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Israel Adolf af Ström
Född 1778, Djurgå rdsinspektör 1801-1850.
Svenskt skogsbruks första lärofader och
grundare av den svenska skogsvetenskapen.

Utbildningsmål för
jägmästarutbildning 1802
Nä r Israel Adolf af Strö m blev chef fö r
Djurgårdsförvaltningen med titeln Djurgå rdsinspektö r satte han upp de krav som
en hovjägare borde uppfylla d å han nyanställdes på f ö rvaltningen i en skrift som
heter ' Kunskaper som av volontä rer vid
Djurgå rds jägeristaten fordras f ö r att an tagas som hovjägare” , och de lyder:
1. Skriva.
En l äslig stil, korrekt stavning och
ordentlig sammansä ttning av me-

ningarna .
2. Räkna.
Quatuor species, regula de tri , kvad rat- och kubikrä kning.

3. Skogshushållning.
Kä nnedom om frö n , deras utseende,
mogningstid och samlingssä tt. Sä ttet
att plantera eller så svenska trä d , i
vilken jordm å n de bäst trivs, hur t ä tt
de bö r växa , tiden till deras så ning
och tiden som fordras till mognad .

Huggningssä tten , vilken tid på å ret
och i vilken ordning.
Skogsordningen , den sist utkomna .
Kunna säga hö jden på trädet innan
det fälles.
Kunna uträ kna kubikinnehållet av
runt och fyrkantigt tr ä.
Kä nna till hur trä med stö rsta f ö rdelen skall kunna anvä ndas.
å skog av vilken sort
Bästa sä ttet att f
som helst å terväxt .
Kunna uträ kna å terväxten av skog.
4. Skjuta.
Med studsare på 100 alnar trä ffa 12
tums stående ruta.
Med studsare på 50 alnar trä ffa 10
tums lö pande trissa.
Med handbössa på 50 alnar träffa 12
tums l ö pande trissa.
Med pistol på 30 alnar trä ffa 12
tums stillastående ruta med kula .
Med pistol och hagel trä ffa ett m å l
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av 12 tums diameter till h äst i karriä r.

5. Naturalhistorien.
Alla hä r befintliga djur och f
åglar bö r
kä nnas till storlek , utseende, tillhåll ,
parningstid, drä ktighetstid , ungars
antal, flyttningstid och hemseder.
6 Spårkännedom.
Att både i djup och låg snö kunna
säga om ett eller flera djur framgå tt i
samma spå r och skilja det ena djurets
spå r frå n det andras.
7. Uppf ånga djur och fåglar.
De bäst kä nda sä tten att få nga eller
skjuta vad sorts djur och fågel bö r
kunna uppgivas och verkställas, även
bö r de nu brukliga nät och jakttyg
kunna fö rfä rdigas.
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8. Rida.
Med lä tthet och hastighet kunna fö ra
sin h äst hur det blir befallt, ä ven på
ojä mn mark och i full karriä r, stiga över
gravar och lågor, samt med pistol skjuta
säkert under starkaste farten.

9. Föra drev och skall.
Kä nna signalerna för såvä l valthorn
som pipa. Kunna verkstä lla dessa
signaler med sä kerhet och hastighet
både till häst och fots. Kä nna sä ttet
att utst ä lla och anf ö ra drevfolket.
10. Blåsa valthorn.

Signalerna och de sex utsatta jaktstyckena bö r med klar ton kunna
blåsas utantill.

