ses ur perspektivet att Karl XI i sitt anspråk på envälde underkände 
den nämnda regeringsformen och dess maktbas: riksråd och riksämbetsmän.2 
Ämbetet avvecklades sannolikt mer som en konsekvens av detta synsätt, och 
inte som resultatet av något allmänt kungligt missnöje med jägeristaten som 
sådan.3 Själva begreppet jägeristat kan definieras som en organisation med an-
svar för tillsyn och förvaltning av jakt- och skogsfrågor på kronans områden, 
och kom att överleva långt in i modern tid. Både till namn och till inriktning 
kom verksamheten att omformas åtskilliga gånger.4

Under Riksjägmästarämbetets förhistoria likväl som under själva ämbe-
tets existens skedde det en ständig förskjutning från jaktliga uppgifter till 
de ekonomiskt sett betydligt viktigare skogsfrågorna. Redan i samband med 
institutionens skriftliga instruktion från 1638 är det ett givet intryck att om-
sorgen om rikets skogar och bärande träd – i synnerhet eken vilken hade stor 
betydelse för krigsflottans skeppsbyggnation – var av högre dignitet.5 Förhål-

 1  Sven A. Nilsson, De stora krigens tid. Om Sverige som militärstat och bondesamhälle, Stockholm 
1990, s. 199–225; M.H. Brummer, Kort utdrag af alla Kongl. Förordningar, Resolutioner och Bref 
rörande skogarnes wård och nyttjande i Riket samt Jagt och Diurfång, Stockholm 1787, s. 45.

 2  Göran Rystad, Karl XI: en biografi, Lund 2001, s. 178–179, 232–233.
 3  Enstaka uppgifter antyder däremot att det fanns ett missnöje inom ämbetet. Se Hugo Sam-

zelius, Jägeristaten. Anteckningar om svenska väldets skogs- och jaktväsen, Stockholm 1915, s. 
172. Samzelius påstod att det i ämbetets slutskede ”rådde vantrefnad”, dock utan att närmare 
underbygga sin uppgift.

 4  Namnet ändrades till ’Skogs- och jägeristaten’ 1838, ’Skogsstaten’ 1869, ’Kungliga Domänsty-
relsen’ 1882, ’Domänverket’ 1912. Under 1960-talet överfördes dess myndighetsuppgifter till 
andra organ, verksamheten blev kommersiellt inriktad och 1991 ombildat till aktiebolag.

 5  Brummer 1787, s. 9–20.
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landet kan ur rent rationella, nationalekonomiska och militära skäl förefalla 
självklart – men likväl var frågan om jakträtt en ständigt närvarande uppgift 
och fråga för ämbetet, och utgör utgångspunkt för denna text.6 Varför inlem-
mades jaktfrågor i ett särskilt ämbetsverk och varför hade jakträtt blivit och 
skulle bli så reglerat i mängder av påbud och förordningar?7 Fanns det andra 
bevekelsegrunder bakom ämbetsverkets tillkomst än enbart de som hade di-
rekta samband med jaktens frågor?

Jakten som krigets förövning för eliterna

Först något om jaktens dimhöljda skepnader vid sidan om den mer påtagligt 
ekonomiska, att lyckad jakt gav mat och stundom hudar samt pälsar. Arkeo-
logerna Kristian Kristiansen och Thomas B. Larsson visar i sin studie över 
kontakterna mellan åtskilda bronsålderskulturer i Europa på den omvandling 
av kunskap som skedde mellan lokala eliter.8 De pekar bland mycket annat 
även på jaktens betydelse som initieringsrit för unga krigare, men också på 
krigaren/jägarens närmast shamanistiska dyrkan av vissa djur. De hänvisar till 
hettitisk ikonografi där enbart gudomar, hjältar eller härskare framträder som 
jägare liksom till ett förhållande där jakt av hjortar, vildsvin, tjurar eller lejon 
var ett prerogativ för eliter och gudar. Svenska hällristningar antyder likartade 
uppfattningar.

Denna korta text behandlar nu inte huruvida dessa kulturella värden kom 
att överleva under mer än 25 sekler fram till ett svenskt 1634, men hypote-
tiskt kan det förutsättas att det fanns ett överlevande tankegods som innebar 
att åtminstone vissa typer av jakt ansågs exklusivt förbehållna eliter världen 
över och så även i den svenska statsbildningen.9 Ett nedslag som understryker 

 6  För exempel, se Svenska Riksrådets Protokoll, genom Severin Bergh, del XIII 1649, Stockholm 
1912, s. 317–318.

 7  Brummer 1787. Brummer förtecknade 15 kungliga brev/påbud/förordningar vilka publicera-
des åren 1539–1673 angående begränsningar i jakträtt. I det pågående avhandlingsarbetet har 
ytterligare ett antal påträffats.

 8  Kristian Kristiansen & Thomas B. Larsson, The Rise of Bronze Age Society. Travels, Transmis-
sions and Transformations, Cambridge 2005, s. 247, 321, 345–349 m.fl.

 9  Ett framträdande exempel på denna jaktens internationalisering är par force-jakten – av fran-
skans ”med våld”. Jaktformen bestod av att beridna jägare och hundar förföljde utvalda 
villebråd – ofta i månghövdade skaror och under storslagna former och regelverk. Dess his-
toriska ursprung i Europa är dunkel, åtskilligt tyder på att den bedrevs vid karolingernas 
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resonemanget, kan miljöhistorikern Simon Schama ge från 1200-talets Eng-
land. Hans intryck är att den kungliga jakten i en krigarstat alltid var något 
förmer än ett fritidsnöje, hur engagerat den än bedrevs:

Bortsett från kriget självt utgjorde jakten den viktigaste blodsritualen för att fastställa 
rangordningen i kretsen kring kungen. Man kan rentav beteckna den som ett alterna-
tivt hov där de adliga ätterna kunde tävla om att komma kungen nära, befriade från 
den klerikala dominansen i den reguljära administrationen. Befattningarna som hov-
stallmästare och hovjaktledare var våldsamt eftertraktade […] eftersom normandernas 
främsta vapen var den beridne riddaren fungerade jakten också som en övning för de 
unga adelsmännen inför framtida krigstjänst.10

I England, och vid de flesta för att inte säga alla kontinentala furstehov i 
Europa av betydelse, utvecklades under medeltiden särskilda hovjaktsförvalt-
ningar, och där somliga i skilda skepnader existerar än i dag.11

Ursprunglig jakträtt mot framväxande regalrätt

Det svenska riksjägmästarämbetet var samtidigt arvtagare till en under sek-
ler uppbyggd organisation vars främsta uppgift var att försvara konungens 
regalrätt till mark, skog och jakt. En mer eller mindre löslig organisation 
av skogvaktare, skyttar, djurgårdsvakter, falkenerare och övrig jägarbetjäning 
tjänstgjorde sedan medeltiden vid de kungliga egendomarna eller följde kon-
ungen i dennes spår. Förutom att dessa områden skulle skyddas mot intrång 
från utomstående hade denna personal i uppgift att organisera mer presti-
gefyllda jakter av representationskaraktär och förse hovet med eftertraktat 
villebråd. Jakt betraktades dessutom långt fram i tiden som ett förnämligt 
kungligt nöje.12

hov och infördes till England efter 1066. Par force-jaktens hemvist är troligen Orienten och 
Asiens stäppområden. Inte osannolikt kan återvändande korsriddares erfarenheter, men även 
de europeiska kontakterna med Djingis Khan under 1200-talets början, också ha tjänat som 
inspirationskällor. Se även Benkt Lidzén, Hjortens spår – Jakten genom tiderna med bildkonst-
närens ögon, Skövde 1993, s. 148–152 och 160.

10  Simon Schama, Skog. Landskap och minne. En civilisationshistoria, översättning av Gunilla 
Lundborg, Stockholm 1995, s. 197.

11  Benkt Lidzén, På spåret. En jakthistorisk översikt, Gökhem 1998, s. 89–90, 107–110 m.fl. Även 
det kungliga svenska hovet håller sig fortfarande med en hovjägmästare.

12  Samzelius 1915, s. 10–17.
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Den svenska varianten av regalrätt stod i kontrast mot uppfattningen att 
jakten var fri för envar; att det var bara att ta för sig av skogarnas överflöd.13 
Den äldre Västgötalagen ger exempelvis klara besked om detta. Dess förnä-
mesbalk, som i stort kan sägas avhandla skilda företeelser inom begreppet 
olaga intrång, avhandlade jakträtten i sin sjunde flock: ”Den äger hare, som 
griper den, den äger räv, som driver upp den, den äger varg, som vinner den, 
den äger björn, som jagar den, den äger älg, som fäller den, den äger utter, 
som tager den ur å.”14

Jakträtten var här inte begränsad till vare sig person eller jord utan vilade 
på den rättsfilosofiska grunden att ingen kunde äga det vilda som rörde sig 
fritt över gränserna – och den som tog det ingen ägde orsakade aldrig en 
förlust för någon. Uppfattningen var inte enbart någon svensk konstruktion. 
Den kan ses ibland annat äldre anglosaxiska uppfattningar, underbyggda av 
romerska jurister, att vilda djur oavsett var de vistades, fram till dess att de 
dödades, var res nullus: egendom utan ägare.15 Själva begreppet, ferae naturae, 
naturliga (vilda) djur, uppges ha blivit artikulerat av den engelske juristen 
Henry de Bracton (d 1268).16 Den som fällde ett byte var den rättmätige äga-
ren.

På svensk botten har bland annat etnologen Ella Johansson framfört ett 
likartat resonemang, om än från betydligt senare tiders Norrland. Hon menar 
att även om skogen under 1800-talet blev privategendom ”gjorde inte att den 
automatiskt uppfattades som en sådan”. Den som tillägnade sig ett utbyte, 

13  Carl-Herman Tillhagen, Allmogejakt i Sverige, Stockholm 1987, s. 16.
14  Åke Holmbäck & Elias Wessén, Svenska landskapslagar, femte serien, Uppsala 1979, s. 192. 

Texten var i sitt ursprungliga skick en vacker allitteration på fornsvenska. Man kan ana rötter 
ur en fjärran forntid:

 Thän a härä, är händir.
 Thän a räf, är reser.
 Thän a vargh, är vinthär.
 Thän a biorn, är betir.
 Thän a älgh, är fällir.
 Than a otär, är or a takär.
 Det har påpekats att femte radens fällir sannolikt är en felskrivning och bör vara ältir (driver, 

jagar).
15  Emma Griffin, Blood Sport. Hunting in Britain since 1066, New Haven & London 2007, s. 

16.
16  Roger B. Manning, Hunters and Poachers. A Social and Cultural History of Unlawful Hunting 

in England 1485–1640, Oxford 1993, s. 76–77.
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genom arbete, blev med andra ord också ägare till det.17 Men redan Östgöta-
lagen kompletterade och ändrade emellertid den doktrin som Västgötalagen 
torgfört och som synes ha överlevt under sex sekler i de nordliga skogarna; 
förhållandet säger oss något om jaktens olika betydelser och ställningar i skil-
da svenska landsändar. Den som fällde vilt på annans mark i Östergötland 
fick nämligen böta och lämna tillbaka villebrådet.18 Ägandet av jord hade 
blivit förutsättning för jakträtt. Inte nog med det, Östgötalagen gav också 
rådjuret status som konungens djur. ”Nu få ej bönderna taga rådjur […] ty 
det är konungens djur.”19

Varför uppfattningar mellan västra och östra sidan om Vättern så markant 
skiljde sig åt är i brist på inhemska källor i förstone tämligen svårförklarligt 
– men med hjälp av Kristiansens och Larssons synsätt kan en förklaring nås: 
vissa djur ansågs som viktigare än andra. I möjlig brist på kronvilt, vildsvin, 
uroxe eller lejon fick det lilla och jämförelsevis oansenliga rådjuret ikläda sig 
rollen som den svenska kungamaktens jaktregaldjur.20

Rättshistorikern Göran Inger finner visserligen spår av en tidig medeltida 
regalrätt men konstaterade också att kronans och kungamaktens makt och 
äganderättsanspråk ständigt ökade under senmedeltiden samt under 1500- och 
1600-talen. Han ser det inte oväntat som sammanhängande med receptionen 
av romersk-kanonisk och tysk-romersk rätt liksom kungamaktens fortgående 
konsolidering.21 Regalrätten var omfattande och innefattade anspråk på såväl 
delar av Götalands- och Svealands allmänningsjordar, kronomark, de ödsliga 
vidderna i Norrland men också djurgårdar vilka var inhägnade områden som 
bland annat rymde hjortvilt. Även skydd av bärande träd och masteträd, vat-
ten-, fiske- och gruvregal var delar av denna överhöghetsrätt.22 Jaktregalet var 

17  Ella Johansson, ”Skogslöpare och vedbosökare”, i Ingar Kaldal, Ella Johansson, Bo Fritzböger 
& Hanna Snellman (red.), Skogsliv. Kulturella processer i nordiska skogsbygder, Lund 2000, s. 
57–58.

18  Holmbäck & Wessén, Svenska landskapslagar, första serien, Stockholm 1979, s. 218.
19  Holmbäck & Wessén, s. 221–222.
20  Frågan är inte alldeles okomplicerad. Det fanns ännu vildsvin i Sverige, arten utrotades första 

gången under sent 1600-tal, samt frilevande hjort och älg – vilka också kunde ha valts då de 
förefaller varandes större som troféer. Varför inte heller mer utmanade jakt på rovdjur som 
björn, eller möjligen varg, fick ersätta de anatoliska lejonen är också en oklar fråga.

21  Göran Inger, Svensk rättshistoria, Malmö 1997, s. 41–42.
22  Inger 1997, s. 42. ”Masteträd” var efterfrågade träd, lämpliga till skeppsmaster.



106

en beståndsdel i ett större regalrättsligt paket; ett paket som var statt i tillväxt 
när medeltid gick över i tidigmodern tid.23

Jakt utan större konflikter?

Att uppfattningarna om eliternas jakträtt hade nått den skandinaviska halvön 
via någon form av diffusion är sannolik. Jakt fick dock aldrig den oerhörda 
betydelse i Sverige som på exempelvis de brittiska öarna.24 Roger B. Manning, 
vilken ur social- och kulturhistoriskt sammanhang behandlat den brittiska 
jakten 1485–1640, talar om en ”deer-hunting culture”, där såväl högadel som 
ointroducerad lågadel och landsbygdsbefolkning var lika delaktiga.25 Något 
förenklat kan det uttryckas som att alla parter jagade; gentlemännen ville 
dessutom skydda sina inhägnade djur och markera sin kvalificerade ställning 
visavi vanliga odalmän genom en exklusiv jakträtt. Det sistnämnda ordna-
des via lag, denna ställde förutom blåblodighet så höga ekonomiska krav på 
jakträtt att endast en procent av den engelska befolkningen kunde jaga legalt 
efter 1671.26 Resultatet blev en lång och blodig konflikt. Manning konstaterar 
att:

Det våld som karaktäriserade stora delar av aristokraters och lågadels beteenden under 
Tudor- och den tidiga Stuart-epoken visade upp ett ondskefullt exempel för allmän-
heten, fördröjde det civila samhällets utveckling och överlämnade ett olyckligt arv till 
kommande generationer.27

Striden kom också att påverka hela det brittiska samhället, något som med 
delvis skilda utgångspunkter även behandlats av historiker som E.P. Thomp-

23  Se vidare Gösta Åqvist, ”Till den svenska regalrättens historia”, i Stig Jägerskiöld (red.), 
Rättshistoriska studier 11, Lund 1985, s. 177–212; Kerstin Malcus, Maktpolitik och länsrättslig 
förvaltning. Den regalrättsliga doktrinen i Sverige under 1560-talet, Lund 1971, s. 73–74.

24  Det är min slutsats efter tre års doktorandstudier samt en C- och en D-uppsats i frågor som 
tangerar ämnet till och med 1789: Ulf Nyrén, ”Jakten & makten 1250–1789”, C-uppsats, 
Göteborgs universitets historiska institution, våren 2004; ”När jakträtten blev frälsets. En 
undersökning om Riksjägmästarämbetets roll under den svenska stormaktstiden 1634–1682”, 
D-uppsats, Göteborgs universitets historiska institution, våren 2005.

25  Manning 1993, s. 2.
26  Griffin 2007, s. 113; Harry Hopkins, The Long Affray – The Poaching Wars in Britain 1760–

1914, London 1985, s. 305.
27  Manning 1993, s. 3. Min översättning.
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son, P.B. Munsche, Harry Hopkins och nyligen Emma Griffin. Vad de alla ser 
är dock en uppslitande och blodig konflikt, närmast ett krig på den engelska 
landsbygden mellan tjuvjägare och jakträttsinnehavare.28

I Sverige förefaller denna konflikt mestadels ha varit en stilla västanfläkt. 
Visserligen protesterade de ofrälse under flera ståndsriksdagar; 1731 och 1734 
gick det särdeles hett till. Men det är fjärran från någon oförsonlig strid och 
några formliga band av protesterande och förhärjande tjuvjägare kan svårligen 
ses.29 Varför nu inte Sverige fick del av denna jaktkultur och därmed sam-
manhängande konflikt, trots att de svenska jaktlagarna under åren 1647–1789 
var minst lika inskränkande som de brittiska, är ett intressant spörsmål vilket 
jag behandlar i mitt pågående avhandlingsarbete om den svenska jakträtten 
under denna tid.

Tre utvecklingslinjer

I det svenska riket löpte utvecklingen huvudsakligen efter tre linjer:

•  Konungens regalrätt förstärktes och jakträtten blev en biprodukt av kunga-
maktens/kronans avancemang och hunger efter jord. Ett riksrådsbeslut 
från 1488 samt vasakungarnas plakat och förordningar bekräftar färdrikt-
ningen.30 Ytterst var detta en statsfinansiell/ekonomisk eller om man så 
vill, politisk linje. Då jakträtt oaktat exklusiva privilegier också var ett 
resultat av jordägande, fick den betydelse då kronan hävdade en ökande 
äganderätt till häradsallmänningarna, vilket kan ses bland annat ur 1734 
års skogsordning.

•  Frälset, inspirerad av den yttersta makten i enlighet med Schamas uppfatt-
ning, tog till sig jakten som en del av sin självbild – inte sällan i konflikt 

28  E.P. Thompson, Whigs and Hunters. The Origin of the Black Act, London 1975; P.B. Munsche, 
Gentlemen and Poachers. The English Game Laws 1671–1831, Cambridge 1981; Hopkins 1985; 
Griffin 2007.

29  Riksdagsacta 1647, Allmogens första svar på andra HKM:s proposition den 5 februari 1647, 
Riksarkivet (RA). Det bondestånd som vid samma riksdag ska förlora sin jakträtt är ytterst 
hovsamt; P.A. Östergren, Tvisten om ägande- och nyttjanderätten till skattjord vid pröfningen af 
Lagkommissionens förslag till Sveriges Rikes Lag hos 1731 och 1734 års ständer, Lund 1896; några 
mer organiserade tjuvjaktsligor har inte påträffats vid en genomgång av domstolsmaterial vid 
flera häradsrätter och vid Göta hovrätt från 1600-tal till 1789.

30  C.G. Styffe, Bidrag till Skandinaviens historia 4, Stockholm 1875, s. 125; Brummer 1787, s. 1–8.
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med kungamakten och i en strävan efter att, vid sidan om kungen, erhålla 
ensamrätt på jakt. Det blev till ett privilegium 1617, på ett plan skilt från 
äganderätt vilket kan konstateras då självägande präster och skattebönder 
förbjöds att jaga på sina marker via förordningarna 1647 och 1664.31 Men 
börd eller statsrätt blev likväl inte allt, förutsättningen att nyttja jakträtten 
var att jakt även i fortsättningen skedde på de marker man disponerade. 
Inte heller medförde förändringarna annat än marginella ekonomiska 
vinster; allt tyder på att exempelvis Eli F. Heckscher uppfattat sakernas 
tillstånd rätt när han konstaterar att den som söker efter ekonomiska för-
klaringar bakom jakt sannolikt är ute på villovägar.32 Därmed bör jakt och 
de ensamrättigheter lagen gav frälset ses som symboliska vinster. Det var 
en symbol som kunde delas med kungamakt och krona, och med sociala 
och kulturella implikationer.

•  En jägeristat byggdes upp i takt med att regalrätten förstärktes. Dess 
funktion blev primärt att vidmakthålla och försvara de rättigheter som 
kungamakten/kronan men som även frälset efter hand tillförsäkrade sig. I 
och med 1634 års regeringsform tog jakten säte i den svenska statsförvalt-
ningen, hade blivit en integrerad del av den svenska statsapparaten om 
än i symbios med förvaltningen av landets skogar och eftertraktansvärda 
trädslag. Här rörde det sig närmast om en administrativ och byråkratisk 
linje; redskapet om man så vill för den första politiska linjen men där den 
andra linjens symboliska värderingar angav ett syfte.

Endast den sista utvecklingslinjen behandlas i det närmast följande: jägerista-
ten som redskap och en integrerad del av den dåtida statsapparaten framför-
allt med avseende på dess semimilitära funktion. Syftet med den korta och 
avslutande diskussionen blir att försöka knyta ihop denna med de två övriga 
utvecklingslinjerna i syfte att anlägga någon form av helhetssyn.

Jägeristatens militära förklädnad

Själva uttrycket jägeristat är inte belagt förrän i Rikshuvudboken 1668 var-

31  Brummer 1787, s. 23–38, 42.
32  Eli F. Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, 2:1; Det moderna Sveriges 

grundläggning, Stockholm 1949, s. 352–357.
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vid begreppet för tiden dessförinnan i någon mån kan uppfattas som ana-
kronistiskt.33 Åtskilliga källor visar dock att det fanns organisationsformer 
med jaktliga (och skogliga) uppgifter redan före Gustav I:s tid vilka stod i 
kungamaktens/kronans tjänst.34 Det är dock svårt att få en säker bild på sta-
tens omfattning och spridning över riket, liksom att särskilja den kungliga 
hovjakten från den mer ordinarie jägeristatens verksamhet. Vi vet heller inte 
i vilken omfattning kungliga påbud genomfördes; det är likaså svårt att via 
avlöningsräkenskaper beräkna antalet ”jägeribetjänter” under framförallt 
1500- och 1600-talen.35

Dessa jägeristatens tjänstemän utgjorde närmast en dåtida polismakt som 
rannsakade allmogen i sökandet efter olaga skogs- och ekavverkningar eller 
dolda hjorttalgar – i syfte att dra förbrytarna inför tinget. Att jägeribetjä-
ningen inte alltid varit populär framgår av allmogens besvär och framskym-
tar i häradsrätternas protokoll.36 Hugo Samzelius, som framförallt kartlade 
jägeristatens personal, gör i en kommentar till jägeristatens relationer till be-
folkningen under 1700-talets senare del, påståendet att ”obenägenheten eller 
motviljan för jägeribetjäningen var redan vid ett tidigt skede stor i många 
landsändar”. Han skred dock, som den länsjägmästare han ändå var, till sta-
tens försvar och skriver överslätande: ”Att en personal, vars egentliga inkom-

33  Rikshuvudboken 1668, s. 12 (RA); SAOB http://g3.spraakdata.gu.se/saob/sökord:jägeristat (5/1 
2008) uppger dock 1655 som första år.

34  Samzelius 1915, s. 10.
35  I januari 1676 författades ett kungligt brev där det stadgades att varje socken i hela det då-

varande riket skulle tillsätta två kronoskyttar (Samzelius 1915, s. 38). Skånska kriget satte 
troligen stopp för expansionen och några år därefter organiserades jägeristaten om, varför det 
är oklart om beslutet verkställdes – det skulle ju i praktiken ha inneburit ca 7 000 personer. 
Jägeristatens tjänstemän tilldömdes i många fall en tredjedel av skogs- och jaktbrottsmålens 
böter. Huruvida en kärande jägerifiskal fördelade delar av dessa medel till sina underlydande 
är i stort sett okänt. Exempel från Marks härad visar dock att skogvaktare tid till annan förde 
skjutna villebråd till landshövdingar och att de då bör ha fått en ersättning för ansträng-
ningen. Thompson anför att de engelska motsvarigheterna fick sin utkomst via bränsle från 
fallna träd, rätten till bete, fiskerättigheter och smärre biinkomster (Thompson 1975, s. 241).

36  Ludvig Mårtensson, Sakregister till Allmogens besvär till år 1720, maskinskriven samman-
ställning, Stockholm 1952. Mårtensson förtecknade 51 besvär till och med år 1720 som be-
rörde jaktfrågor, de flesta rör arbete och penningar till landets djurgårdar, ett fåtal klagar 
över jägeribetjäningens framfart; två exempel på mindre bra relationer mellan jägeristatens 
företrädare och allmogen kan ses ur Göta hovrätts arkiv (GHA) i Jönköping, renoverade 
domstolsprotokoll Marks häradsrätt GHA EVII AAAB:3/9 maj 1615 och dito Marks häradsrätt 
GHA EVIIAAABA:237/2 september 1709, pag. 18, 62 m.fl.
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ster utgjordes av ’tertialer och sakören’, lätteligen kunde förgå sig under mind-
re lagbundna tider och förhållanden, är ej mer än mänskligt.”37

1634 institutionaliserades jägeristaten genom Riksjägmästarämbetet.38 Fyra 
år senare författades en omfattande och detaljerad instruktion.39 Att ämbetet 
fick en egen plats i hierarkin som en av de fyra lägre riksämbetsmännen visar 
på den vikt den dåvarande statsmaktens lade vid verksamheterna.40 Sett i 
samklang med de tre övriga lägre riksämbetsmännens uppgifter – kavalleri, 
artilleri samt hovförvaltning – ges också ett gott incitament för uppfattning-
en att ämbetena hade inslag av militär karaktär.

Ämbetet konsumerade fem chefer under sin 48-åriga historia. Den förste, 
Carl Hård, hade varit överste vid Västgöta fotfolk och hunnit med fem år på 
tyska slagfält; den andre, Axel Carlsson Sparre, gjorde först en civil karriär 
men slutade på sin ålders höst som överstelöjtnant vid Nerike Värmlands 
regemente; den tredje, Gabriel Gabrielson Oxenstierna, blev redan som 25-
åring överste för Upplands regemente; den fjärde, Claës Banér, var den ende 
som inte hade haft några påtagliga militära uppgifter men han blev också 
ämbetets mest anonyme chef; den femte däremot, den högadlige dansken 
Ebbe Ulfelt, inledde redan som 16-åring en äventyrlig militär karriär ute i 
Europa. Ulfelt tjänade därefter sin danske kung i kriget mot svenskarna 1645 
men konverterade till svensk tjänst under 1650-talet; förutom 3 000 daler om 
året erhöll han titeln generalmajor vid kavalleriet. Han kom också att bli 
förknippad som en nitisk bekämpare av både snapphanar och revanschsugna 
före detta landsmän. Samtliga riksjägmästare hade periodvis civila uppdrag 
som landshövdingar eller lagmän.41 Tillsammans målade de upp en tavla där 
civila och militära karriärer stod oupplösligt förenade.

Vid sidan av sina ordinarie uppgifter tvingades jägeristatens medlemmar 
att stundom rycka in under fanorna. Redan 1611 under Kalmarkriget hade 
Michel Wachtmester fått befallning att uppbåda alla landets skogvaktare för 
att dra ut i krig. Underjägmästaren i Västergötland, Nils Krake, kommende-

37  Samzelius 1915, s. 181.
38  Samzelius 1915, s. 11.
39  Brummer 1787, s. 9–21.
40  De övriga tre lägre riksämbetsmännen var riksstallmästaren (som skulle främja hästaveln, 

inte minst för kavalleriets räkning), rikstygmästaren (med uppsikt över artilleriet och vapen-
tillverkningen) samt riksmarskalken.

41  Samzelius 1915, s. 50–51 och 53–57.
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rade 1629 rikets skyttar och jägare i fält. Året därpå fick han en kunglig order 
att utse 25 skyttar från Småland, 20 från Västergötland och 5 från Närke. Han 
skulle välja de yngsta och de friskaste – och att syftet var krigiskt behöver 
ingen tvivla om. Samma år sändes 48 beridna djurskyttar från Norrland till 
de tyska slagfälten.42

Det är inte alltför svårt att inse att manskap från jägeristaten genom sin 
yrkesverksamhet hade kvalifikationer som passade för krigsändamål. Många 
i staten, som hejderidarna, var beridna, och hade vana av vapen och order-
givning.43 Lägg till det faktum att de flesta bör ha haft erfarenheter från ett 
härdande liv i skog och mark. För stora delar av adeln borde också en befäls-
föring inom jägeristaten varit värd att sukta efter: jakt innebar status, jakt 
sågs som en militär förberedelse. I rangordningshänseende var en underjäg-
mästare 1654 även likställd med en överstelöjtnant i armén och berättigad att 
uppbära dennes lön, 750 daler smt.44

Det stred visserligen mot Riksjägmästarens instruktioner från 1738 att an-
vända jägeristatens personal till krigsändamål, men det var en bestämmelse 
som regelbundet bröts.45 1651 skrev Kungl. Maj:t ett brev där de hemman som 
innehafts av ”de Skytter, som här til hafve varit brukade J Wår och Crono-
nes tienst” skulle till ”krigsfolcket påföras och tilldelas”.46 När Skånska kriget 
började skrevs manskap från Upplands, Västmanlands och Närkes jägerista-
ter ut; rullan omfattade 124 man. Den 6 september 1677 återstod 46 man på 
avlöningslistan vilka fick dela på 286 daler.47 Ebbe Ulfelt, den danske överlö-
paren, hade 1675 utsetts till riksjägmästare och förde befäl över den trupp som 
i februari 1677 intog Christanopel. En uppgift anger att sammanlagt 2 000 
skyttar ur jägeristaten i Kalmars län uppbådats för att ”utrota, likt vilddjur, 

42  Samzelius 1915, s. 37–38.
43  En hejderidare var beriden och anses ursprungligen ha varit vakt- och jaktpersonal vid in-

hägnade jaktmarker och djurgårdar (Samzelius 1915, s. 11–12 och 196–197). Denne gjorde 
fälttjänst som dragon under krigen.

44  Samzelius 1915, s. 45.
45  Brummer 1787, s. 20. Instruktionen angav att jägeripersonalen, så länge som de innehade sin 

tjänst, var fria från utskrivning, skjutsning och gästning.
46  Samzelius 1915, s. 38.
47  Vol. 306, Likvidationer, Försträckn. och Leveranser, 94 (RA). I den ursprungliga rullan finns 

anteckningar som ”död vid Lund” och ”död vid Helsingborg”, vilket bekräftar var soldaterna 
befunnit sig.
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dessa skogsröfvare”.48 Under Gyldenløvefejden, de svensk-norska gränsstri-
derna under Skånska kriget, sändes kronoskyttarna i Skara och Älvsborgs län 
sommaren 1677 till norska gränsen, medan skyttarna från Uppland fick order 
att följa fältmarskalken Horn till Jämtland.49 Jägarna förefaller ha varit som 
vilka andra soldater som helst under detta krig.

De visade exemplen måste anses som tillräckliga för att bekräfta jägerista-
ten som dels en integrerad del av den svenska civilförvaltningen men dels 
också som en militär resurs vid orostider. Eller som Ebbe Ulfelt skrev i en 
relation (i syfte att få tillbaka sina och dotterns utlagda expenser) om sina in-
satser under Skånska kriget: att fick ”jagh här i Stockholm Hans Kongl. Msts 
allernådigaste befallning ifrån Wenersborg att giöra mig beredd till att fölga 
[Hans kungliga majestät] neder till Skåne …”50 Ulfelt reste utan att tveka, 
organiserade efter egen uppfattning effektivt upp försvaret av Småland med 
bland annat sina jägarskaror och deltog därefter i återockupationen av Skåne.

Slutdiskussion: ett ämbete för makt och kontroll

Bakom riksjägmästarämbetets tillkomst kan man ana en vilja från de styrande 
hierarkiernas sida att integrera kronans/kungens jakträtt och jaktutövning 
med själva statsapparaten. Nio år efter ämbetsinstruktionen blev också jakt-
monopolet en förordning varvid även frälset inlemmades i rätten. Även om 
själva ämbetet inte hade någon direkt tillsyn över frälsets egen jakt på egna 
marker, så stod det som en viktig symbol för jaktens betydelse i riket.51 Efter 
1647 hade frälset via lag vunnit delaktighet i dessa värden; en lag som också 
var i konsekvens med frälsets uppfattning om sina privilegier från 1617.52

48  Samzelius 1915, s. 39. Denne bygger uppgifterna på G.V. Sylvanders bok om Kalmar slotts och 
stads historia. Det höga antalet angivna jägare ska dock jämföras med att den svenska trupp 
som deltog i slaget vid Lund i december 1676 endast uppgick till ca 8 000 man.

49  Samzelius 1915, s. 39.
50  Vol 306. Likvidationer, Försträckn. och Leveranser, nr 349 (RA).
51  Brummer 1787, s. 9–10. Ämbetets instruktion måste dock uppfattas som att jägeristatens 

personal hade en generell uppsikt över jakttidernas efterföljande. Enstaka rättsfall (GHA 1720 
mål nr 228) pekar på att jägeristatens tjänstemän dragit frälsepersoner inför domstol då de 
jagat på fel tid.

52  Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdags-Protokoll (SRAP) III 1640–1644, Stockholm 1906, s. 74. 
Protokollet är ett av flera exempel under 1630- och 1640-talen där adelsståndet talar om sina 
’välfångne’ privilegier.
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Den irländske resenären och författaren Fynes Moryson besökte under 
1590-talet tolv europeiska länder och konstaterade att jakträtten redan då var 
antingen enkom kungamaktens eller delad mellan kungamakt och adel i de 
flesta länder.53 Den svenska stormakten i vardande ville med både ämbete och 
efterföljande lagverk visa att även Sverige förmådde skapa likartade institutio-
ner som ute i Europa, och med likartade begränsningar. Men att jägeristaten 
och dess städslade personal även fick betydelse som en extra militär resurs kan 
däremot betraktas som en logisk konsekvens av den svenska militärstatens 
uppbyggnad. Förhållandet ses tydligt under det Skånska kriget, men även 
vid tidigare och senare konflikter. Av instruktionen att döma var dock aldrig 
denna militära yttring någon uttalad ursprunglig avsikt med ämbetet. Att så 
blev fallet ska snarare ses i skenet av att resursen kom att behövas för rikets 
krig. Vad som visats är också att man vid tiden knappast kan tala om nå-
gon separat civil eller militär sfär; de båda var sammanflätade i varandra där 
framförallt överheten, själva elitstrukturen, utgjorde en sammanhållen enhet. 
Man kunde som Sparre, börja som auskultant vid riksrådets sammanträden 
men sluta som militär eller som Hård, gå från att vara överste och riksjägmäs-
tare till att sluta som landshövding.54

Fenomenet kan inte ens i sentida belysning upplevas som särskilt märk-
ligt. Både de civila och de militära organisationerna var hierarkiska; kompe-
tensmässigt borde det inte ha varit mera bekymmersamt att kommendera 
ett regemente eller ett antal tjänstemän. Ämbetet dolde detta militära motiv 
bakom den mer verksamhetsrättsliga retoriken – men det var ett motiv som 
sammanföll med statsmaktens intressen.

I resonemanget har de båda andra, tidigare nämnda, utvecklingslinjerna 
inte behandlats, men de ska beröras kortfattat som en avslutning. Kronans 
regalrätt, med sina rötter i ett troligt överlevande tankegods från svunna 
bronsålders- och senare feodala riddarkulturer både på kontinenten och på 
de brittiska öarna, utgjorde den mentala förutsättningen för kungens jakträtt. 

53  ”The decline of Spain and the Thirty years war, 1609–48/59”, i J.P. Cooper (ed.), The New 
Cambridge Modern History, nr 4, Cambridge 1970, s. 26–27. 1617 publicerade Moryson sina 
reseerfarenheter i tre volymer: ’An Itinerary. Containing His Ten Years Travel Through the 
Twelve Dominions of Germany, Bohemia, Switzerland, Netherland, Denmark, Poland, Italy, 
Turkey, France, England, Scotland and Ireland.’

54  Samzelius 1915, s. 50–51 och 53–54.
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Anspråk på regalrätt var också, som Inger hävdat, ett led i kungamaktens 
konsolidering och fick därmed betydelse för själva statsbildningsprocessen. 
Den kungliga jakten fördes sedan över till att bli en viktig om än i hög grad 
symbolisk del av adelns/frälsets livsstil.55

Varför det svenska frälset – i likhet med övriga Europas aristokratiska 
eliter – tillkämpade sig denna symbol kan sannolikt förklaras med att ensam-
rätten var en metod att betona frälsets separation från allmogen men också 
dess samhörighet med den yppersta statsmakten. Thomas Småberg har kon-
staterat att det svenska frälset genomgick en social stängning under 1200- och 
1300-talet. Han pekar där på Max Webers uppfattning att olika attribut, som 
exempelvis socialt ursprung eller härkomst, kan användas för denna stäng-
ning. Drivkraften enligt Weber var vanligen ekonomiska motiv; en monopo-
lisering antogs ge ekonomiska fördelar.56

Vare sig för kronan eller frälset innebar, återigen, inte jakten någon större 
ekonomisk vinst. Kopplat till skog och jordhunger kan naturligtvis vissa eko-
nomiska bevekelsegrunder skönjas från både kronas och frälsets sida, men 
de har i grunden ändå ingen direkt bäring mot själva jakten som sådant. 
Detta antyder att ensamrätten liksom utövandet kan innesluta ytterligare vik-
tiga elementa, och där den amerikanske nationalekonomen och sociologen 
Thorstein Veblens teser om ’conspicuous consumption’ sannolikt utgör en 
väsentlig förklaring. Genom överdådig och iögonfallande konsumtion mani-
festerades den egna ställningen.57 Då jakt vanligen gav klent utbyte jämfört 

55  Kolbjörn Waern, ”Ett jaktparti på Läckö på De la Gardies tid”, i Ingrid Stålfors & Anneli 
Welin (red.), Jakten. Konstnärens motiv – jägarens mål, tryckt utställningskatalog i samband 
med utställningen med samma namn vid Läckö slott 2003, s. 9–22. Texten, om än fiktiv i 
delar, ger uttryck för jaktens mer ceremoniella betydelse i synnerhet för högadeln.

56  Thomas Småberg, Det stängda frälset. Makt och eliter i det medeltida lokalsamhället. Marks 
och Kinds härader i Västergötland ca 1390–1520, Göteborg 2004, s. 55. Se även Max Weber 
Ekonomi och samhälle. Förståndssociologins grunder, Lund 1983, översättning Agne Lundquist, 
s. 293 f.

57  Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class, chap. 4: ”Conspicuous Consumption”, 
elektronisk resurs, McMaster University, Archive for the History of Economic Thought, 
http://socserv2.mcmaster.ca/%7Eecon/ugcm/3113/veblen/leisure/chap04.txt (10/1 2009). Se 
även David Crouch, The Birth of Nobility – Constructing Aristocracy in England and France 
900–1300, Harlow 2005, s. 208–209.
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med nedlagd tid och kostnader framhävde den utövarens resurser och möj-
ligheter.58

Maktens mystik blev också synliggjord i blod, likt en dramatisk teater-
uppvisning i fria fältet. Den brittiske historikern Peter Coss, som definierat 
den engelska lågadeln, gentryn, som social formation, finner bland annat att 
den är en territoriell elit som relaterar till en publik auktoritet.59 Jakt blev här 
ett uttryckssätt för att manifestera denna särställning, att synliggöra samhälls-
kroppens hierarkier. Allt tyder på att synsättet kan överföras till det svenska 
riket.

Ur detta perspektiv blir formeringen av jägeristaten till ett ämbete, detta 
ämbetes säte i statsförvaltningens hjärta och dess intermittenta gränsöverskri-
dande roll mellan civilt-militärt också satt i ett större sammanhang. Riksjäg-
mästarämbetet blev ett redskap för att bejaka hierarkier och ståndssamhälle, 
att utöva makt och kontroll – om sedan funktionen var militär eller civil 
saknade större betydelse.

58  Griffin 2007, s. 8; Manning 1993, s. 12. Ett mått på jaktens pris kan ses på engelsk botten där 
den elfte lorden Berkeley, Sir Henry, jagade året om, tre dagar av fyra. Han omgav sig med 
150 livréklädda tjänare och tvingades sälja stora delar av sitt fädernesarv för att möta kostna-
derna för sitt stora intresse.

59  Peter Coss, The Origins of the English Gentry, Cambridge 2004, s. 11.




