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 Inledning 

Flertalet av de personer jag har stött på i min släktforskning är, trots stundtals tämligen omfattande 

uppgifter, mer eller mindre anonyma. Uppgifter ur kyrkoarkiven ger ett ramverk till deras liv. Ibland 

kan dessa data kompletteras med domboksuppgifter rörande fastighetsköp eller arv och ibland en 

utkastad beskyllning eller rentav ett slag eller knivhugg.  Personerna blir en slags statister vilka 

befolkar de historiska landskap jag skapar i mitt huvud. Här återfinns de i mina alldeles egna 

tolkningar av exempelvis pesten 1710, gruvdrängarnas slit i Sala silvergruva, missväxtåren eller slaget 

vid Lund. Mer sällan hittar man stoff till en livshistoria. 

Gustaf Horst dök upp som en osannolik och spännande person i min forskning. Osannolik dels därför 

att han är en av de få karriärister som jag påträffat i släktgalleriet och dels på grund av de 

begränsade förutsättningarn för släktforskning i det område där han påträffades. Församlingarna på 

och omkring Kinnekulle och Läckö är synnerligen sparsmakade och svårhanterbara när det gäller 

släktforskning.  Det finns stora luckor i kyrkböckerna och uppenbarligen är böckerna inte förda med 

samma noggrannhet som präglar många församlingar i till exempel Västmanland. Namnet Gustaf 

Horst och titeln jägmästare var dock tillräckligt intresseväckande för att försöka överbrygga 

problemet med de sparsamma källorna.  Men var ska man söka när inte kyrkoboksmaterialet ger 

några närmare upplysningar?  

Jag förutsatte att Horst var en, om inte omskriven så i alla fall omnämnd person i litteraturen. Han 

var ju trots allt jägmästare. Så var inte fallet. Jag hittade endast en kort, cirka tre meningar lång notis 

i en bok från 1915. Dessutom saknades källhänvisningar till de uppgifter som gavs. Med hjälp av de 

knapphändiga uppgifterna började jag söka i de olika arkiv som skulle kunna innehålla upplysningar.  

Ovärderlig initial hjälp kom från Leif Persson på Krigsarkivet och Jan Brunius på Riksarkivet. Den 

ansökan om adelskap som den senare lyckades leta fram ur RA:s djupaste gömmor och 

likvidationerna från KA gav mig ledtrådar som ledde mig vidare. 

Gustaf Horst var verksam i stora delar av södra Sverige och har därför avsatt handlingar i en mängd 

olika arkiv. Alldeles säkert finns mer att finna. Tiden från då han blir hovjägare i början av 1670-talet 

och fram till 1692 då han förekommer i en dombok i södra Skåne, är än så länge ett okänt kapitel.  

Tjugotvå års verksamhet som hovjägare bör ha avsatt några uppgifter om ekonomiska transaktioner 

eller oegentligheter vid sitt ämbetes utövande.   

Det här är den fjärde revisionen av artikeln. Med största säkerhet är det inte den sista. Och detta kan 

sägas vara tjusningen med att publicera på internet. - Det behöver inte nödvändigtvis bli färdigt! 

 

Göran Ekberg 

Örebro 2014 
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Del I 

En katt bland hermeliner – Gustaf Horst 

Under 1600-talet rörde sig ett stort antal människor med utländsk härkomst i Sverige. En stor grupp 

var de personer som var verksamma inom bergshanteringen, allt ifrån järnindustrin till koppar-, 

mässing- och silververk. Dessa personer hade ofta sitt ursprung i norra Europa. De kom från de tyska 

staterna eller Nederländerna. Även om denna invandring var stor utgjorde den numerärt ändå bara 

en bråkdel av de utrikesfödda som rörde sig i riket Sverige vid denna tid. Tyska köpmän var borgare i 

städerna, handelsmän fraktade varor utefter kuster och genom landet, hantverkare av olika slag 

erbjöd sina tjänster. En del av dessa globetrotters kan vi spåra i och med att de bosätter sig på en ort 

eller genom kontrakt och räkenskaper som har bevarats. Eftersom prästerna i huvudsak antecknade 

vad som hände inom församlingen, det vill säga göromålen  kring de personer som hörde till 

sockenkyrkan, finns väldigt få spår av de som var tillfälliga besökare.   

En kategori som flitigt frekventerade de svenska vägarna var de värvade knektarna och ryttarna. Ofta 

var dessa tyskar eller från de baltiska områdena. Man kan förmoda att många av dem tog värvning 

på grund av ekonomiska omständigheter. De kom ibland från fattiga sammanhang och när de 

mångåriga krigen upphörde eller när de på grund av sjukdom eller skador måste lämna armén fanns 

ofta inte någon hembygd att återvända till.  Dessutom hade de genom värvningskontraktet fått en ny 

herre, nämligen den svenske kungen.  För många blev det därför naturligt att vid krigssluten söka 

fortsatta utkomster hos den svenska kronan.  

Jägare och officer 

En av dem som troligen hade sitt ursprung i detta sammanhang var Gustaf Horst. Vid tiden för 

Gustafs födelse i början av 1660-talet var Sverige i ett kortvarigt mellankrigsläge. Fadern, Arendt 

Horst, är omnämnd först i början av 1660-talet och är i de fåtaliga källorna ibland omnämnd som 

löjtnant. Själv beskriver Arendt Horst sig som kunglig majestäts hovjägare1. Här och var påträffas han 

som hejderidare, både i Skåne och Västergötland. De få upplysningar som Gustaf Horst lämnar om 

sin ungdom bekräftar detta. Han nämner att ” jag i min barndom mig exercerat med jagande”2.  Han 

berättar också att han i sin ungdom uppvaktat (tjänat) vid hovet i Stockholm. Tiden för denna 

”uppvaktning” är sannolikt första hälften av 1670-talet. Därefter blev han ”igenom befallning” av 

hovjägmästaren Reutercrantz3 föreslagen en tjänst som hovjägmästare under fältmarskalk Rutger 

von Ascheberg som han sedan följde under det skånska kriget. Kriget pågick under åren 1675 till 

1679. Att Horst så ung och så tidigt i sin karriär skulle ha avancerat till hovjägmästare är inte 

tänkbart. Förmodligen avses här hovjägare, en allmän titel som omfattade de flesta av tjänsterna i 

jägeristaten. I ett brev till drottning Ulrika cirka 1719 nämner han också att han var närvarande vid 

slaget i Lund 16764. Om födelseuppgiften är korrekt var han vid detta tillfälle endast tolv år och kan 

väl tänkas ha följt sin far i någon drabbning. Det kan också vara så att han vid den adelsansökan han 

                                                           
1  Stockholms rådhusrätt 1:a avdelningen, F1A:4 
2  RA Sköldebrevssamlingen volym 5 
3  Troligen Hans Reutercrantz 1640-1695 
4  Riksarkivets ämnessamlingar, Personhistoria 
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framställer broderar ut sitt liv och helt enkelt hittar på en liten episod. När han vid ett senare tillfälle 

berättar om sin ålder har han av allt att döma ökat densamma med tio år. Kanske han på ett tidigt 

stadium har kunnat dra nytta av en högre ålder. Han förekommer inte i de militära rullorna men 

generellt är uppgifter om jägeristatens medverkan i militärväsendet obefintliga i dessa källor under 

1600-talet. De tillfälligt uppsatta jägeriförbanden stod sannolikt under befäl av regementscheferna 

men leddes av jägmästarna själva. Kanske hade dessa förband också operativa uppgifter som låg 

utanför de ordinarie uppgifterna för ett kompani. Med sina kunskaper och erfarenheter av att röra 

sig i skogsterräng var jägeribetjänterna ytterst lämpade för underrättelseverksamhet. Anledningen 

till att jägarna inte finns uppsatta i rullorna är framförallt att de varken ingick i roteringen eller var 

värvade och därmed avlönade av armén. Oavsett vilken rang man hade i jägeristaten var man 

avlönad, antingen av jägeristaten eller hovjägeristaten. I de fall en monetär ersättning inte förelåg 

ansågs ändå besittningen av det tilldelade hemmanet som en löneförmån. Vid påfordran skulle 

jägeribetjänterna inställa sig till krigstjänst och detta utan ytterligare ersättning.  

Den samtidiga förekomsten av en jägeristat och en hovjägeristat, skapar en viss förvirring. Ännu mer 

förvirrande är att benämningen av tjänsterna, titulaturen inte är konsekvent. När Horst senare 

omnämns i jordeboken i Stora Slågarp 1693 tituleras han hovjägare samtidigt som han i 

mantalslängden är omnämnd som hejderidare. Fadern, Arent Horst, är omnämnd som löjtnant, 

hovjägare och hejderidare. Den huvudsakliga hierarkin vad gällde de operativa delarna av 

jägeristaten var överjägmästare, hejderidare och därefter en mängd olika benämningar som 

skogvaktare, djurfångare, kronoskytt etcetera. Inom hovjägeriet där Horst var verksam fanns en 

motsvarande rangordning med en hovjägmästare, hejderidare och därefter en uppsjö av betjänter 

vid namn fågelfängare, nätjägare och så vidare.  Det geografiska verksamhetsområdet tycks också 

överlappa de båda jägeristaterna. I det område i Skåne där Gustaf Horst var verksam som 

hejderidare (se nedan) fanns även en kronans hejderidare i grannhäradet. Hur uppdelningen av det 

geografiska området var utformat mellan dessa båda kolleger går inte att utreda utan ytterligare mer 

detaljerade källor. 

Jägare i Stockholm och hejderidare i Skåne 

Enligt Gustaf Horsts egen berättelse var han verksam vid hovet fram till 1675 då han följde Rutger 

von Ascheberg och änkedrottningens regemente i det Skånska kriget. Vad som händer efter 1679 då 

kriget avslutas, är lite bekant. Kanske återvänder han till Stockholm. Här påträffas han i alla fall vid 

några tillfällen under 1686. I ett civilrättsprotokoll omnämns han som jägare och det framgår också 

att han har sin tjänst i slottstaten. Anledningen till protokollet är att Gustaf Horst anser sig lurad av 

vinhandlaren Johan Macklin. 

Vid en auktion på Stockholms auktionsverk, som för övrigt hade tolv år på nacken vid tillfället, hade 

han pantsatt två hagelbössor hos Macklin. Saken tillgick så att vid auktionen den 6 maj hade Horts 

lagt högsta budet på två bössor nämligen 44 daler och 8 öre kopparmynt. Johan Macklin som också 

hade köpt några bössor intresserade sig för Horsts inköp och tycker att det är” rätt sköna bössor”. 

Eftersom Horst hade dåligt med pengar bad han att få pantsätta bössorna hos Macklin för de pengar 

han betalt. De beseglar detta med en gemensam aftonmåltid. Två dagar senare dyker Horst upp hos 

Macklin och vill sätta in en annan bössa som pant och hämta ut en av de inropade. Macklin går inte 

med på detta och berättar att han lämnar ut dem först då Horst har levererat pengarna. Det går 

ytterligare fjorton dagar innan Horst återvänder, då tillsammans med lantjägmästaren som vill titta 
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och eventuellt köpa en av bössorna. Eftersom Macklin tycker att de ligger i vägen ber han Horst att 

snarast lösa in dem. När Horst några dagar senare vill hämta bössorna finns de inte kvar. Det visar sig 

så småningomm att bössorna har sålts till en Doctor Friedrich och som i sin tur sålt dem vidare till en 

smed. Kämnärsrättens resolution finns ej bevarad och därför vet vi inte hur denna historia slutar. 

Men...vi vet genom detta att Horst sannolikt bodde i Stockholm och att han var anställd som 

hovjägare. 

I slutet av 1680-talet finns några enstaka uppgifter som visar att han vistas i Malmö eller trakten 

däromkring. I en domboksnotis från Skytts härad hänvisas bland annat till ett lån som Horst upptagit 

i Malmö 4 maj 1688. I de skånska källorna syns han första gången 1689.  Hejderidaren Mågens 

Simonsson avled i slutet av maj 1689 och den tjänst som därmed blev ledig söktes av Gustaf Horst. 

Det framgår inte var i Skåne Mågens Simonsson hade sitt arbetsområde men kanske var det i 

sydvästra Skåne där vi sedermera återfinner Horst som hejderidare. Ansökan om tjänsten ställdes till 

Rutger von Ascheberg som då var generalguvernör över Skåne. Horst påpekade att området var rikt 

på rapphöns och eftersom Ascheberg hade flera gods i trakterna skulle denne kunna betjänas med 

dessa läckerheter.  Osäkert är om han fick tjänsten omedelbart. I Skytts häradsrätt visar han först i 

september 1690 upp en fullmakt från Rutger von Ascheberg daterad 12 april samma år. Att Gustaf 

Horst redan tidigare haft en tjänst inom jägeristaten bevisas framför allt genom en skuldfordran som 

lantjägmästare Håkan Börjesson hade gentemot honom. Den var för övrigt undertecknad i Malmö 

liksom några andra dokument som omnämns i domböckerna från mitten av 1690-talet.  

Det framgår inte var han bodde de första åren som hejderidare men 1693 köpte han 

rustmästarbostället Slågarp nr 16 i Stora Slågarps socken strax norr om Trelleborg. Huset var i behov 

av reparation och genom en oegentlighet rörande hemmanet från år 17005 får vi veta något om hur 

det var byggt och utrustat. Huset var ett korsvirkeshus uppbyggt av 10 så kallade binningar. Det 

nämns även 12 binningar på södra sidan och kanske var det så att de 10 binningarna var de delar av 

huset Horst hade bekostat reparationen på. Binning (bindning) var benämningen på de fack som 

träkonstruktionen bildade. På byggnaden fanns fyra fönsterkarmar med åtta fönster som satt på 

gångjärn. Dessutom två mindre fönster i en kammare och köket. Det fanns sex dörrar in i hus och 

källare. En av dessa, in till kammaren hade panelverk och lås. Mot gården i farstun satt två 

halvdörrar. Källaren var grävd och uppmurad med gråsten. Häri fanns också en bjälke. Kanske för att 

hänga matvaror i. Förutom detta nämns en bakugn och en skorsten.    

Det revir han hade att förvalta kallades Slätten. Omfattningen av detta revir framgår ingenstans. 

Eftersom det i grannhäradet, Vemmenhög, omtalas en ”kronans hejderidare”, Bartold Dahlman, får 

man anta att Horsts revir inte omfattade kronans skogar utan snarare skogar under frälset.  Under 

de första åren av sin tjänst som hejderidare förekommer Horst vid åtskilliga tillfällen vid tinget i 

Skytts härad. Oftast är det fråga om fordringsägare som kräver in skulder eller utlånade persedlar. 

Men här förekommer även berättelser med mer våldsamt inslag. Hejderidaren hade förutom sitt 

uppdrag att skjuta och fånga vilt till konungens uppehälle också rent polisiära uppgifter. Han skulle 

övervaka skogarna så att obehöriga varken fällde det vilt som var förbehållet konungen eller stal 

skog eller utnyttjade betesmark i de kungliga reviren. Det var sannolikt mer regel än undantag att 

hejderidarna och andra jägeribetjänter hamnade i konflikt med allmoge och andra som uppehöll sig i 

skogarna. Redan i september 1690, då han varit verksam några månader, klagar ryttaren Erik Galle 

                                                           
5  Skånska generalguvernementet DIIImc:1 
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på att Horst beslagtagit hans häst, bössa och hund. 6 Ibland övergick det i handgemäng. Horst hade 

under våren 1696 beslagtagit den bössa, hund och häst som han hade påträffat hos en Michael 

Schough vilken han misstänkte för olovligt jagande.7 När Horst var bortrest uppsökte Schough hans 

hem och överöste hustrun, Beata Forswall, med ”skymfliga ord” och begärde att få en värja som 

också var beslagtagen. Han bröt upp dörren till kammaren där han förmodade att värjan förvarades. 

Eftersom han inte hittade vad han sökte gick han därifrån. Han återkom senare när Gustaf Horst var 

hemma och krävde att få sina ägodelar. När Horst vägrade sade han; ”slip min bössa, häst och hund, 

eller jag ska taga livet av dig”. Horst blev därefter överfallen med hugg och slag. Brevet som 

beskriver händelsen är ställt till Skånska generalguvernementets kansli och inte till häradsrätten. 

Möjligen hänger detta samman med att Michael Schough hade flytt trakten och därmed skulle 

efterlysas.  

Från 1694 berättas i domboken också om några utlånade kläderspersedlar varav Horst förvarar en 

del saker i Malmö och andra hade blivit kvar i Stockholm8. Gustaf Horst hade av allt att döma fortsatt 

kontinuerliga kontakter i huvudstaden. Besöket i Stockholm föranleddes kanske av giftermålet med 

Beata Forswall som kan ha ägt rum 1692 eller 1693. 

Horst gifter sig med bryggarens dotter 

Beata Magdalena Forsvall föddes 1673 i Klara församling och var dotter till en av Stockholms mer 

förmögna bryggare, Olof Forsvall.  I bouppteckningen efter Olof Forsvall omnämns förutom en 

förmögenhet bestående av en större mängd guld, silver och diamanter, även ett antal målningar och 

bland dem tre stycken kungliga conterfejer (porträtt). Forsvalls två fastigheter var båda belägna på 

Norrmalm. Bryggeriet låg vid Drottninggatan mitt emot krogen Tre tunnor sannolikt i hörnet av 

nuvarande Drottninggatan och Klarabergsgatan. Den andra gården ”nederst i Bryggargränd”, var i 

och för sig endast värd 1/10 av bryggeriet, men de 1500 daler som fastighetens värde uppskattades 

till, gjorde den till en av de dyrare borgargårdarna i Stockholm.  Klara församlings arkiv finns inte 

bevarat och det är därför svårt att få en närmare inblick i giftermål och familjeförhållanden.  Beata 

Magdalena blev moderlös vid två års ålder och fadern avled 1687 när hon var på sitt fjortonde år.  

Var träffades Gustaf Horst och Beata Forswall? Möjligen hade Gustaf ett socialt nätverk i 

huvudstaden och kanske han vistades där emellanåt. Senast 1686 hade han bott där och att han 

fortfarande kände personer i Stockholm från sin tid som hovjägare är inte osannolikt. Däremot hade 

han inte några närmare släktingar på orten. En moster, Margareta Reimers hade avlidit 1690 men då 

hon var barnlös är det inte troligt att andra närmare släktband fanns i Stockholm. Gustaf och Beata 

kan också ha träffats i Skåne. I mantalslängden från 1697 för Villie socken, gränsande till Stora 

Slagårda där Gustaf och Beata var bosatta, hittar vi en bror till Beata på Rydsgård där en Forsvall var 

skrivare åt den ryktbare häradshövdingen Joakim Ehrenbusch. Kanske var brodern stationerad i 

Skåne långt tidigare och att en kontakt mellan Gustaf och Beata skett genom brodern. Skrivaren 

Forswall torde vara en av bröderna Olof eller Mårten Forswall. Den senare förekommer för övrigt 

som tullnär på Gräsö 1713 och var tidvis biträdande borgmästare i Öregrund. 

                                                           
6  Skytts häradsrätt 30 september 1690 
7 Skånska generalguvernementet DIVa:3 
8 Skytts häradsrätt 10 maj 1694 
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När Gustaf Horst dyker upp i Stockholm nästa gång är året 1698. Han är i mantalslängden 

tillsammans med hustrun antecknad vid Kaptensudden på Djurgården. Här är han uppräknad under 

Jägeristaten som en av tre jägare. Han berättar själv att han, då hovjägaren Herman Schultz 

avancerade till inspektor över Djurgården, erbjöds dennes tjänst. I ett brev från år 1700 skriver han 

”och som jag då själv i orten ej länger fick bliva för denna hoffjägar tiensten som mig här allernådigst 

uppdrog”9  Det är osäkert om man ska tolka detta som att han blev beordrad tjänsten i Stockholm 

eller om det var ett erbjudande.  Herman Schultz befordran skedde sannolikt under senare delen av 

1697. Han flyttar då från Kaptensudden sannolikt till en inspektorsbostad på andra sidan vattnet.  

   
Nordvästra delen av Djurgården. Karta från 1702 

I de anteckningar om sitt liv som Horst författar några decennier senare berättar han att den tjänst 

han erhållit är hovjägare.  Hovjägare tycks vara en övergripande titel för samtliga befattningar vid 

Hovjägeristaten. Denna bestod 169610 av följande - 1 hovjägmästare, 2 hovskyttar, 4 waltjägare, 2 

unga jägaredrängar, 1 älg- och björnvaktare, 1 dukskräddare11, 2 jägarpojkar, 1 fågelfängare, 1 dito i 

lära, 1 djurgårdsvaktare och 9 skogvaktare. Vilken av dessa tjänster som Gustaf Horst erhöll är 

osäkert. Han nämner i ett senare författat brev att han fick tjänsten efter befallning av kung Karl XII 

genom hovjägmästare Mörner. Eftersom Karl XII tillträdde som kung 1697 är det tidigast detta år 

som Gustaf Horst åter befinner sig i Stockholm. I mantalslängden för Stora Slågarp förekommer 

familjen 1697 och 1698 men inte därefter.  Från mars 1700 förekommer en skrift av Horst författad i 

Stockholm där han nämner att försäljningen av Stora Slågarp undertecknades i oktober 1697 men att 

                                                           
9  Skånska Guvernementet DIIImc:1 
10  Slottsarkivet, Hovräkenskaper 1696 
11  Sannolikt den som sydde de vargdukar som användes vid vargskall. 



”En katt bland hermeliner”  -Göran Ekberg 

 

 

9 

 

den skulle verkställas 15 mars 1698.  Kanske är det det senare datumet som familjen lämnar Skåne 

för att återvända till huvudstaden. 

För kung och fosterland 

Tillvaron i hovjägeristaten i Stockholm blev kortvarig.  Det fredstillstånd som hade rått sedan skånska 

krigets avslutande 1679 bröts i februari 1700 då ryssarna anföll Riga. Gustaf Horst berättar själv att 

han på eget initiativ gick in i den svenska armén och sannolikt är detta korrekt. I detta tidiga skede av 

kriget fanns inget behov av att sätta upp några extra förband utom de ordinarie och som hovjägare 

hade han kanske kunnat tillbringa hela kriget på hemmaplan. Men Gustaf Horst ville annorlunda. 

Han skriver att han ”hade lust att våga liv och blod för min allernådigste konung och fosterland”. Han 

blev korpral vid Livkompaniet i Livregementet till häst. Att han omedelbart blev insatt som korpral 

gör det troligt att han även i hovstaten haft en överordnad befattning.   

Den 20 april bröt regementet upp från Stockholm och vandrade genom Närke och Västergötland ner 

till Skåne.  I rullorna omtalas att Horst tillträder sin befattning först den 24 april och möjligen var det 

så att han anslöt till sitt kompani under marschen söderut. Tanken var att skeppa över trupperna till 

Tyskland via Ystad. Så blev inte fallet. Istället landsteg Karl XII den 25 juli med 5000 man, däribland 

Gustaf Horst, i Humlebäck på Själland. Några krigsaktioner inträffade dock inte innan fred slöts med 

den danske kungen 8 augusti.  Livregementet flyttades därefter över till Östersjöprovinserna. Gustaf 

Horst beskriver kortfattat att han och några få från livregementet lyckligt kom över till Livland och 

Reval på en farkost. Sannolikt avgick båten från Karlshamn och ankomsten till Reval inträffade före 

den 8 november 1700.   

I krig 

Nu var Gustaf Horst för första gången i sitt liv i krig i främmande land. Vi låter honom själv berätta 

om sina förehavanden under åren 1700 till 1708. Redogörelsen är en del av den skrivelse han 1719 

gjorde till drottning Ulrika då han ansökte om adelsskap 

Den första action som jag bevistat var vid ryska gränsen Kirvumpei, dit jag blev kommenderad med 

Hr överstelöjtnant Styltenhielm på partie av 300 hästar, då jag för min person nedergjorde elva st 

ryssar, men vi måste ändå riterera oss för deras myckenhet skull, och bekom jag vid den samma 

actionen trenne skadliga blessyrer, och miste dessutom all min mundering, vlken skada hans kongl 

majtt av högst beprislig kongl nåd och mildhet strax därefter med 300 ducater uti Lais upprättade då 

jag efter min restitution, andra gången till Pitzur kommenderad blev med hr general Spens ifrån 

Dorpt och sedan av lika kongl nåde till sekund kornett vid samma livregemente och livkompaniet 

förhulpen. Strax där efter blev general Spens kommenderad med ett starkt parti, förutan hr general 

Schlippenbacks dragoner och en del livländska bönder åt Pitzur, därest vi gjorde en lycklig action, 

vilken var den andra som jag bevistat.
12  

 

                                                           
12  Under ledning av Spens belägrades staden och cirka 400 ryssar dödades. Dessutom fick ett stort antal 

personer sätta livet till då staden nedbrändes. 
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Förflyttningar med svenska armén 1700-1707 

 

Den 3die action skedde när hans kongl majtt bröt opp med armen åt Riga och hans kongl majtt gick 

över Dünaströmmen, då var jag kommenderad med halva livkompaniet och följde hans majtt när 

hans majtt grep fienden an, och dem på flykten jagade, varpå armeen sedan stannade uti Kurland.
13  

 

Fjärde, vid uppbrottet uti Kurland åt Lithoven, då hans kongl majtt med ett parti förutgick i egen 

högkongl person till en liten fläck som jag namnet ej minnas kan där fienden stod, och hans kongl 

majtt om aftonen vadade över strömmen och jagade fienden där utur, då var jag kommenderad med 

ryttmästare Falck, som vid samma fläck blev blesserad, då fienden igenkom om natten och oss anföll, 

oansett han blev av hans kongl majtt själv andra gången uspicserat.
14

 

                                                           
13 Denna aktion inträffade klockan fyra på morgonen den 9 juli 1701. Konungen och en mindre styrka ur 

livregementet rodde över floden Düna mot Riga. Överfarten skedde under beskjutning men var lyckosam och i 

den följande striden förlorade ryssarna 2000 och svenskarna 500 man.  

14 Sannolikt handlar denna aktion om anfallet mot Tryszki i Samogitien. Staden anfölls den första december 

1701. I staden befann sig en av de  polska härförarna, Oginsky. På kvällen vadade och simmade man över ett 
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Nu till att förbigå den första desenten över Weixeln, och den långa tvär, som hans kongl majtt då 

gjorde långt upp i landet med fästningars och städers intagande, som allt för vidlyftigt vara att 

utföra, men andra gången att hans kongl majtt gick där över så skedde det  om aftonen, och om 

natten kommenderade hans kongl majtt oss genast tillbaka, under Löse: Vogel fress oder sterb
15

, 

varpå vi marscherade till Buckströmmen, där ifrån hans kongl majtt med ett parti utskott av åtskilliga 

regementer gick till Pultousch och grep fienden an som där stod under fältmarskalk Stenous 

kommando, vilket gudi lov gick så lyckeligen av att några 1000 fångar hans kongl majtt lämnades; 

men Stenou själv fick sig salvera uti en liten ökstock, efter vilket lyckliga parti hans kongl majtt om 

dagen efter förföljde den övriga delen vidare, och var detta den femte action som jag bevistat. 

Där på skedde marschen till Torn, att densamma belägra, men som Hr General Nieroth blev 

kommenderad av hans kongl majtt att indriva proviant för belägringen, och han åter under vägen 

kommenderade Hr Majoren Creutz åt Lautenberg med 300 man; ty blev jag ock av honom beordrat 

att följa med, men när vi dit anlände lyckades ej bätter, än att General Brant oss där överföll med 

12 000 man, då jag åter blev blesserat och miste all min mundering i denna sjätte actionen. 

Ifrån Torn lände sedan marschen med hela armeen till Elbingen och så vidare till Ermeland uti 

vinterkvarter, sedan ifrån Ermeland åter till Warchau, var på slaget skedde vid Klischow som var den 

sjunde action jag bevistat.
16

 

Ifrån Klischow lät hans kongl majtt armeen tåga till Krakow, och sedan ända vägen tillbaka hela 

Weixeln utför Sendomir och Carsmir allt förbi, och så även själva strömmen upp till Reus Lemberg, 

vilken stad hans kongl majtt då strax en timma före dager lät intaga, som var den åttonde actionen 

jag bevistat. 

Efter Reus Lembergs intagande, marscherade hans kongl majtt tillbaka igen åt Warschau, där 

konung Augustus stod med hela armen då hans kongl majtt vågade sig med få man uppå en liten 

flotte över Weixeln på vänstra sidan om staden fienden förbi, och kom så oförmodelig att angripa 

dem, jagandes dem några mil innan armeen kom efter då fienden blev förföljd ända till Ponitz, då 

under vägen åtskilliga smådrabbningar skedde och jag för nionde action, som jag bevistat, räkna vill, 

var på hans kongl majtt oss kommenderade till vinterkvarter omkring Reisen, Litza och Ravitz i 

Högpolen. 

                                                                                                                                                                     
vattendrag som omgav staden. Befolkningen, förutom några munkar, hade flytt och då situationen syntes säker 

fick manskapet order om att torka sina kläder. Mitt i natten blev man dock överraskad av polackerna och i bara 

skjortan utan både stövlar och byxor fick man sätta sig till häst och försvara sig. Oginsky tvingades på flykten och 

endast ett fåtal av de svenska stupade.  Gustaf Horst som här var med om sin fjärde drabbning klarade sig 

helskinnad.  

15 Översatt: Ni har inget annat val 

16 Den sachsiska armén, 27 000 man stark med konung August i spetsen anföll den endast hälften så manstarka 

svenska hären.  Den 9 juli klockan sex på morgonen ställdes trupperna upp med Livregementet under Creutz 

ledning i främsta ledet.  Striden varade i fem timmar och vanns överlägset av svenskarna. 2000 av sachsarna 

dödades och 1700 soldater blev tillfångatagna. Dessutom blev 500 kvinnor tillfångatagna. Dessa, som medföljde 

trossen, sändes med eskort till Schlesien med befallning att ingen fick våldföra sig på dem.  Gustaf Horst nämner 

detta slag i förbigående. Kanske var hans insatser ringa och därför inte värda att nämna. 
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Sedermera när hans kongl majtt befallte uppbryta ifrån Ravitz, att gå igenom Schlesingen uti Saxen, 

lät hans kongl majtt om natten göra utskott strax vid Dresden av åtskilliga regementer, samt 

polacker ett stort parti och marscherade där med till Dyringewald, därest hans kongl majtt grep 

fienden an, och vi slogo dem på flykten som var den tionde action jag varit med uti, var på hans kongl 

majtt gav Hr General Görtz tillkänna, att stillestånd var gjord på 6 veckors tid, då vi fingo order, att 

gå till våra ordinerade vinterkvarter kring om Leipsig. 

Gustaf Horst redogörelse för de sju åren i fält är sparsmakad. Han nämner de avgörande 

krigshändelserna och avsikten är i första hand att förmå drottningen att inse att han har gjort sig 

förtjänt av en adelstitel. Han nämner däremot inte det avancemang som han gör. Då han anslöt sig 

till livregementet den 24 april 1700 var han korpral. Den 4 juni 1701 avancerade han till 

fördubblingskornett. Kornetterna var ofta två eller tre till antalet och hade till uppgift att föra fanan i 

fält. Några år senare avancerar han ytterligare till förste kornett.  

Karriären tar nya vägar 

Det stora nordiska kriget var vid ingången av 1708 fortfarande ett lyckat sådant. Nederlaget vid 

Poltava  låg fortfarande ett drygt år fram i tiden.  Gustaf Horst var nu över fyrtio år gammal. Vid två 

tillfällen hade han skadats och de många åren i fält hade satt sina spår kroppsligen och kanske även 

själsligen. Längtan till familjen i Stockholm var säkert stark under det obekväma fältlivet. Men lika 

stark var ambitionerna om en fortsatt militär karriär. Den svenska armén rörde sig nu österut och på 

vägen mot Dorpat där konungen befann sig gjorde Horst en anhållan att få bli ryttmästare under 

Smålands regemente.  Horst hade uppenbarligen för avsikt att fortsätta sin militära karriär. Detta 

berättade han i sin ansökan om adelsskap, men de bevarade handlingarna beskriver ett annorlunda 

skeende.  Den 2 februari 1708 meddelar kungen från  Zembrow att Gustaf Horst på egen begäran 

och med anledning av sitt sjukliga tillstånd har befriats från sin tjänst som kornett vid Livregementet. 

Vi kan bara spekulera om vad som händer därnäst. Den 15 februari endast en vecka efter 

avskedandet, tillsätter Karl XII Horst som överjägmästare i Västergötland efter den nyligen avlidne 

Emanuel Snoilsky. I rang är överjägmästare i nivå med en ryttmästare och därmed kan man ändå 

påstå att han fick vad han begärde. 

När Horst själv beskriver detta skede i sitt liv framgår det att han inte är i närheten av kungen utan 

på annan ort när han skriver sitt brev om befordran eller avsked.  Han är inte en högre officer och 

han är inte heller adlig. Om han hade gjort några särskilda insatser i kriget och utmärkt sig på något 

speciellt sätt finns det all anledning att tro att det av kungen undertecknade brevet skulle nämna 

detta. Så är inte fallet.  De enda två ord som krediterar honom är ”oss älsklig”.17  Vid utnämningen till 

överjägmästare nämns dessa ord på nytt, men även en motivation till denna befordran -”i anseende 

till dess långliga och trägna gjorda tjänst”.  Här nämns inte att han redan är avskedad.  Det är 

uppenbarligen så att Gustaf Horst inte var känd av Karl XII. Däremot kan man tänka sig att Horst har 

haft en välgörare i närheten av kungen. En person som kungen lyssnade till och kunde få igenom sina 

förslag till befordringar. Att Horst skulle ha mutat sig till detta verkar inte alldeles otroligt men är 

givetvis enbart en spekulation. Givetvis kan också hans förflutna i hovjägeriet ha hjälpt honom till sin 

nya beställning.  

                                                           
17 Krigsarkivet, mikrofilmade dossierer. SVAR bildnummer A0066443_00021 
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Var befann sig då Horst´s familj under de drygt åtta år som han var ute i krig? Att de inte fanns kvar 

vid Kaptensudden står klart då de redan 1701 är bortflyttade. Kanske bodde de inhyses i något 

hushåll i Stockholm men sannolikt har de inte följt med Gustaf i fält då Beata förekommer vid ett 

civilmål i kämnärsrätten år 1702.  

Beata som pantlånare 

Med en bortrest make och två minderåriga barn att försörja var Beata tvingad att hitta en inkomst. 

Kanske hade hon ett kapital och andra tillgångar efter sina föräldrar. Hur som helst måste hon ha 

varit stadd vid kassa då hon i augusti 1700 lånar ut pengar mot ett antal panter. Dorothea Helena 

von Lode hade hos Beata pantsatt några klädesplagg, en nattrock av siden med guldblommor, en 

sabelskinnsmuff och en sabelskinnskrage. Förmedlingen av panterna hade skett genom en 

mäklerska, Brita Kiempe, vars uppgift var att leta upp personer som var beredda att låna ut pengar. 

År 1702 hamnade Beata inför Norrmalms kämnärsrätt18 eftersom Dorothea vid en besiktning av 

nattrocken hade funnit tre fläckar på den och ville nu att Beata skulle ersätta skadan.  Nattrocken 

hade ny kostat 300 daler kopparmynt, en ansenlig summa pengar. Tanken var att lånet skulle löpa på 

14 dagar men trots ideliga påminnelser löste inte Dorothea ut panten. Efter nästan två år sprättade 

Beata ut fodret och försökte få detta sålt. Anledningen var att sidennattrocken var en lyxvara som 

var förbjuden att bära och därmed också osäljbar. Hon fick inte heller fodret sålt och därför sydde 

hon ihop rocken på nytt. Kanske hade hon också använt den för egen räkning, det hävdade i alla fall 

Dorotheas fader Gustf von Lode som företrädde dottern inför rätten. I samband med 

förhandlingarna redovisades ytterligare panter som Dorothea hade hos Beata von Horst. Ett dussin 

drällservetter, tre drällsdukar, nio handkläden, en liten torkpanna av koppar, två chiridoner, ett litet 

grönt bordtäcke, en stycken röd bordalon av en sängkappa allt detta pantsatt för 10 riksdaler. Till 

detta kom de förut nämnda klädespersedlarna som var pantsatta för 38 riksdaler.  

I målet företräds Beata av sin svåger proviantmästaren Hans Ehrengren. Det har inte gått att utröna 

om denne var gift med en syster till Beata eller en hittills okänd syster till Gustaf von Horst. 

Överjägmästare Gustaf Horst 

Fram till 1708 hade Horst endast tjänstgjort inom hovjägeriet. Det fanns även en jägeristat som lydde 

under landshövdingarna. Tjänstgöringen som hovjägare var direkt knuten till något av de av 

konungen ägda godsen och de där tillhörande skogsmarkerna. Jägeristaten var i stället den 

myndighet som hade tillsyn över samtliga kronoparker som förekom i landet. Det fanns även en 

skillnad vad gäller det anställda. Inom hovjägeriet fanns, som ovan är nämnt, specialyrken som älg- 

och björnvaktare, fågelfängare, dukskräddare med mera.  En i kammarkollegium förvarad 

redovisning av jägeristaten och dess löner i Skaraborgs län från 1718 nämner följande tjänstemän; 1 

jägmästare 600 daler, 1 hejderidare 120 daler, 1 dito vid Läckö 50 daler. Dessutom fanns 1 

djurvaktare, 28 skogvaktare, 13 skyttar och 1 dräng som tillsammans fick dela på 548 daler.   Årliga 

mönstringar av jägeristaten förekom under ledning av landshövdingen och överjägmästaren.  Då 

antecknades betjänterna i en särskild rulla. En sådan mönstring skedde 13 maj 1712 i Skärfs 

gästgivaregård då landshövding Gudmund Cederhielm och jägmästaren Gustaf von Horst granskade 

de 52 personer som ingick i jägeristaten.  Man antecknade var de hörde hemma, beklädning, häst, 

                                                           
18 Civilakter, Stockholms stadsarkiv 
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sadeltyg, pistoler, hirschfängare och karbin.  Det var i princip en militär organisation och man hade 

som anställd i jägeristaten också skyldighet att upprätta speciella jägeriförband och att inställa sig 

när så behövdes i olika krigsaktioner. Trots att Gustaf Horst hade lämnat armén och kriget 1708 blev 

han ändå inkallad till tjänstgöring vid ytterligare två tillfällen. År 1710 blev han tillsammans med 

jägeribetjänterna kommenderad till norska gränsen där han tjänstgjorde i fyra månader. Han deltog 

även i de krigshandlingar som utspelade sig i Bohuslän 1711. Dessutom fick han den 25 maj 1713 

order att hålla sig beredd med hela jägeristaten att med ”goda hästar och dugliga gevär att utan 

minuts försummelse marschera åstad”19 

Hemma i Vänsjö och en insideraffär 

Jägmästarebostället Vänsjö på Kållandsö låg en dryg halvmil söder om Läckö slott i Otterstads 

socken.  När Gustaf Horst och hustrun Beata Magdalena Forsvall kommer hit 1708 är det tillsammans 

med två söner, Olof Gustaf 15 år och Carl Fredrik 8 år. Till sin hjälp i arbetet hade han 

juridikstudenten Eric Glunterus som skulle följa honom under några år. När förre jägerifiskalen Johan 

Bergius avancerar till borgmästare i Lidköping rekommenderar Horst Eric Glunterus till 

jägerifiskalsbeställningen. I hushållet förkom naturligtvis också ett antal drängar och pigor. Vänsjö 

var tilldelat Horst mot en avräkning på lönen. De få personer som nämns som tjänstefolk gör det 

troligt att Horst inte förestod ett större jordbruk. Det var sannolikt torparna under Vänsjö som 

producerade de förnödenheter man behövde i hushållet.  Vid några tillfällen nämns betjänter och 

här avses säkert personer som var behjälpliga vid jägmästeribefallningen .  En personlig  betjänt är 

däremot den tyske man, Gottfrid, som anges avliden i Råda 1732. Han uppges vara mellan 60 och 70 

år och kanske hade han följt Gustaf Horst allt sedan kriget i Nordeuropa. 

                  
Vänsjö fotograferat i början av 1900-talet. Byggnaden uppfördes cirka 1705 och revs först på 1930-

talet 

                                                           
19  Samzelius, Anteckningar om svenska väldets Skogs- och jaktväsen 1915  
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Av Kinne häradsrätts protokoll från 1714 framgår att Gustaf Horst har brukat jorden vid Silboholm 

där han både stått för utsäde och arbete.  Genom sin lön som jägmästare och det faktum att säteriet 
Vänsjö var befriat från skatt hade han säkert ekonomisk möjlighet att genomföra olika affärsprojekt.  

I och med att han hade hela Västergötland som sitt arbetsfält, yppades säkert många tillfällen till 

olika affärer.  

De huvudsakliga arbetsuppgifterna som överjägmästare bestod i att leda arbetet med att övervaka 

skogarna så att ingen olovandes tog virke ur dem eller sköt det vilt som var förbehållet kronan.  

Jägmästaren skulle också övervaka böndernas skyldigheter vad gällde rovdjursjakten. Vargskall var 

en uppgift som organiserades häradsvis och ombesörjdes av bönderna.  Till tinget vid Kållands 

häradsrätt i november 1715 hade Gustaf Horst instämt ”en stor hop allmoge”. Dessa hade väntat i 

flera dagar vid tingsstället på att Horst eller någon annan jägeribetjänt behagade dyka upp och föra 

talan emot dem. Sannolikt för att de inte infunnit sig vid ett vargskall. Man övervägde att skicka hem 

dem till sina arbeten igen.  Dagen därpå inkom ett besked från Horst som meddelade att han den 19 

oktober fått i uppdrag av landshövdingen Germund Cederhjelm att omedelbart fara till Vartofta och 

ta fast de skogs- och landsstrykare som sköt högvilt i skogarna där.  Jägeristaten hade alltså även 

rent polisiära uppgifter. Detta förstår man också av den beväpning som såväl kronoskyttarna som 

jägmästarna hade.  De pistoler som ofta medfördes var knappast avsedda för jakt på djur. För övrigt 

var man utrustad med karbin och en hirschfängare, ett kort svärd vars ursprungliga uppgift var att 

avliva djur.  

Ställningen som överjägmästare innebar sociala kontakter med de övriga statsbetjänter som var 

verksamma i Skaraborgs län. Nyheter om kungliga bestlut och regeringens förehavanden nådde 

sannolikt Gustaf Horst innan gemene man fick ta del av dessa tidender. Att Gustaf Horst utnyttjade 

de kunskaper han fick i sin tjänst och ställning framgår av den insideraffär han anklagas för 1716.20 

Vid en sammankomst i Skara, möjligen ett riksmöte, som han bevistade i sällskap med 

befallningsman Palm i maj 1715 fick han vetskap om att kronan tänkte höja värdet på 

kopparplåtarna med 3 daler.  Omedelbart efter mötet åkte han till Läckö slott där han ur 

byggningskassan ville växla till sig ett antal kopparplåtar.  Kamreren hade behov av växlingsmynt och 

gick därför med på affären. Den ändrade kursen på plåtarna skulle kungöras i kyrkorna men eftersom 

Horst så snabbt efter beslutet infann sig på Läckö hade detta besked ännu inte nått ut. Samtidigt 

hade han gjort en liknande affär med några bönder i Jönslunda. Själv menade han att han inte hade 

en tanke på det ändrade värdet men rätten ansåg med rätta att han kände till förhållandet och han 

fick därför plikta för sitt tilltag.   

Ansökan om adelsskap 

Efter ankomsten till Vänsjö hade Beata Forsvall och Gustaf Horst fått ytterligare fyra barn. Alla 
flickor. Den äldsta sonen  Olof Gustaf lät liksom sin fader värva sig och hamnade som gemen soldat i 
Skaraborgs regemente 1709.. Den sju år yngre Carl Fredrik hade också militära ambitioner och tog 
senare värvning i Stockholm 1719. Detta tillsammans med egna krigsbedrifter gjorde att Horst ansåg 
sig ha gjort så stora insatser för konungen och fosterlandet att han borde belönas med en adelstitel. 
Ytterligare ett tungt vägande skäl till ett adelskap var det faktum att han var den ende 
överjägmästaren som inte var adlig. Man kunde kanske därmed anse att han enbart av detta skäl 
borde adlas. I sin ansökan 1718 angav han ytterligare ett skäl. Nämligen att han var född av 

                                                           
20  Kållands häradsrätt 27 februari 1716 
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främmande adlig släkt men att han ” nu förtiden kommit uti 

förgiätenhet och åminne, varigenom jag, min fattiga hustru 

och barn av en och annan bliva despecterade och lika med 

en gemen bonde aestimerade”. Som vi ska se senare fanns 
det fog för hans påstående. Även om allmogen sannolikt 
hyste respekt för Gustaf Horst som ämbetsman är det 
troligt att hans ämbetsbröder i jägeristaten såg honom som 
en uppkomling som egentligen inte hade rätt till denna 
tjänst. Denna första ansökan som är ställd till konungen, 
det vill säga Karl XII, är väldigt kortfattad. Förutom en 
hänvisning till en ” främmande adelig extraction” berättar 
han att han vill anta namnet von Horstenfeldt. 
 Kanske tänkte han, att han efter att ha erhållit två brev 

från konungen, var känd hos denne.  Något svar erhöll han 

inte och efter Karl XII:s död skrev han på nytt en ansökan, 

nu riktad till den nya regenten Ulrika Eleonora.  I denna 

ansökan är han betydligt mer mångordig. Han beskriver 

framför allt sina militära bedrifter men inleder sitt brev 

med en kort redogörelse av faderns och sin egen härkomst 

i Tyskland. Han nämner även det tidigare brevet som på grund av krigshändelserna och konungens 

död inte blev besvarat.  Till sin hjälp anlitade Gustaf Horst redan 1717 en av tidens stora 

kulturpersonligheter, Elias Brenner21 i Stockholm som hittade släkten Horst:s vapen i ”Tyska förnyade 

vapenboken andra del pag 125”. Brenner meddelade att Gustaf Horst tillhörde den Rhenländska 

adeln och bifogade också en avritning av vapnet samt en skriftlig beskrivning.22  I Tyskland fanns flera 

släkter Horst. Huruvida Brenner chansade och valde en i högen kan man inte veta. Någon vägledning 

torde han ändå ha fått från Gustaf Horst. Historien kan naturligtvis vara ett rent bedrägeri men mot 

detta talar den förhållandevis ringa vikt som Gustaf Horst lägger vid sitt ursprung. Det är de dåd han 

utfört i den svenska konungens tjänst som framhålls i brevet. Ett ursprung ur den månghövdade 

tyska adeln var troligen en merit som var av mindre värde än egna förtjänster. Det framgår inte av 

dessa handlingar om Ulrika Eleonora besvarade denna ansökan. Ärendet miste hur som helst sin 

aktualitet då hon den 10 juni 1719 utsåg Lennart Hård till överjägmästare över Skaraborg. 

Hård mot Horst 

Det fanns ett utbrett missnöje över Gustaf Horsts sätt att sköta sitt ämbete. Framför allt ansågs han 

av många ovärdig denna tjänst.  En som däremot hade både rätt härkomst och som dessutom hade 

utmärkt sig i kriget var Lennart Hård (av Segerstad).  Han hade under alla krigsåren varit i Karl XII:s 

närhet och tillbringat åren i Bender tillsammans med konungen. Dessutom hade hans farfar Erik 

Hård varit överjägmästare i Västergötland fram till sin död 1692. 

När Lennart Hård återvänder efter Karl XII:s död är han krigstrött och vill ha en civil tjänst.  Sannolikt 

har det i adliga kretsar diskuterats om den överjägmästaretjänst som Gustaf Horst innehade och hur 

ståndsmässigt okvalificerad han var. Vid ett riksmöte, troligen i början av 1719 ställer de västgötska 

ståndsbröderna i adeln upp bakom Lennart Hård och begär att drottning Ulrica Eleonora ska insätta 

Lennart Hård som överjägmästare i stället för Gustaf Horst. Man lyckas få med samtliga 

                                                           
21 Brenner avled samma år och detta var ett av hans sista uppdrag. 
22 Bilagan är avbildad på framsidan till denna artikel. 
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herredagsmän både i Elfsborgs och Skaraborgs län på denna linje. Drottningen efterkommer därför 

deras önskan och Gustaf Horst blev tillsammans med övriga jägeribetjänter i länet kallad till 

Marieholms kungsgård, i Mariestad för att delges Lennert Hårds tillsättande som överjägmästare. 

 Hårds argument gentemot Horst var flera.  Framför allt menade han att Gustaf Horst aldrig hade 

blivit utsedd till överjägmästare och i stället skulle betraktas som jägmästare eller underjägmästare.  

Enligt Lennart Hård hade det inte funnits någon överjägmästare efter Erik Hård. Det senare var 

emellertid inte sant. Carl Emanuel Snoilsky fick vid sin utnämning titeln överjägmästare och även om 

Gustaf Horst inte skrivs som annat än jägmästare i Karl XII:s brev, utsågs han ändå till Snoilskys 

efterträdare.  Lennart Hård fick  stöd av riksdagsmännen i både Elfsborgs och Skaraborgs län vilka 

ansåg att Horst måste avgå.  Också landshövdingen Petter Scheffer tog Lennart Hårds parti och 

förordnade denne och nämner i ett brev till drottningen att Horst borde betraktas som 

underjägmästare eller, ”alldeles avgå”.  Lennart Hård anför också de omfattande meriter han själv 

besitter och som gör honom, i tillägg till sitt adelskap, en mer rättmätig innehavare av tjänsten. En av 

de huvudsakliga orsakerna till avsättandet av Horst var dock de mångahanda processer som pågick 

emot honom i flera av häraderna i Skaraborg. Fredrik I beslutade 1723 att dessa skulle avgöras i Göta 

hovrätt och i det fall Horst befanns skyldig skulle Hård kunna göra anspråk på tjänsten.    

Det framgår av ett memorial som Horst författade att Lennart Hård hade gjort ”grova och äreröriga 

beskyllningar” på honom23. Dessutom ansåg han att Hård uppviglade en hop människor och 

försökte”förmå den gemene hopen till sitt faveur, honom att biträda, emedan de äro såsom vatten i 

ett tråg och gärna falla på den sidan som härska”. Horst menade att han trots sitt ofrälse stånd 

mycket väl kunde inneha tjänsten och förklarade i sitt brev att många ofrälse genom historien 

erhållit högre tjänster än denna.  

Konflikten mellan Hård och Horst handlade naturligtvis i första hand om rätten att uppbära lönen 

och rätten att bebo Vänsjö. Men det var också en fråga om social status och där var titulaturen den 

avgörande frågan. Hård kunde i slutändan inte förneka att Horst innehade ett brev från Karl XII där 

han tilldelas en tjänst även om Hård ansåg att det var frågan om en jägmästare och inte en 

överjägmästare. Horst ansåg i stället ”det lilla addictamentet på själva titulen för en vanitet, den jag 

för min del ej så noga observerat”.  Horst nämner också att Lennart Hård visserligen förstår hur han 

legalt ska hantera dylika frågor men att han inte borde förneka att Gustaf Horst hade formella 

kvalifikationer för tjänsten. Horst skriver i sin memorial att ”jag” vad gäller jägmästaresysslan ”ifrån 

min ungdom upp ex fundamento så intaget, så att H överjägmästaren i den punkten intet i något mål 

skall göra mig förköp”  

Ytterligare ett bidragande skäl till det begärda avskedandet från tjänsten, att Gustaf Horst inte kunde 

skriva, omnämns inte direkt av Lennart Hård  men försvaras ändå ihärdigt av Horst. Han skriver ”jag 

tillstår gärna att jag är en slät skrivare så att jag ej kan min angelägenhet uti allt som sig vara bör uti 

pennan fatta”.  Han nämner också att Hård visserligen är duktigare på att skriva med ”cancelii stil” 

men att också han använder sig av en skrivare.  

                                                           
23 15 januari 1721 Jägmästaren i Skaraborgs län, Landsarkivet i Göteborg  



”En katt bland hermeliner”  -Göran Ekberg 

 

 

18 

 

Alldeles säkert var Gustaf Horst den mest lämpade av de två. Förutom de sammanlagda cirka nio 

åren han hade varit i fält och krigstjänst hade resten av hans liv tillbringats i jägeristaten. Allt ifrån 

barndomen till avskedandet 1719. 

Lyckan vänder 

I december 1719 meddelade Ulrika Eleonora att jägmästaren Gustaf Horst ” i anseende till dess 

ålderdom och slätta tillstånd” får behålla Vänsjö i sin livstid men att jägmästarelönen tillfaller 

överjägmästaren Lennart Hård.  Emellertid blir så inte fallet.  Horst finns kvar på Vänsjö fram till 1721 

då familjen flyttar till Erik Christoffersgården i Råda socken. Även denna gård var ett boställe i 

jägeristaten. Den ovan nämnda memorialen är daterad Vänsjö 15 januari 1721 och flytten till Råda 

sker troligen strax därpå. Förutom Lennart Hårds inlaga är Horst också anklagad för ett stort antal 

brott.  Att Horst är avsatt från sin tjänst framgår av ett tingsprotokoll från februari 1722 då han står 

anklagad för att ha skjutit djur i konungens djurgård.  Djurgårdsdrängen Petter Torsk har vid ett 

tillfälle yttrat att Horst, sedan han blev ”moverad från tjänsten” har skjutit 64 djur i djurgården. 

Saken kan inte bevisas utan ytterligare vittnen och man låter det bero tills vidare.  I juni samma år 

blir emellertid Horst anklagad på nytt. Denna gången av justitiekansler Gabriel Stiernchrona som 

genom jägerifiskalen Niklas Rodin anklagar honom för underslev. 

Underslev är en gammal benämning på trolöshet. Gustaf Horst hade enligt Stiernchrona  på olika sätt 

lurat sin arbetsgivare, det vill säga konungen, på dennes ägodelar.  Man ställde honom nu till svars 

för nio stycken åtalspunkter i Kållands härad men sammantaget fanns anklagelser gentemot honom i 

ytterligare åtta härader.  Tidpunkten för de äldsta brotten låg omkring 1713 och man förstår att 

Horsten i långa tider hade diskuterats man och man emellan. Kanske fanns det fog för en del av 

anklagelserna, men hans sociala position och en hårdhet som här och var framskymtar kan ha gjort 

en höna av en fjäder.  Några av fallen handlade om bönder som fått ta timmer och virke ur skogarna 

och i gengäld lämnat säd till Horst. Bönderna var naturligtvis obenägna att erkänna att så hade skett. 

Om det låg någon riktighet i påståendena var ju båda parter vinnare i affären och hade allt att förlora 

vid ett erkännande.  Vid ett tillfälle hade Horst mött Sven Ambjörnsson i Skalunda med tre 

timmerstockar som han menade att denne hade stulit. Han tog ifrån Sven timmerstockarna och 

begärde 4 skäppor ärtor av honom och om han inte fick detta skulle Horst ta allt han ägde. Dessutom 

skar han håret av bokhållarens dräng som tydligen var med på samma färd.  Horst nekade och sade 

att Sven frivilligt hade givit honom ärtorna.  En annan gång hade han lovat häradsskrivaren Jonas 

Höök några björkar. Han erkände att han hade gett bort björkarna men menade att han borde ha 

rätt att till en ärlig karl skänka några träd.  

Vid sina besök i Lidköping bodde Gustaf Horst liksom sin företrädare Snoilsky alltid hos snickaren 

Anders Larsson. I gengäld fick Anders ta något bränsle ur skogen.  Anklagelserna kan i våra öron te 

sig banala men var allvarliga. Horst hade med hjälp av konungens egendom gynnat sig själv och sin 

familj.   

Den gård som familjen Horst flyttade till när de blev avhysta från Vänsjö, Erik Christoffersgården i 

Råda, låg i kronoparken Råda Ås och var ett boställe som hörde till jägeristaten.  I oktober 1722 

anklagade Lennart Hård såväl Gustaf som sonen Olof Horst för olovligt jagande. Man hade kommit 

på dem med hund och gevär inne i reviret.  Däremot hade ingen sett om de nedlagt något byte. 

Gustaf Horst berättade att han endast hade skjutit räv vilket var och en hade rätt att göra. Däremot 
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hade ingen opriviligierad rätt att jaga med hundar i parken. De blev beordrade att upphöra med 

detta.  Utslaget berättar med all tydlighet att Gustaf Horst inte längre ansågs tillhöra jägeristaten.  

Fortsatta processer och upprättelse 

Året därpå, 1723, fortsätter de rättsliga processerna. Horst själv anklagar en soldat för att ha tagit 

gärdsgården ifrån honom och sålt i Lidköping. Dessutom har de övriga Rådabornas getter gått in i 

hans trädgård och kålgård och förstört både grödor och annan växtlighet.  Horst fick rätt i båda 

fallen. Han begärde också att få ett avslut i den anklagelse som jägerifiskalen gjort om olaga 

hjortjakt.  Jakten skulle ha skett 1721 på Kållandsö och därefter hade Horst lämnat in skinnen till 

mäster Johan Ek i Lidköping för sämskning.  I själva verket hade hjortarna skjutits 1718 efter 

godkännande av fru Maria Belfrage som hade lovat att Gustaf Horsts söner fritt fick jaga på hennes 

ägor. Förutom detta tvistade han, som är nämnt ovan, med Lennart Hård om rätten till Vänsjö och 

tjänsten som jägmästare.  Av någon outgrundlig anledning lyckas denne snart sextioårige man återfå 

det förlorade. I augusti 1723 får han genom ett brev av Fredrik I tillbaka tjänsten som jägmästare. 

Hård fick förvisso behålla tjänsten som överjägmästare men av allt att döma får Horst lönen samt 

titeln underjägmästare. I brevet nämns att riksdagsbeslutet ”ej bör ligga Horst i vägen utan han i 

förmågo av regeringsformen bibehållas vid jägmästarämbetet uti Västergötland och därvid njuta 

lönen, bostället och de flera förmåner som Horst innehaft och honom tillkommit”.  Någon återgång 

till det gamla sker dock inte omedelbart. Enligt mantalslängderna förekommer Horst med familj i 

Råda ända fram till 1735 då familjen återvänder till Vänsjö. I flera domprotokoll berättas däremot att 

hans vistelseort under perioden 1728 till början av 1730-talet var Vänsjö.  

Efter återinträdet i tjänsten tog Horst tillfället i akt att försöka misskreditera Lennart Hård.  Vid 

Kållands häradsrätt den 29 oktober 1723 stämmer han en okänd person av tysk nation som har 

vistats vid Vänsjö och sysslat med jakt och olovligt skjuteri.  Lennart Hård svarar att personen var 

utskickad från högre ort och var nu ”förrest” till Stockholm. Flera nämndemän vittnar att tysken gjort 

landet en stor tjänst med rovdjurs och rävars fällande och man lät saken bero. I synnerhet då ingen 

visste namnet på skytten.  I detta protokoll benämns Hård överjägmästare och Horst jägmästare. 

Några dagar senare var han åter vid tinget och begärde att två drängar som han städslat skulle betala 

en årslega i ersättning för att de inte kom i hans tjänst.  Den ena drängen påpekade att han tjänat 

under Horst tidigare och då inte fått full betalning och menade att det förskott han betalat ut var 

ersättning för den tiden. Dessutom hade han redan en tjänst hos överjägmästaren. Uppenbarligen 

intrigerade Horst och försökte på alla sätt att ställa till besvär för Lennart Hård. Den andra drängen 

hade för övrigt fått städjepengar men eftersom han vid tillfället var berusad och i efterhand ångrade 

sig hade han försökt lämna tillbaka pengarna vilket inte Horst godtog. Av rätten fick Horst en 

åthutning att drängarna inte fick städjas i olaga tid och att han hädanefter måste ta reda på om 

drängarna och pigorna han önskade redan var stadda på annat håll.  

Lennart Hård hade lyckats får rätten till Vänsjö.  Däremot var han inte ensam jägmästare i Skaraborgs 

län. Förvisso fick han överta titeln överjägmästare men Gustaf Horst uppbar lönen och fick titulera 

sig jägmästare. Hård var därmed inte nöjd. Det fanns klagomål över Horst ända tillbaka till början av 

1710-talet. Dessa grävdes nu fram och till sin hjälp hade han jägerifiskalen Niclas Rodin och en 

hejderidare, Daniel Lindeberger som förde Lennart Hårds talan i en uppsjö av anklagelser som 

riktades mot Gustaf Horst. Att Lindeberger var Hårds man visar ett protokoll från Kållands 
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häradsrätt24.  Vid en tilltalan från Horst säger Lindeberger ”att han intet skall gå utur fläcken förr än 

han får Hr Överjägmästaren Hårds ordres där till”. När Horst då framhåller att han själv är 

Lindebergers förman begär denne att Horst ska visa honom ett skriftligt bevis på detta. Gustaf Horst 

blir förnärmad och tar fram ett spanskt rör25 och stöter Lindeberger i bröstet.  

Jägerifiskalen Rodin som upprepade gånger anklagar Gustaf Horst för diverse saker hade liksom 

Lindeberger drabbats av Horsts maktutövning. Under  en militär förflyttning år 1714 hade Horst låtit 

gripa och arrestera Rodin vid artillerivagnarna. Det talas om Rodins olydnad men vad som egentligen 

orsakat arresten berörs inte i protokollet. Anklagelserna mot Horst gick i huvudsak ut på att han 

hade släppt sina hästar och några kalvar på vinterbete i Läckö djurgård. Detta hade skett först efter 

att gräset var skördat och han kunde dessutom genom kvittenser visa att han köpt hö till kreaturen. 

Det framgår att en del av det som Horst anklagades för egentligen hade inträffat under hans 

föregångare, Snoilskys tid och då Horst hade brukat djurgården hade det skett efter gammal 

sedvana.  

Den oförrätt som Daniel Lindeberger ansåg sig utsatt för hade också inträffat omkring 1714. Horst 

hade budat allmogen till ett rävskall. Bönderna delades upp i militärliknande grupper under befäl av 

hejderidarna och möjligen även andra i jägeristaten. Lindeberger skulle leda en av dessa grupper 

men då han om morgonen kom till mötet var han mycket berusad efter att ha suttit och druckit hela 

natten. Horst sade till honom ” du är drucken och fuller du måste avhålla dig ifrån skallgången”. Det 

vägrade han och då slog Horst honom i bröstet med bösskolven och lät spärra in honom i en bod. 

Lindeberger förklarade vid tinget 1724 att han ” utav hr jägmästarens svåra stötande med bössan 

lidit sådan skada till sin hälsa att han den samma ännu intet övervunnit  lärer ej heller den samma 

övervinna så länge han lever”. Det berättas också i protokollet att bönderna som såg händelsen, 

förfärades och betvivlade att de själva skulle ha överlevt en sådan misshandel.  

I ett av de otaliga mål där Gustaf Horst förekommer år 1724 säger han ”när han får sin kongl majtts 

allernådigste fullmakt eller resolution att han skall stå under hr överjägmästarens Hårds lydno och 

kommando skall han sådant med all underdånig vördnad respektera, annorledes lämnar han hr 

överjägmästaren all den respekt som honom tillkommer”.26   Den åldersskillnad som var emellan 

dessa män kan ha stärkt Horst i sitt motstånd mot Hård. Den senare var 41 och Horst omkring 60.  

Lennart Hård fortsatte att göra livet surt för Horst. 172527 hade Horst delat ut några sedlar rörande 

ett rävskall vilka skulle publiceras från predikstolarna i häradet. Något rävskall skedde dock inte. 

Lennart Hård hade nämligen lagt beslag på sedlarna. Orsaken, uppgav Hård, var att Horst inte själv 

hade undertecknat papperen. En fänrik Gyllenadler hade skrivit dit Gustaf Horsts namn och Hård 

menade att ” på det sättet kunde var och en utskriva ordres uti jägeristatens namn”.  Horst nämner 

nu liksom vid andra tillfällen att han genom detta var ”uti sitt ämbete despecterad”. 

Horst lämnade Vänsjö utan att någon förlikning om de rättigheter och förmåner som var knutna till 

bostället och tjänsten hade skett. En av de förmåner  som följde med bostället var rätten till fisk. 

Fiskaren Gustav Svensson som betjänade Vänsjö fick nu, förutom att han fiskade åt Hård också förse 

                                                           
24 Kållands häradsrätt 20 februari 1724 
25 En typ av promenadkäpp 
26 Kinne häradsrätt 22 maj 1724 
27 Kinnefjärdings häradsrätt 27 februari 1725 
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Gustav Horst med delar av sina fångster.  Hård ansåg att fiskaren enbart skulle leverera till Vänsjö 

men Gustav Svensson berättade då att Horst hade hotat att driva honom och hans hustru ur stugan 

om de inte lydde honom.  

Gustaf Horst blev med tiden en luttrad och självsäker besökare vid domstolarna. När greven och 

kammarherren Erik Sparre hade skjutit tre stycken hjorthindar vid Läckö slott lade han genom 

skogvaktaren beslag på djuren och instämde Sparre inför tinget anklagad för olaga jakt.  Med tanke 

på att Lennart Hård intygade att han varit med vid jakten och också styrkte Sparres påstående att 

han hade kungens tillstånd, är det troligt att Sparre varit en av Hårds bundsförvanter vid avsättandet 

av Gustaf Horst. Horst gör egna rannsakningar och kan inte hitta något bevis på ett kungligt 

medgivande. Inte heller kan Sparre uppvisa något sådant.  Med tanke på Sparres upphöjda ställning 

lät rätten saken bero. Men för de ”hädiska och oanständiga ord” som Sparre hade kastat ut mot 

Horst fick han plikta med 20 daler silvermynt.28  

Samtidigt behandlades häradsrätternas gemensamma mål mot honom i Göta hovrätt. Det drog 

emellertid ut på tiden. Kanske krävdes det många vittnesmål för att komma till ett avslut. Först den 

17 november 1732 blir han frikänd från anklagelserna. Själv skriver han om detta ”det ohemula 

angivandet som jag skulle någon ämbetes förseelse begått”. En del av anklagelserna var sannolikt 

grundlösa och fabricerade i avsikt att misskreditera Horst men sannolikt är också att han i många fall 

verkligen nyttjade sin ställning och tillskansade sig förmåner utöver de som tjänsten medförde. Detta 

mål hade upptagit nästan tio år av hans liv. De nästa tio åren kom han att fortsätta vägen mot en 

fullständig upprättelse. Han hade nämligen inte fått lön för de fyra åren som han, enligt honom själv, 

orättmätigt hade varit avstängd från tjänsten. 

Processen som livsstil 

 För många av 1700-talets statstjänstemän och andra som hade affärer med kronan blev 

processandet nästan en livsstil. Decennielånga processer om uteblivna löner eller obetalda skulder 

sysselsatte mängder av juridiska biträden. Det var nämligen kostsamt både tidsmässigt och 

ekonomiskt att själv närvara. Biträdena å sin sida var sannolikt inte alltid benägna att komma till ett 

avslut. Ett sådant medförde ju en förlorad inkomst. Emellanåt avled de och nya personer skulle sätta 

sig in i omständigheterna. Gustaf Horst fick 1723 tillbaka sitt ämbete. Han ansåg därmed att lönen 

från juni 1719 och fram till hösten 1723 skulle utbetalas. Vid processen som följde åberopade han de 

handlingar som utfärdats av Karl XII, Ulrika Eleonora och Fredrik I. Första gången han begär 

likvidation av sin innestående lön är 1728. Räntmästaren Ahlin företräder honom och gör noggranna 

uträkningar av vad som felas i lön. Några pengar betalas dock inte ut. Tio år senare skriver Horst till 

Kammarkollegiet på nytt och berättar hur hans son kornetten Olof Horst under två månader med 

stor kostnad vistats i Stockholm för att avsluta affären. Inte heller han lyckas få ut några pengar och 

han begär då att Hr Svan, en av kammarkollegiets anställda ska hjälpa honom med detta.  

Likvidationen omfattade innehållen lön för tiden fram till 1719, men han ville även ha betalt för de 

åren han var avsatt.  Han skriver ”Ty bönfaller Eders kongl. Majt: jag allerunderdånigst att min för 

halva året 1719: hela åren 1720, 1721 och 1722 samt trenne qvartal för år 1723 bortmiste lön må 

mig som över sextio år haft den nåden att tjäna Sveriges rikes crono, med all under dånig zell, även i 

                                                           
28 Kållands häradsrätt 21 februari 1730 
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nåder gottgöres på det jag, som under samma år lidit oerhörda förföljelser och genom det, att jag 

även till överflöd måste skyldig vara i mistning av min rättmätiga lön, råkat uti skuld och ett svårt 

tillstånd må få hugna mig av Eders kongl. Majts nåd och högsta rättvisa ej mindre härutinnan än uti 

det övriga, samt utur min …..fattigdom någorlunda varda räddad, och således uti min höga ålderdom 

av 83
29

 år, med hugnad för allt lidande få sluta mina dagar framhärdande emot en slik nåd med all 

undersåtlig djup (soumionssion?).” 

År 1749, sex år efter Gustaf Horsts död fortsätter sonen Olof Horst arbetet med faderns krav. Inte 

heller nu når man en förlikning och så småningom faller saken sannolikt i glömska. 

Familjen 

När det Stora nordiska kriget bröt ut år 1700 bodde Gustaf Horst och Beata Forsvall i Stockholm. 

Sonen Olof var cirka sju år gammal, men det är osäkert om Gustaf hann se sonen Carl Fredrik innan 

han under våren marscherade till Skåne. Carl Fredrik är född detta år men födelsedatumet är inte 

känt.  Eftersom kyrkobokföringen är sporadisk bevarad i Stockholmsförsamlingarna vet vi inte något 

om övriga barn. Sannolikt fanns det fler barn i familjen. Antingen redan avlidna eller sådana som 

kom att avlida under Gustafs frånvaro.  

Efter hemkomsten växer familjen.  Samtliga tillkommande barn är flickor. Beata Bellona 1709, 

Elisabeth Apolonia 1713, Ulrika Christina 1714 och Greta 1715. Alla barn utom de två sistnämnda 

döttrarna gifte sig och fick egna barn.  Båda sönerna följde faderns exempel och blev underofficerare 

i kavalleriregementen.   

Olof blev enligt egen uppgift  soldat i Skaraborgs regemente år 1709. Här finns han antecknad 1710 

vid livkompaniet. I en aktion mot danskarna under ledning av kommendör Utfall blev Olof Horst 

skadad i högra höften. En skada som också orsakade ett ”svårt tarmbråk”. På grund av skadorna 

kunde han inte tjänstgöra i infanteriet och sökte sig därför till Västgöta kavalleriregemente. Han var 

här med vid krigshändelserna i Bohuslän. Vid bataljen i Gadebush 1712 blev han sårad med 3 svåra 

blessyrer i huvudet och dessutom skjuten genom högra benet då hans häst blev skjuten.  Året därpå,  

1713 blev han sårad och tillfångatagen. Han berättar med egna ord: ”…..och under samma tid fått 

svåra blessyrer samt uti Tönningen Ao 1713 blivit tillika med hela armén som den tiden stod under 

fältmarskalkens högvälborne Hr Greve Stenbocks commando fången och måst sitta under sluten 

arrest uti fästningen Fredrikia på vatten och bröd och Ao 1716 förd till Rensbourg fästning och slott 

att försäljas åt Venedig, var ifrån jag eskaperade och med mig salverade överst löjtnant Nierot 

(troligen Reinhold Nieroth)
30

på en liten båt utur Rensbourg varest han då och fången satt”. 31  Efter 

återkomsten blev han först befordrad till korpral vid Vadsbo kompani och därefter 1718 tredje 

kornett vid Älvsborgs kompani. Han var med vid det norska fälttåget och även belägringen av 

Fredrikshald där Karl XII blev skjuten i slutet av året.  I generalmönsterrullan finns en anteckning om 

                                                           
29 Denna skrivelse från 1738 är den enda som nämner Gustaf Horsts ålder. Möjligen rör  det sig om en 

felskrivning, eller en feluppfattning av skrivaren då den Gustaf som föds som son till löjtnanten Arent Horst 

1664 i Jakob och Johannes församling, med största säkerhet är denne Gustaf Horst. 

30  Förf. anmärkning 
31 Krigsarkivet Biografica, Mikrofilmade dosseierer 
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att han på ”flykten stuckit ihjäl en karl”. Denne karl ska enligt uppgift32 ha varit en lantmätare från 

Värmland och händelsen ska ha skett vid Lidköping 1719. Olof Horst rymde ut ur landet. År 1721 är 

han kommenderad till Gävle för att möta ryssarna och därefter får han avsked 1723.  I likhet med 

många andra får han dock ingen ersättning av staten och gör därför åtskilliga skrivelser där han 

begär sådan. År 1727 skriver han ”…uti armod min tid sedermera tillbrakt utan att jag något empoij 

eller expectance lön …..vunnit”. Vid denna tid vistas han hos sina föräldrar i Råda socken dit han 

sannolikt kom redan efter sitt avsked 1723. Han är omnämnd 1724 i flera processer som i huvudsak 

rör fadern. Det berättas att han tillsammans med både fadern och andra jagar i skogarna. Han står 

också anklagad för att ha belägrat en kvinna vid namn Maria Jonsdotter som fött barn. Olofs moder 

uppmanade henne att skylla lägersmålet på dragonen Aron Rotfelt men så småningom erkänner hon 

att Olof är rätta fadern.  Han döms förutom att betala böter även att betala barnets uppfostran med 

4 riksdaler årligen.  

 Några år därefter, 1731, gifte han sig med Maria Beata Bäärnhielm och var fram till 1749 bosatt på 

Algustad i Segerstads socken i Värmland. Algustad ägdes av Olofs svärmoder, Elsa Christina von 

Mentzer. Här på Algustad inträffade den 23 juni 1741 en incident som åter fick Olof att fly landet. 

Om natten fick han höra folk ute på åkergärdena och tog med sin hagelbössa och gick ut för att ta 

reda på vilka de var. Ett antal personer var ute och högg ner björkar men något besked om vad de 

gjorde eller vad de hette fick han inte eftersom de flydde ut i buskarna. Han avlossade ett skott och 

gick så tillbaka in. Morgonen därpå kom man körande från Prästebol med tjänsteflickan Anna 

Jönsdotter som hade blivit träffad i benet av skottet. Hon ville fara hem till sin fader men Olof tog in 

henne i huset och sände efter en fältskär som tog hand om såret. En dryg månad senare den 29 juli 

avled pigan och Olof som var rädd för att bli anklagad för hennes död flydde till Fredrikshald i Norge 

där han i ett brev till konungen den 20 augusti bedyrar sin oskuld.  Hur det hela avlöpte är osäkert 

men han återvände så småningom till Algustad. 

Fyra av Maria Beatas och Olofs barn är kända genom en bouppteckning men varken födelseort eller 

födelseår har påträffats. Hustrun dör 1762 och 1763 ansöker Olof von Horst om att få bli intagen i 

Vadstena krigsmanshus33. Olof Horst dog enligt uppgift i Göteborg 1770. I den dossié om Olof Horst 

som förvaras i Krigsarkivet finns en hänvisning till nr 89 av Inrikes tidningar 1770 och kanske var det 

så att dödsfallet meddelades där.   

Den andra brodern Carl Fredrik, var även han gift med en dotter till Petter Bäärnhielm. Nämligen 

Christina Helena som han ingick äktenskap med år 1731. De fick ett barn tillsammans, Otto Wilhelm. 

Troligen föddes barnet 1733, samma år som modern dog men eftersom han endast är omnämnd i 

bouppteckningen efter fadern är detta osäkert.  Redan tidigare hade Carl Fredrik en oäkta dotter, 

Anna Lisa, född 1723 i Järns socken.  Han var vid det tillfället kornett under Korsgården  i Järn där 

modern till barnet, pigan Annika Persdotter, bodde.  Han gifte sig ytterligare en gång, med Anna 

Margareta Palmström och fick en son i Otterstad församling 1742. Denne son, Lorenz Gustaf, avled 

samma år. Sin militära bana började Carl Fredrik i Kungliga gardet cirka 1718. Han blev sedan 

sergeant där och 4 juli 1721 blev han sergeant vid Sun- och Nordals kompani Västgöta-Dahls 

regemente. Han dog 1752 i Gunnarsnäs.  

                                                           
32  Anteckningar av Gösta Bäärnhielm 
33 Krigsmanshuskontorets underhållsremisser 1764 (Vänersborg 20 oktober 1763) 
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En av systrarna Elisabet Appolonia gifte sig även hon med ett av barnen till Petter Bäärnhielm, Henrik 

Gustaf. De fick fem barn varav flera förde släkten vidare. Elisabet Appolonia blev inte gammal. Hon 

dog redan 1745 i Ödeborg. Då var hon endast 33 år gammal. 

Tre av systrarna lever ett i källorna undanskymt liv. Ulrika Christina är omtalad i födelseboken men 

därefter inte omtalad förrän 1765 då hon flyttar från Råda till Stockholm. Vad gäller Greta finns 

endast en födelsenotis. Beata förekommer flitigare men frågetecknen rörande hennes liv och 

leverne är många. Hon förekommer här och var i källorna, men endast kortare perioder vet vi var 

hon bodde. Hon var sannolikt den äldsta av Gustaf Horsts döttrar, född 1709. Under första delen av 

1720-talet förekommer hon någon enstaka gång som fadder.  Då nämnd som jungfru Beata Horst. 

Hon är även fadder 1733 för sin systers förstfödda barn. Då benämns hon hustru Beata Horst. Beata 

fick minst två barn, Anna Greta och Appolonia.  

Dottern Anna Greta anges vara född 1727 men även 1724 förekommer som födelseår. Eftersom hon 

inte kan återfinnas i födelseboken är hennes födelseår osäker. Att fadern till Anna Greta är 

sergeanten Lars Lund framgår av Anna Gretas dödsnotis. Helt klart är att Lars och Beata är gifta men 

var detta har skett framgår inte av de bevarade källorna. Lars Lund förekommer även i en 

inflyttningslängd och i mantalslängden i Råda 1744-1748. Det senare året finns en anteckning som 

kan tolkas som att har han har rymt till Norge. Familjen nämns sedan i mantalslängden fram till 1753 

och därefter upphör uppgifterna i mantalslängderna. Först 1770 dyker Beata åter upp i källorna. I 

december detta år gifter hon sig med änkemannen Erik Andersson från Södra Valex i Skee socken. 

Själv är hon då boende hos sin dotter, gästgiverskan Appolonia Lund i Nedre Eigst. Med tanke på att 

Skee är beläget längst upp i Bohuslän mot gränsen till Norge, kan man tänka sig att Beata 

tillsammans med första maken, Lars Lund, tillbringade några år i Norge. Beata dör i Kvarnbacken i 

Skee år 1782.  

I dottern Anna Gretas dödsnotis är modern omnämnd som Beata Bellona Horst. I dopnotisen är bara 

namnet Beata antecknat. Bellona förekommer inte i de tidigare kyrkböckerna. Kanske var detta 

endast ett smeknamn vilket skulle påminna om faderns militära förflutna. Bellona var nämligen en 

romersk krigsgudinna. Det finns ytterligare ett barn kopplat till Beata Horst, nämligen Johan Fredrik 

som föddes som oäkta son till henne på Vänsjö 1728. Sonen avlider redan 1730. 

I Kållands härads dombok berättas utförligare om omständigheterna kring sonen Johan Fredrik.  Den 

femte juli 1728 låter Gustaf Horst instämma stadsfiskalen från Mariestad, Johan Fredrik Karckman, 
för våldtäkt på sin dotter Beata Gustaviana Horst34.  Stadsfiskalen protesterade mot denna 

anklagelse och ville inte uttala sig förrän Beata själv kom till tinget eller visade laga förfall. Beata 

befann sig nämligen hemma på grund av sjukdom. Under våldtäkten hade hon blivit skadad i sitt 

vänstra lår så att hon inte kunde gå på benet. Dessutom hade hon skador i underlivet så ”att hon ej 

utan smärta och svårhet kunnat låta sitt vatten”. Processen blev långvarig. I ett försök att rentvå sig 

får Karckman en piga, Ingel Andersdotter i Månslunda, att berätta, att hon då hon var piga i Råda 

1720 och 1721 såg Beata umgås med en dräng. Beata berättar att hon den tiden inte var hemma. För 

övrigt var hon då högst 12 år gammal. Ingel berättar också att Gustaf Horst velat bedriva otukt med 

henne vilket Horst förnekar. Rätten tror inte på Ingels berättelse. Det visar sig dock att Johan Fredrik 

Karckman besökte Gustaf Horst i Råda i juni månad 1727. Eftersom barnet föddes i mars året därpå 

                                                           
34 Beata är genomgående omnämnd som Beata Gustaviana i detta mål. Kanske ska namnet ses som ett  

    patronymikon och inte ett tillnamn. 



”En katt bland hermeliner”  -Göran Ekberg 

 

 

25 

 

är beskyllningen mot honom inte helt tagen ur luften.  Under besöket som skulle ha varit före 

midsommar hade han tillsammans med Horsts döttrar varit ute och plockat veronika. Någon gång 

runt 1730 flyttade Johan Fredrik Karckman till Kristinehamn och hamnade därmed utanför lagsagan. 

Han infinner sig inte på tinget då han blir kallad och möjligen sker en förlikning. Några ytterligare 

uppgifter står nämligen inte att finna. I december 1730 dör barnet Johan Fredrik och kanske både 

Horst och hans dotter därefter lade denna sak bakom sig. 

Trots de på sina håll minst sagt fåordiga källorna får man ändå en bild av familjen Horst som en familj 

med patriarken Gustaf Horst som en sammanhållande faktor. När de vuxna sönerna under 1720-

talet nämns i domböckerna är det ofta tillsammans med fadern. Av allt att döma bor samtliga barn 

hemma till och från under stora delar av 1720-talet intill dess att de hamnar i äktenskap. Dottern 

Elisabeth Appolonia och hennes make bor under flera år på Vänsjö tillsammans med svärföräldrarna.  

Intressant är att så många av barnen gifte sig med Petter Bäärnhielms barn.  Kopplingen mellan 

Petter Bäärnhielm och Gustaf Horst är inte uppenbar. Den förre dör redan 1726 innan något av 

bröllopen har ingåtts. Dessutom är Bäärnhielms militära karriär till ända ungefär samtidigt som Horst 

påbörjar sin. I början  av 1730-talet företräder Henrik Gustaf Bäärnhjelm sin svärfar vid tinget några 

gånger. Rätten påpekar då det jäv som föreligger. Inte bara i det att Henrik är Gustafs måg utan även 

att Henrik Gustaf Bäärnhjelm och hustrun bor tillsammans med svärföräldrarna.  

Efter Gustaf Horsts och Beata Forswalls död tycks barnen splittras och sprids geografiskt över stora 

delar av Västsverige. På grund av den minst sagt miserabla kyrkobokföringen i dessa delar under 

1700-talet är det omöjligt att följa flyttningar eller spåra dödslar och födslar i de olika 

församlingarna. Här och var förekommer personer med namnet Horst som sannolikt kan härledas till 

överjägmästaren Gustaf Horst. 

 

En katt bland hermeliner? 

Gustaf Horst blev aldrig adlad. Frågan är om adelsskapet var en viktig fråga i hans liv. Det är först när 

hans tjänst som överjägmästare ifrågasätts som han begär att få bli adlad.  Tidigare och senare finns 

inget som talar för eventuella ambitioner i denna riktning. Förvisso omnämns han som von Horst 

redan när han blir kornett under livregementet men lika ofta skrivs han enbart Horst. Det faktum att 

de flesta av både befäl och underbefäl var av adlig härkomst gör det lika troligt att skrivaren själv har 

lagt till ett von. Vid de tillfällen som han själv undertecknar dokument använder han aldrig von.   

Däremot använde sig flera av hans barn och barnbarn av namnet von Horst eller von Horsten.  De 

som gjorde så var de tre syskonen Horst som blev ingifta i släkten Bäärnhielm. Kanske ska man se 

detta som en strategi för att höja sitt anseende i de sociala sammanhang man verkade i. Några adliga 

privilegier följde ju inte med giftermålen utom vad gäller Elisabeth Appolonia i egenskap av ingift 

kvinna. I och med giftet med Henrik Gustaf Bäärnhielm, fördes de Bäärnhielmska adelsprivilegierna 

vidare till barnen. Detta till skillnad från de båda bröderna Horst vars hustrur hade gift sig utom sitt 

stånd och därmed för sina efterkommande miste dessa privilegier. Även om de saknade adlig 

härkomst kom ändå de bägge brödernas efterkommande att använda ett von i sina namn. Sannolikt 

medförde detta ett anseende i de sammanhang de verkade. Flera av ättlingarna till Gustaf Horst 

gjorde nämligen militära karriärer. Det namn som Gustaf Horst själv föreslog  vid ett eventuellt 

adelsskap, nämligen Horstenfelt, har däremot inte upptagits av någon efterlevande.  
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Gustaf Horst accepterade nog till slut att att han aldrig fick ett adelsskap. Däremot ville han bli 

respekterad och sedd som en man höjd över gemene man. I ett domprotokoll från Kållands 

häradsrätt 1728 klagar Horst ”att fiskalen Karckman kallar honom I och han och intet lämnar honom 

den heder och karaktär som höga överheten honom tillagt”. Kanske kan man kalla Gustaf Horst 

fåfäng. Kanske passade han, på grund av bristande utbildning, inte in i den social kontext han 

hamnade i som överjägmästare. Kanske utnyttjade han sin ställning för privata ändamål. Kanske var 

han bara en ”katt bland hermeliner”.    
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Del II 

Gustaf Horsts ursprung 

När Horst 1718 ansökte om adelskap nämnde han kortfattat sin bakgrund.  Släkten berättades vara 

av tysk adel och egendomarna hade blivit förödda i det danska kriget. Detta krig utkämpades 1657-

1658. Om det var svenskarna som plundrade det förmodade godset bör det ha legat i närheten av 

Bremen eller Itzehoe i Holstein.  I Brenners utredning nämns att de tillhörde en Rhenländsk gren av 

Horst. Historien är diffus och innehåller få fakta som kan beläggas.  Anledningen till den lite luddiga 

framställningen behöver dock inte innebära att han har hittat på historien. Det kan också vara så att 

han saknar egna minnen och inte tidigare haft anledning att intressera sig för sin härkomst. Han 

visste helt enkelt inte mer än han beskrev i sitt brev.   

Att fadern är den hovjägare, Arent Horst som förekommer i Stockholm i början av 1660-talet kan 

anses vara säkert. Det är däremot högst osäkert när han kommer till Stockholm. Det finns inga som 

helst uppgifter om giftermålet med Elisabet Remer. I Jakob och Johannes församling nämns två av 

deras barn och i Storkyrkoförsamlingen begravs ett av dem. Eftersom de församlingar som 

frekventerades av Elisabets föräldrar var Tyska Sankt Gertrud och Storkyrkoförsamlingen kan man 

förvänta sig att det var i någon av dessa som vigseln mellan henne och Arent Horst skedde. Å andra 

sidan var sannolikt båda föräldrarna avlidna vid tiden för vigseln. När Arent 1662 betitlar sig själv 

som kunglig hovjägare35 är det möjligen på Djurgården han tjänstgjorde. Kanske är han den 

fågelfängare som avlönades med 45 daler per år. Samtidigt får man i det ovan relaterade protokollet 

veta att han var ”främmande” det vill säga att han inte ägde borgerskap i Stockholm. Därmed skulle 

han också kunna vara verksam vid något av de kungliga slotten ute i landet. 

 
Arendt Horsts bomärke. Namnteckningen är sannolikt gjord av en skrivare. 

Utifrån de sparsamma källorna är det svårt att få klarhet i hur länge Arendt och Elisabet befann sig i 

Stockholm. Förutom bevarade domprotokoll finns också en uppgift från Storkyrkoförsamlingens 

räkenskaper i december 1663 då Arendt Hårst begraver ett barn i Johan Remers grav. Eftersom han 

förekommer i protokoll både 1662 och 1664 är det rimligt att antaga att familjen har vistats i 

Stockholm åtminstone under dessa år. Kanske sonen Gustaf i sin barndom också fick se det lejon 

som är omnämnt i räkenskaperna36 från 1660 och som sköttes av hovjägeristaten. Sannolikt 

förvarades lejonet ute på Djurgården.  

                                                           
35 Stockholms rådhusrätt 1:a avdelningen, F1A:4 
36 Hovräkenskaper, kassabok 1660. Slottsarkivet 
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Även fortsättningsvis är uppgifterna rörande Arendt Horst mycket sparsamma. Troligen har han 

beordrats till tjänstgöring i de olika jägeridistrikten över hela sydsverige. Det uppges att Arent varit 

hejderidare i Skåne, närmare bestämt i Oxie, Bara och Skytts härad.37 Här förekommer ett ”von” i 

anslutning till namnet. Varifrån denna uppgift härstammar framgår inte men hejderidaren och 

löjtnanten Arndt Horst förekommer i mantalslängderna i Hyby socken i närheten av Svedala under 

åren 1671-1672. Det senare året uppges han vara utfattig. Från Västergötland skriver han till 

konungen 168238. Brevet som är undertecknat Arent Horst är en klagoskrift över hur den 

hejderidartjänst som han uppehållit har lämnats över till en ”helt incapabel person”.  Denne person 

som sannolikt är hejderidaren Bengt Kagg, har förutom att han utträngt honom ur hemmanet före 

den fastslagna dagen också tagit all hans säd. Händelsen inträffade någon gång i början av hösten 

1682. I ett protokoll från 30 juni samma år39 omtalas att hejderidaren Arendt Horst ”få hugga till 

jägerihemanets i Skälvums bebbyggning så mycket timmer på Sunteli kronohemmans skog som han 

kan bygga en stugu och framkammare med”.  Den 28 september berättas ” att han emot hr 

Landshövdingens order och förbud sått där både höst och vårsäde”.  Antingen har Arendt Horst 

hastigt hamnat i onåd och fått sparken eller också var den nämnda stugan redan från början tänkt 

som en pensionsförmån för en åldrad tjänare.  

Det finns ingenting i källorna som omtalar hans ålder och kanske var han gammal redan när han 

anlände till Sverige. Sannolikt skedde detta före 1660. Han berättar nämligen i det ovan nämnda 

brevet att han har tjänstgjort i 22 år. Här framgår också att han är en duktig rapphönsjägare men att 

han inte talar det svenska språket. ”föregivandes det jag fuller en duglig jägare så rapphöns som 

annat att fånga, men dock dels för allmogens skull som mitt språk intet bekant”.  Den 14 augusti 

1684 sker en syn på detta hemman enligt vilken hustru Elisabet, Arendt Horsts änka ska betala för 

husröta. Det framgår då att Arendt Horst bodde på detta hemman i endast två år. Arendt själv är död 

senast detta år.  

Stockholmarna 

Även om giftermålet med Elisabet Remer inte var en ekonomisk vinstlott innebar det ändå kontakter 

med  en av Stockholmssocieteterna. Det är knappast troligt att Arendt träffade sina svärföräldrar. 

Johan Remer avled 1653 och modern Karin Anundsdotter dog två år tidigare, nämligen 1651. Elisabet 

hade flera syskon varav Margareta, Ignatius och Isak ärvde var sin del i Johan Remers stenhus på 

Smedjegatan vid Norreport, i hörnet av Salvii gränd.  Margaretas första make guldsmeden Christoffer 

Wulf utlöste de båda bröderna ur huset. Ignatius var fältskär under  Pontus Fredrik De la Gardie vid 

Upplands regemente och blev utlöst av Wulf 1667.  Han dog senast 1683 då man med anledning av 

brodern Isaks död 1680 slutförde arvet efter Johan Remers. I dessa handlingar framgår att Isak hade 

lämnat Sverige för att resa till England. Därifrån fortsatte han till Amerika och Virginia. Han tjänade 

där hos en mäster Thomas Stevens. Det framgår dock inte vilken profession Stevens hade.  I  ett brev 

med flera attester från Thomas Stevens berättas att Isak avled hos honom1680. Eftersom systrarna 

anges som arvingar kan man sluta sig till att han inte hade några egna barn.  

                                                           
37 Samzelius, Jägarstaten 1915 
38 Kammarkollegium, Jägmästares m fl skrivelser till Kunglig majestät 
39 Kinnefjärdings häradsrätt 30 april 1683 
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Detalj av karta över Stockholm 1642. 1. Stenhuset vid Norreport, intill Salvii gränd. 2. Ignatii gränd, 

tidigare Mårten Klencks gränd. 3 Storkyrkan. Det kungliga slottet ses överst till höger i bilden.  

En av Stockholms mer omtalade personer under 1600-talet, Ignatius Meurer förekommer flitigt i 

samband med familjen Remers göranden. Denne boktryckare var nämligen Karin Anundsdotters 

styvfader. Ignatius var född 1586 i Tyskland och gifte sig 1613 med boktryckaren Anund Olofsson 

Helsings änka Christina Klinck. Anund var boktryckare i det kungliga boktryckeri som Karl IX lät starta 

i Stockholm 1603. Efter Anunds död 1610 värvade  Christina Ignatius från ett annat av Stockholms 

bokryckerier. De bodde i ett hus vid Mårten Klencks gränd, några kvarter söderut från Norreport. 

Gatan heter idag Ignatii gränd. Mårten var Christinas fader och är omnämnd i Stockholms 

tänkeböcker vid ett flertal tillfällen från 1572 till 1588. Han är bland annat omnämnd som 

handelsman med egen skuta. Dessutom är han likt många andra i denna släktberättelse, 

ursprungligen från Tyskland. I Tyska S:t Gertrud i Gamla stan är han omnämnd som en av tyskarna i 

församlingen. 
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Guldsmederna 

Johan Remer var den andra generationen Remers i Stockholm. Liksom sin far var han guldsmed men 

de farbröder som här och var framträder i Stockholms tänkeböcker benämndes handelsmän och 

doktorer. Fadern, Niklas Remers kom till Stockholm i början av 1590-talet. Han var gift med 

Catharina Libaerts,   dotter till en av Europas mest kända guldsmeder i mitten av 1500-talet, Eliseus 

Libaerts, mer om honom senare.  

Niklas Remers är omnämnd i ett brev från hertig Karl till räntmästaren 1592. Räntmästaren 

uppmanas i detta att utbetala 80 daler till de fyra guldsmeder som är inbegripna i arbetet med att 

förfärdiga Johan III:s begravningsregalier. En av dessa var Niklas Remers. Några mer uttömmande 

källor om Niklas ursprung finns inte. Han har en bror, Hans Remers som även han bor i Stockholm. En 

annan bror är doktor Johanni Remers i Münster i Westfalen. En ort som för övrigt inte ligger långt 

från Nederländska gränsen. Kanske är det från dessa trakter Niklas Remers har sin härstamning. 

 
Interiör från en guldsmedsverkstad, Etienne Delaune 1576 

Niklas Remers gör sin borgared den 12 maj 159540 vilket gör det  troligt att han är inflyttad till 

Stockholm senast i slutet av 1580-talet. I Tyska Sankt Gertrud finns anteckningar om några av hans 

barn som avlidit. Som borgare i Stockholm äger han också hus i staden. Det är osäkert var familjen 

ursprungligen bodde men från 1598 ägde han ett hus köpt av knektöversten Nils Olofsson till 

Mendola41. Var detta hus var beläget är också osäkert men kanske var det det ”stenhus .... beläget 

på Västerlånggatan in emot Kåkbrinken på östersidan om gatan emellan Söfrin Jönssons och Mårten 

                                                           
40 Stockholms stads tänkebok 

41 Stockholms stads tänkebok 13 juli 1601 
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Olssons stenhus” som Niklas Remers tillsammans med ett hus på Södermalm och en ”skön häst” gav 

Jöran Trost i ersättning för det ”stenhus och liggande grund beläget här i staden, västantill vid 

Smidjegatan inemot Norre port emellan Sivert Kruses och m Jakob bårdskärares hus” som Niklas 

Remers köpte 1602 för niohundratjugo daler.  Detta hus låg närmare bestämt vid Västerlånggatan in 

mot Salvii gränd i närheten av nuvarande Mynttorget. Det är detta hus som figurerar i domböckerna 

vid mitten av 1600-talet. 

Man får i Stockholms stads tänkeböcker ytterligare kunskap om Remers familjeförhållanden. Han 

svåger är guldsmeden Hans Böök och deras hustrurs moder är Anna van Santvoort, en änka som 

1604 var bosatt i Hasseld en ort som ligger i nuvarande Belgien några mil söder  om Antwerpen. I 

Stockholm hade Anna flera systrar och när Catharina, Johan van Mauretaniens hustru avlider gör hon 

anspråk på en del av arvet efter henne.  Vid detta tillfälle är Niklas redan avliden. Av 

kyrkoräkenskaperna att döma dör han 1603 tillsammans med flera av sina barn. Hustrun Catharina 

lämnas ensam med en guldsmedsverkstad och minst ett efterlevande barn, sonen Johan.  

I verkstaden fanns förutom mästaren, alltid en eller ett par gesäller som skulle läras upp i yrket. Från 

Niklas Remers verkstad känner vi till en gesäll, Johan Johansson, sedermera guldsmed i Västerås som 

sattes i lära hos Remers redan 1590 och var kvar till 159742. Av detta kan vi sluta oss till att Remers 

redan vid sin ankomst till Stockholm var en ansedd guldsmed med gott rykte.  En annan gesäll som 

möjligen var verksam redan innan Remers frånfälle var Bartolomeus Putlest. Han dör 1615 men 

genom uppgifter i ett testamente från samma år samt i tänkeböckerna får vi veta lite mer om 

honom. Han härstammade från Dresden och kom som ung gesäll i lära i Remers guldsmedsverkstad. 

Det är osäkert om detta inträffade före eller efter Niklas Remers död. Catharina Remers gifter sig så 

småningom om med denne Bartolomeus eller Bertil guldsmed som han oftast nämns i 

tänkeböckerna. I det ovan nämnda testamentet ger Bartolomeus all sin egendom till Catharina i 

händelse av sin död. Här nämner han också att han var en ung man utan egna tillgångar när han 

trädde i äktenskap med henne. Catharina å sin sido testamenterar endast 100 daler ”av oskifto” till 

honom och resterande egendomar får han dela med hennes son (Johan) som hon hade med Niklas 

Remers. Därmed står det klart att endast detta barn överlevde från hennes första äktenskap43.  

 Efter Bartolomeus död fortsätter Catharina att driva verkstaden i egen regi. Det är osäkert vilka 

guldsmeder som arbetade hos henne men en av lärlingarna var sonen Johan. Även mäster Wulfs son 

arbetade en tid i verkstaden. Av någon anledning rymde denne från tjänsten och blev därmed skyldig 

Catharina pengar som hon förskotterat honom. Sannolikt ligger tiden för hans lärlingsår längre 

tillbaka i tiden eftersom man räknar upp beloppet med ränta från år 1613.  

År 1623 nämns en Petter Lenhardt i Catharinas verkstad. Troligen var han verksam i verkstaden 

redan omkring 1615. Han har dock inte gjort något mästerstycke och är förmodligen gesäll. I 

tänkeboken från april 1626 nämns han som Catharinas make och dessutom guldsmed. Sannolikt gifte 

de sig senast i januari 1625 då hon undertecknar en skuldsedel med ”Catharina Petter Lenhards med 

egen hand”. Giftermålet varade inte länge. Senast i början av 1628 har Petter Lenhard rymt hemmet. 

Sannolikt var han betydligt yngre än Catharina som nu var omkring sextio år gammal.  

                                                           
42 Likpredikan över Johan Johansson, Västerås 1654 

43 Stockholms stads tänkeböcker 
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Johan Remer hade under alla år arbetat i verkstaden. På grund av utebliven betalning för sitt arbete 

hade han inte möjlighet att likt andra guldsmeder göra någon resa ut i europa för att förkovra sig i 

ämbetet. Han hade ett arv att fordra efter sin fader men modern Catharina hade undvikit att betala 

ut dessa pengar och istället portionerat ut mindre summor då och då. Dessutom hade hon avräknat 

den kost han hade förtärt i hushållet.  Först 1628 börjar han göra anspråk på sitt arv. Han är då nygift 

och har för avsikt att flytta in i sin faders hus och driva verkstaden. Eftersom Catharina omnämns 

som hustru får man förmoda att hon fortfarande lever. Det blir dock ingen lätt sak att återta sitt 

fadersarv. Catharina har genom åren blivit svårt skuldsatt och hennes kreditorer gjorde anspråk på 

fastigheten vid Norreport. Bland de mer prominenta kan nämnas historikern Erik Jöransson Tegel, 

den nederländske köpmannen Paridon van Hoorn, pfalzgreven Johan Casimir, Anna Dufwa och en 

Margareta, ”Salvij hustru”. 44 

 
Oblatask från Bankekinds kyrka tillverkad av Johan Reimers 1628 

                                                           
44 Salvii gränd, där Catharinas stenhus var beläget, anses uppkallad efter Johan Adler Salvius. Kanske man  
    bör beakta även den tidigare Salvius som tänkbar till namngivare av gränden.  



”En katt bland hermeliner”  -Göran Ekberg 

 

 

33 

 

Flamländarna 

Nicolaus Remers ursprung är ännu okänt medan hustrun Catharina med säkerhet kan anses vara 

dotter till en av 1500-talets mest berömda guldsmeder. I det testamentsbrev som hon och 

Bartolomeus Putlest upprättar 161545 omnämns hon vid upprepade tillfällen som Catharina, Eliseus 

Lijbens dotter. Denne Eliseus Libaerts var framför allt verksam i Antwerpen och skapade 

praktrustningar till flera av europas regenter vid mitten av 1500-talet. En av dem var svensk, 

nämligen Erik XIV. Intressant är, att han trots att upplysningar om honom saknas sedan slutet av 

1560-talet, fortfarande är känd år 1615. 

 
Detalj av karta över Antwerpen 1572. Meirbrug där Joachim Libaerts ägde två fastigheter är beläget 

ungefär vid pilen. 

Eliseus Libaerts var det fjärde barnet till Joachim Libaers och Clara de Corte46. I ett brev från 1565 

berättas att Libaerts var född i Antwerpen. Fadern var barberare, det vill säga kirurg och när han 

avled 1548  efterlämnade han nio barn. Änkan sålde samma år två hus på Meirbrug i centrala 

Antwerpen. I december 155947 fördelades kvarlåtenskapen efter Baptista Libaeerts, apotekare och 

bror till Eliseus. I handlingarna får man veta att Eliseus har två barn, Cephas och Nathaniel. Här 

nämns också modern till barnen, Eliseus första hustru, Jacobmine Janssens. Jacobmine avled 1559.  

                                                           
45 Stockholms stads tänkebok 10 juli 1615 
46 Felixarchief Antwerpen SR 232 WG II f 326v 

47 Felixarchief Antwerpen SR 273 GA II f 239v 
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Den så kallade ”Celliniskölden” tillverkad cirka 1561 av Eliseus Libaerts. Idag på Royal collection trust 

i London. 

Det finns inga tidigare guldsmeder i Antwerpen under 1500-talet med namnet Libaerts eller de 

Corte. Ett brev av Libaerts egen hand från 156348 är författat på franska. Kanske hade familjerna ett 

franskt förflutet. Det är dock lika troligt att de kom från de södra fransktalande delarna av nuvarande 

Belgien. Med tanke på den ryktbarhet och hantverksskicklighet Libaerts nådde skulle man kunna 

förvänta sig att han växte upp i en miljö där konsthantverk var en del av vardagen. Det vanliga var 

trots allt att man inom hantverkarfamiljer följde faderns yrke eller ägnade sig åt något liknande. 

Eliseus bror Baptista omnämns som apotekare ett yrke som skulle kunna sägas ligga inom samma 

gebit där fadern var verksam. Kanske hade Eliseus konstnärliga talanger upptäckts på ett tidigt 

stadium och att han därför placerats i lära hos någon guldsmed i Antwerpen. När han i källorna 

första gången uppträder som guldsmed är han redan etablerad och känd långt utanför Antwerpens 

gränser.  

 

I samband med övertagandet av den svenska tronen önskade Erik XIV  en så kallad praktrustning till 

de större festligheterna. I Paris tillverkades enligt ryktet de vid den tiden mest förnäma arbetena i 

Europa och dit sändes en av kungens män för att upphandla en lämplig rustning. Möjligen var den 

konstnär man främst hade i åtanke, Etienne Delaune. Det blev dock inte han utan en av hans 

medarbetare, Eliseus Libaerts i Antwerpen som fick i uppdrag att tillverka en så kallad praktrustning. 

Praktrustningen var en dyrbar och mycket arbetad rustning avsedd för uppvisning och inte för strid. 

Vid hovet var en holländsk guldsmed, Cornelius ver Weiden, i tjänst sedan början av 1550-talet och 

                                                           
48 Riksarkivet Köpenhamn, Uppsnappade brev från sjuårskriget. 10 november 1563 från EL till Erik XIV 
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möjligen är det genom denna som kontakten med Libaerts upprättades. Ver Weiden är för övrigt en 

av mästarna bakom tillverkningen av Erik XIV:s regalier.  

I slutet av 1560 eller början av 1561 fick Libaerts uppdraget att utsmycka en rustning. Själva 

rustningen tillverkades sannolikt i Arboga och fraktades därefter till Antwerpen med instruktioner 

om hur den skulle prydas. Arbetet med rustningen tog drygt ett år och i april 1562 åkte Libaerts till 

Stockholm för att personligen leverera densamma. Den 20 maj, Kristi himmefärdsdag, anträdde han 

resan tillbaka till Antwerpen. Förutom betalningen för den sålda rustningen på 1000 

”doppelmarkstücke” hade han även med sig delar till en ny  rustning, med uppdraget att tillverka 

ytterligare en praktrustning.  När skeppet närmade sig Nederländerna råkade man ut för ett stort 

oväder och strax utanför Scheveningen, nu en stadsdel i Haag, förliste skeppet49. Eliseus Libaerts 

överlevde men förlorade både pengar och de varor och personliga persedlar som han hade medfört. 

Förlusten var naturligtvis enorm.  

 

Förlisningen fördröjde arbetet men efter en ny leverans från Sverige kunde han påbörja arbetet. Han 

har nu tre stycken medhjälpare i verkstaden. I början av 1563 har man förfärdigat en pannsköld för 

häst som översändes till Sverige som prov på den kommande rustningen. Libaerts begär samtidigt 

500 daler i förskottsbetalning och åberopar de höga kostnader han har för arbetet. Den 7 april svarar 

Erik på Libaerts brev. Han accepterar förskottet och vill att rustningen färdigställs till midsommar 

samma år. Brevet når aldrig Antwerpen då danskarna i den upptrappade konflikten mellan Sverige 

och Danmark ”uppsnappar” detta, tillsammans med en mängd andra brev.  

Under tiden ökar oroligheterna mellan Sverige och Danmark och i augusti 1563 bryter det så kallade 

Nordiska sjuårskriget ut. Den eller snarare de rustningar som Libaerts arbetade med och som han 

hade investerat en ansenlig summa pengar i riskerade nu att kvarstanna i Antwerpen. I november 

1563 skriver han till Erik och påminner om det begärda förskottet på 500 daler och lovar dessutom 

att leverera rustningen  i maj nästföljande år.  

                                                           
49 Felixarchief Antwerpen, Certificatie Boeken Nr 18 fol 126 
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Bröstharnesk till Erik XIV:s praktrustning. 

Någon leverans sker dock inte 1564. Kanske rustningen inte hann bli färdigställd eller också gjorde 

det pågående kriget svårt att frakta rustningen till Stockholm. Libaerts ville även leverera rustningen 

personligen. Det är svårt att begripa varför han ville utsätta sig för denna risk men troligen vågade 

han inte överlåta ansvaret för dessa dyrbarheter till någon annan och kanske hans egen fåfänga att i 

egen person få mottaga konungens beundran och tack i någon mån spelade in. Men hur skulle han 

kunna frakta rustningarna till Sverige utan att danskarna lade beslag på lasten?  

I mars 1565 befinner sig Libaerts i London med ett rekommendationsbrev från bankiren Thomas 

Baroncelli50. Han träffar där Robert Dudley, earlen av Leicester. Dudley var en av kung Eriks rivaler 

vad gällde giftermålsplanerna med den engelska drottningen Elisabeth I. Erik XIV ansåg också att 

"Dudley stod honom efter lif, lefverne och all hans välfärd". Robert Dudley var en av Elisabeths 

närmaste gunstlingar och var en förmögen man. I rekommendationsbrevet framgår att Libaerts har 

med sig en hakebössa som Dudley beställt. Troligen hade Libaerts gjort ingraveringar och 

utsmyckningar på densamma. Han medförde också två rustningar till påseende. Osäkert är om det är 

de rustningar som var ämnade till Erik men med tanke på den tid det tog att förfärdiga dessa 

praktrustningar kan det vara på det sättet. Kanske hade Libaerts aldrig fått det förskott han begärde 

och såg sig därför fri att sälja dem åt vem han ville. I maj återvände Libaerts till Antwerpen 

                                                           
50 Lettenhove 1885, sidan 194 
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uppenbarligen medförande rustningarna. Kanske de storleksmässigt inte passade Robert Dudley eller 

också medfördes de endast som prov på vad Eliseus Libaerts kunde åstadkomma 

.  

 Avbildning av kogg från 1500-talet 

Nu bestämmer sig Libaerts äntligen för att resa med rustningarna till Sverige.  Han låter dock utfärda 

ett respass till Polen. Sannolikt är han medveten om riskerna med att göra denna resa till Sverige och 

med ett pass utställt till Polen kanske danskarna skulle låta honom passera vid en eventuell kontroll. 

Så blir dock inte fallet.  

I september 1565 anträder han resan tillsammans med sin bror Natal och två rustningar. Eftersom 

danskarna hade blockerat Öresund bestämmer man sig för att ta landvägen över Hamburg till 

Östersjön. Här gick man ombord på ett skepp för att segla mot Stockholm. Inte långt därefter, 

utanför Lübeck, kapades skeppet av det danska krigsfartyget Sankt Jörgen under befäl av Christian 

Skeel. Rustningarna och de bägge bröderna fördes till Köpenhamn. Rustningarna betraktades som 

krigsmaterial och även om Libaerts menade att den ena rustningen var avsedd för den polska kungen 

såg danskarna på det medförda som smuggelgods till Sverige51.  

Både Eliseus Libaerts och hans bror Natal hamnade i dansk fångenskap, dock ett tämligen öppet 

sådant. Fredrik II, den danske kungen, utnyttjade  Libaerts konstfärdigheter och under fångenskapen 

fick han ägna en del av tiden åt att slå medaljer till konungen. Han tillerkändes också en ringa lön om 

femtio daler om året. Tillfångatagandet av Libaert var naturligtvis en katastrof för hustrun Anna van 

Santvoort. Rustningarna värderades till 8000 daler varav en del sannolikt var belånade. Utan maken 

och pengarna riskerade sannolikt verkstaden att gå i konkurs. Familjen startade nu en kampanj för 

att få honom frigiven. I november 1565 skriver Libaerts svågrar Thomas och Melchior van Santvoort 

                                                           
51 Jensen, Frede, Bidrag till Fredrik II och Erik XIV historia 1982 
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samt borgmästare och råd i Antwerpen till Margareta van Parma, regent i Nederländerna52. Man ber 

om hjälp att blidka Fredrik II och få honom att frisläppa sina fångar och deras egendom. I brevet 

framhålls att Libaerts under tillverkningen av rustningarna haft flera guldsmeder i arbete och att han 

riskerar konkurs om inte rustningarna återbördas. Man påpekar också att dessa praktrustningar inte 

är ämnade för krig utan endast för uppvisning och tornerspel. Margareta van Parma skriver ett brev 

till Fredrik II den 11 november samma år med begäran om ett frisläppande av de bägge bröderna.  

Ytterligare ett brev författas av Anna van Santvoort53 riktat till dåvarande prins Vilhelm av Oranien. 

Även Vilhelm skriver i januari 1566 till kung Fredrik  men inte heller han lyckas få till en omedelbar 

frigivning.   Även Erik XIV tar sig an saken. I ett brev till Margareta van Parma i mars 1566 ber han 

henne att arbeta för en frigivning. Någon gång före oktober 1566 blir han, och sannolikt också 

brodern, frigivna. I ett kontrakt med Fredrik åtar sig Libaerts att arbeta för det danska hovet mot en 

ersättning av 50 daler om året. Han ska också återfå den ”svarta rustningen” och familjen får 

återförenas med honom i Köpenhamn. 

 
Avbildning av medalj föreställande Daniel Rantzau. Ett av 

Libaerts arbeten hos den danske kungen. 

Från de följande åren finns några anteckningar om ersättningar för medaljer och återlämnande av en 

av rustningarna. År 1569 har Libaerts fullgjort de i kontraktet stipulerade tre årens tjänst hos kungen. 

Av allt att döma lämnar han och familjen landet. Här efter finns endast ett fåtal källor som berättar 

om Eliseus Libaert. Från 1572 är den sista anteckningen. Fredrik II utbetalar då 150 daler för tre års 

tjänst till John Foxall i London54. Sannolikt är det där Libaerts då vistas.  

                                                           
52 Archieves generales du Royaume, Bryssel. Secretairiere d`Etat allemande reg 148 fol 25 

53 Rigsarkivet Köpenhamn, Tyske Kancellis udenrigske avdelning Speciel Del. Ned A1 1 

54 Jensen, Frende Bidrag till Fredrik II och Erik XIV historia 



”En katt bland hermeliner”  -Göran Ekberg 

 

 

39 

 

Eliseus Libaerts vidare öden är inte bekanta. Under 1580-talet gör en Anna van Santvoort några 

fastighetsaffärer i Antwerpen men det är högst osäkert om detta är Eliseus hustru. Den änka, Anna 

van Santvoort i Hasseld som 1604 gör anspråk på ett arv i Stockholm är dock säkert identisk med 

hustrun. När avlider då Eliseus Libaerts. Det finns inga verk som tillskrivs honom efter tiden hos den 

danska kungen. Detta efter en förhållandevis diger produktion från mitten av 1550-talet till de 

omskrivna rustningarna i mitten av 1560-talet. Han hade alldeles säkert ett nära samarbete med den 

franska grafikern Etienne Delaune vars bilder frekvent förekommer i de rustningar och skölder som 

har bevarats. Vidare finns i Heliga korsets kyrka i Florens flera relikskrin som tillskrivs båda 

konstnärerna. Efter 1570 förekommer inga metallarbeten med den motivkrets som användes i de 

verk som tillskrivs Delaune/Libaerts.  

Eftersom Delaune uppvisar en produktion av grafiska blad även efter 1570 får man förmoda att 

samarbetet med Libaerts upphörde i samband med rustningarnas färdigställande i mitten av 1560-

talet. Libaerts år i fångenskap omöjliggjorde ett samarbete men då det inte återupptogs efter 

frigivandet får man anta att Libaerts var indisponerad. Han kan ha hamnat i konkurs men även om så 

skedde är det troligt att han med sin ryktbarhet kunde han funnit nya finansiärer. Mer sannolikt är 

att han avlider någon gång strax efter sitt frigivande. 

. 
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Ättlingar till Arendt Horst och Elisabet Remers 

Tabell 1 

  Arendt Horst * Tyskland  † 1684 Skälvum 

    Maka: Elisabet Johansdotter Remers 

    Barn: 

           Anna Maria Horst 1663-04-01 Jakob och Johannes 

           Gustaf Horst * 1664-04-19 Jakob och Johannes  † 1743-03-13 Råda, tabell 2 

Generation 1 

Tabell 2 (Generation 1, från tabell 1) 

  Gustaf Horst * 1664-04-19 Jakob och Johannes  † 1743-03-13 Råda 

    Maka: Beata Magdalena Forsvall * 1674 Klara, Stockholm † 1740-08-29 Otterstad Vänsjö 

    Barn: 

      Olof Gustaf von Horst * 1693-11-12 Stora Slågarp? † 1770-10- 24 Göteborg, tabell 3 

      Carl Fredrik von Horst * 1700 Stockholm † 1752-05-17  Gunnarsnäs, tabell 4 

      Beata (Bellona) Horst * 1709-04-24 OXerstad † 1782-02-29 Skee, tabell 5 

      Elisabet Appolonia von Horst * 1713-01-22 OXerstad † 1745-10-22 Ödeborg tabell 6 

      Ulrika Christina Horst * 1714-03-16 Otterstad 

      Greta Horst * 1715-11-06 Otterstad 

Generation 2 

Tabell 3 (Generation 2, från tabell 2) 

  Olof Gustaf von Horst * 1693-11-12 † 1770-10-24 Göteborg 

     Började vid Skaraborgs regemente till fots 1709 och sedan Västgöta kavalleriregemente. Korpral i  

     Vadsbo  kompani 1712. Tillfångatagen 1713 och satt fängslad till 1717. Avancerade  därefter till  

     tredje kornett vid   Elfsborgs kompani Västergötlands regemente till häst. Avsked 1723.  Gift  

     senast 1734 då han vid Näs  häradsrätt företräder sin svärmoder Elsa Christina von Mentser. Är  

    skriven vid Algustad i Segerstad socken  

    1739-1749. Bodde 1750 i Högviken i Millesviks socken. 

    Maka: Maria Beata Bäärnhjelm * 1707-02-02 † 1762-07-18 Frändefors Dykälla  

    Barn: 

      Peter Gustaf von Horsten † före 1772 

        Var först i Hälsinge regemente. Avancerade från sergeant till fältväbel 1 mars 1756. Tidigare i  

        majorens  kompani. 19  september 1758 fänrik vid Helsinge regemente. Var i Stralsund 1759.   

        Placerad vid  Hessensteinska regementet (Göteborg) 21  september 1763. Hade 1763 status som  

        fältväbel men lön som  sergeant. Befordrad till secund adjutant 11 augusti 1767. 19  april 1769  

        fänrik. I Hälsinge regementes meritlista uppges han  vara död före 1772 

      Carl Leborius von Horsten 

        Sergeant vid Hessensteinska regementet andre majorens kompani 1769. Avsked efter egen  

        begäran 3  november 1770 
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      Elsa Magdalena von Horst, tabell 7 

      Christina Sophia von Horst 

      Maria Eleonora von Horst 

Tabell 4 (Generation 2, från tabell 2) 

  Carl Fredrik von Horst * 1700 Stockholm † 1752-05-17  Gunnarsnäs 

   4 juli 1721 sergeant vid Sun- och Nordals kompani Västgöta-Dahls regemente. Korsgården Järn  

   socken    Tidigare sergeant i Kungliga gardet. Tjänstgjort sedan 1719.  Vid systern, Elisabet  

   Appolonias död 1746 är  han omnämnd som fänrik och är förmyndare för hennes barn. 

gift 11731-10-23 med 

    Maka: Christina Helena  Bäärnhielm  * 1695 † 1733-05-16 Gunnarsnäs Rinnan 

    Barn: 

      Otto Wilhelm Horst * cirka 1733 

oäkta barn med 

    Maka: Annika Persdotter 

    Barn: 

      Anna Lisa Horst * 1723-02-11 Järn † Död före 1752 

gift 2 med 

    Maka: Anna Margareta Palmström 

    Barn: 

      Lorenz Gustaf Horst * 1742-07-28 OXerstad † 1742-08-07  Otterstad 

 

Tabell 5 (Generation 2, från tabell 2) 

  Beata Bellona Horst * 1709-04-24 OXerstad † 1782-02-29 Skee Korsbacken  

    Make: Lars Lund * (1708-03-04 Undersåker)? 

        Omnämnd som sergeant och fänrik i Västgöta-Dals regemente.  Har inte återfunnits där. 

    Barn: 

      Anna Greta Lund * 1727 Råda † 1797-04-18 Kinne-Kleva Lars Ersgården, tabell 8 

      Appolonia Lund, *1736  tabell 9 

 

    Far till oäkta barnet: Johan Fredrik Karckman (stadsfiskal i  Mariestad) 

    Barn: 

      Johan Fredrik * 1728-03-22 OXerstad † 1730-12-07 Otterstad Vänsjö 

 

Tabell 6 (Generation 2, från tabell 2) 

  Elisabet Appolonia von Horst * 1713-01-22 OXerstad † 1745-10-23 Ödeborg Dagsholm 

    Make: Henrik Gustaf Bäärnhielm * 1709-11-11 † 1779-07-08 Häggesled Hinnerstorp 

    Barn: 

      Per Gustaf Bäärnhielm * 1733-01-25 † 1809-04-14 Häggesled Hinnerstorp, tabell 10 

      Kristina Maria Bäärnhielm * 1735-03-28 OXerstad † 1806, tabell 11 

      Carl Leborius Bäärnhielm * 1737-02-14 † 1740 
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      Andreas Bäärnhielm * 1738-12-06 OXerstad † 1738-12-13 Otterstad Vänsjö 

      Elisabeth Bäärnhielm * 1745-05-18 Ödeborg † 1748-02-17 Ödeborg Dagsholm 

Generation 3 

Tabell 7 (Generation 3, från tabell 3) 

  Elsa Magdalena von Horst 

    Make: Julius Hwassen 

     Kapten, vigda 1774 i Hede Aslageröd 

Tabell 8 (Generation 3, från tabell 5) 

  Anna Greta Lund * (1727)? Råda † 1797-04-18 Kinne-Kleva Lars Ersgården 

    Make: Anders Örn * 1727-04-06 Lindärva † 1777-05-09 Skälvum Göttorp 

       Skogvaktare och kronojägare 

    Barn: 

      Christina Örn * 1766-12-29 Husaby † 1821-02-15 Kinne-Kleva, tabell 12 

      Magnus Örn * 1751-11-16 Skälvum † 1751-12-01 Skälvum Göttorp 

      Carl Gustaf Örn * 1752-11-25 Skälvum † 1752-12-06 Skälvum Göttorp 

      Carl Gustaf Örn * 1754-04-20 Skälvum 

      Fredrik Örn * 1758-01-01 Skälvum † 1773-08-14 Skälvum Göttorp 

      Magnus Örn * 1761-08-21 Skälvum † 1762-12-24 Skälvum Göttorp 

      Anders Örn * 1765-08-26 Skälvum † 1766-02-02 Skälvum Göttorp 

      Anders Örn * 1772-09-30 Skälvum 

Tabell 9 (Generation 3, från tabell 5) 

  Appolonia Lund * 1736  † Skee? 

 Vid makens död (Lars Lengdin) 1764 bodde familjen i Hogdal socken, Svinesund. Hon är då omtalad 

som änkan Abellona Larsdotter Lund. I mantalslängden är de skrivna vid Skogen men 1763 står "på 

Eig under Blomsholm i Skee socken. "Gästgiverska i Nedre Eigst, Skee cirka 1770. Hon gifter sig i Skee 

med Engelbrekt Hansson 5 november 1769. 6 juni 1776 gifter sig ryttaränkan Appolonia Lund från 

Stora Rörvik med Anders Andersson i Dyne, Hogdals socken  

    Make: Lars Jonsson Lengdin  † 1764-02-04 Hogdal Svinesund 

    Barn: 

      Gustaf Larsson * 1753-01-29 Råda 

      Johanna Larsdotter * 1759 Hogdal? 

      Lisa Cajsa Larsdotter * 1763 Hogdal? 

Tabell 10 (Generation 3, från tabell 6) 

  Per Gustaf Bäärnhielm * 1733-01-25 † 1809-04-14 Häggesled Hinnerstorp 

    Maka: Sally Bellenden * 1754-01-24 Göteborg 
    Barn: 

      Per Gustaf Bäärnhielm * 1775-03-19 Häggesled † 1775-03-26 
      Sara Bäärnhielm * 1778-08-15 Häggesled † 1847-09-28 Lidköping, tabell 13 
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      Georg Martin Bäärnhielm * 1781-12-06 Häggesled † 1852, tabell 14  

      Elisabet Bäärnhielm * 1791-11-18 Hjärpås † 1830-05-07 Barkåkra 

Tabell 11 (Generation 3, från tabell 6) 

  Kristina Maria Bäärnhielm * 1735-03-28 OXerstad † 1806 

    Make: Löjtnant Lie 

Generation 4 

Tabell 12 (Generation 4, från tabell 8) 

  Christina Andersdotter Örn * 1766-12-29 Husaby † 1821-02-15  Kinne-Kleva Ödbogården 

    Make: Andreas Eriksson * 1763-03-13 Kinne-Kleva † 1808-06-18 Kinne-Kleva Ödbogården 

    Barn: 

      Greta Andersdotter * 1798-04-25 Kinne-Kleva † 1862-04-02 Kestad Storegården, tabell 15 

      Anna Stina Andersdotter * 1790-07-22 Kinne-Kleva 

      Maja Greta Andersdotter * 1792-08-04 Kinne-Kleva 

      Petter Andersson 

Tabell 13 (Generation 4, från tabell 10) 

  Sara Bäärnhielm * 1778-08-15 Häggesled † 1847-09-28 Lidköping 

    Make: Gustaf Kock * 1776-12-12 Högsäter 

 

Tabell 14 (Generation 4, från tabell 10) 

  Georg Martin Bäärnhielm * 1781-12-06 Häggesled † 1852 

    Maka: Ulrika Charlotta Piscator * 1793-10-07 Ör 

    Barn: 

      Hedvig Bäärnhielm * 1816-10-02 Häggesled 

      Axel Bäärnhielm * 1818-06-12 Häggesled 

      Sara Bäärnhielm * 1820-03-02 Häggesled 

      Gustaf Bäärnhielm * 1822 

      Ebba Bäärnhielm * 1825-01-09 Barkåkra 

      Conrad Bäärnhielm * 1826 

      Ludvig Bäärnhielm * 1829 

      Axel Georg Mauritz Bäärnhielm * 1835-04-05 
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Anfäder till Gustaf Horst och Beata Forsvall 

Uppgifterna här nedan härrör förutom egen forskning, även från Thomas Sverkers utredningar om 

Svinfotssläkten.  

II:1 ff Arendt von Horst. Död 1684 Skälvum. 
Hovjägare och hejderidare. Sannolikt av tysk adel.  
II:2 fm Elisabet Remer. Far: III:3 Johan Remer. Mor: III:4 Karin Anundsdotter. 
Barn: 
I:1 Gustaf Horst. Född 1664-04-19 Jakob och Johannes  . Död 1743-03-13 Råda. 
 

II:3 mf Olof Nilsson Forsvall. Död 1687-04 Drottninggatan, Klara församling Stockholm 
Bryggare 
II:4 mm Appolonia Svinfot. Död 1676-02-24 Drottninggatan, Klara. Far: III:7 Martinus Johannis 
Svinfot. Mor: III:8 Malin Bengtsdotter Vollman (Volkman). 
Barn: 
Olof Forsvall. Född 1671 
Mårten Forsvall. Född 1672. Död 1739 Uppsala. 
I:2 Beata Magdalena Forsvall. Född 1674 Drottninggatan, Klara. Död 1740-08-29 Vänsjö, Otterstad. 

Generation III 

III:3 fm f Johan Remer. Död omkring 1653 Stockholm. Far: IV:5 Nicolaus Reimers. Mor: IV:6 Catharina 
Libaert 
Guldsmed. Blev mästare 8 juli 1627  
III:4 fm m Karin Anundsdotter. Död 1651-01-09 Stockholm Storkyrkan. Far: IV:7 Anund Olofsson 
Helsing. Mor: IV:8 Kristina Mårtensdotter Klenck 
Barn: 
II:2 Elisabet Remer. 
NN. Död 1648-10-05 Stockholm Storkyrkan. 
NN. Död 1635-09-05 Stockholm Storkyrkan. 
Ignatius Remers. 
Isak Remers. Död 1680 Virginia Amerika. 
NN. Död 1638-05-24 Stockholm Storkyrkan. 
NN. Död 1640-06-20 Stockholm Storkyrkan. 
Margareta Reimers. Död 1690 Stockholm. 

III:7 mm f Martinus Johannis Svinfot. Död 1657-02-19 Färila. Far: IV:13 Johannes Erici Svinfot. Mor: 
IV:14 Brita. 
Adjunkt, skolmästare och kollega i Hudiksvall, komminister i Bollnäs 1652-1656, kyrkoherde i Färila 
1656-1657 
 III:8 mm m Malin Bengtsdotter Vollman (Volkman). Död 1688-01-21 Hälsingtuna. 
Barn: 
Magdalena Svinfot. 
Helena Svinfot. 
Katarina Svinfot. 
II:4 Appolonia Svinfot. Död 1676-02-24 Drottninggatan, Klara. 

Generation IV 

IV:5 fm ff Nicolaus Reimers. Död omkring 1603 Stockholm.  
Guldsmed. Flyttade till Stockholm cirka 1590. Borgare 1595 
IV:6 fm fm Catharina Libaert. Död omkring 1627 Stockholm. Far: V:11 Eliseus Libaert. Mor: V:12 
Anna van Santvoort. 
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Gift andra gången med Bertil Putlest och tredje gången med Petter Lenhardt. 
Barn: 
III:3 Johan Remer. Död omkring 1653 Stockholm. 

IV:7 fm mf Anund Olofsson Helsing. Död 1610 Ignatii gränd, Storkyrkoförsamlingen. 
Boktryckare  
IV:8 fm mm Kristina Mårtensdotter Klenck. Far: V:15 Mårten Klenck. Mor: V:16 NN Jonsdotter. 
Gift andra gången med Ignatius Meurer 
Barn: 

III:4 Karin Anundsdotter. Död 1651-01-09 Stockholm Storkyrkan. 

IV:13 mm ff Johannes Erici Svinfot. Död 1648-11-29 Hudiksvall. Far: V:25 Ericus Magni. Mor: V:26 
Abbeluna Mårtensdotter. 
Komminister i Hudiksvall 1610-1617. Kyrkoherde i Hudiksvall 1617-1648.  
IV:14 mm fm Brita. 
III:7 Martinus Johannis Svinfot. Död 1657-02-19 Färila. 

Generation V 

V:11 fm fm f Eliseus Libaert. Far: VI:21 Joachim Libaers. Mor: VI:22 Clara de Corte.  
Guldsmed boende i Antwerpen. Gift första gången med Jacobmijen Janssens med vilken han hade 
två söner. 
V:12 fm fm m Anna van Santvoort. Far: VI:23 Bartholomeus van Santvoort. 
Barn: 
IV:6 Catharina Libaert. Död omkring 1627 Stockholm.  
NN Libaert. 

V:15 fm mm f Mårten Klenck  
Borgare i Stockholm. Ägde hus i Mårten Klencks gränd, nuvarande Ignatii gränd. 
V:16 fm mm m NN Jonsdotter. Far: VI:31 Jon Eriksson. Mor: VI:32 Kerstin. 
Barn: 
IV:8 Kristina Mårtensdotter Klenck. 

V:25 mm ff f Ericus Magni. Far: VI:49 Magnus Erici.  
Kyrkoherde i Rogsta 1568-1579 Kyrkoherde i Arbrå 1579-1585 Kyrkoherde i Bergsjö 1586-1603 
Kyrkoherde i Hudiksvall 1603-161(8) Källa: Thomas Sverker "Ericus Magni, stamfar till släkten 
Svinfot" ur Släkt och Hävd 
V:26 mm ff m Abbeluna Mårtensdotter. Far: VI:51 Mårten Siggesson. 
Barn: 
IV:13 Johannes Erici Svinfot. Död 1648-11-29 Hudiksvall. 

Generation VI 

VI:21 fm fm ff Joachim Libaers.  
Fältskär boende i Antwerpen känd 1548 
VI:22 fm fm fm Clara de Corte 
Barn: 
V:11 Eliseus Libaert. 
Baptista Libaert. 
Natal Libaert 

. 

VI:23 fm fm mf Bartholomeus van Santvoort. 
Mjölnare i Borgerhout strax utanför Antwerpen 
Barn: 
Willem van Santvoort. Född 1551-10-21 Antwerpen. 
V:12 Anna van Santvoort.  
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Catharina van Santvoort. Död 1604 Stockholm. 
Thomas van Santvoort.  
Elisabet van Santvoort. Död omkring 1596 Stockholm. 
Melchior van Santvoort. 

VI:31 fm mm mf Jon Eriksson.  
Borgare i Stockholm 
VI:32 fm mm mm Kerstin 
Barn: 
V:16 NN Jonsdotter. 

. 

VI:49 mm ff ff Magnus Erici. 
Kyrkoherde i Forsa 1534-1562 
V:25 Ericus Magni. 

VI:51 mm ff mf Mårten Siggesson. 
Barn: 
V:26 Abbeluna Mårtensdotter. 
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Källor 

 

Riksarkivet 

Sköldebrevsamlingen 

Kammarkollegiet, ämnessamlingar, skogsstaten efter 1680, likvidationsakter 

Riksarkivets ämnessamlingar, Miscellanea, Skogs- och jaktväsen 1615-1835, Handlingar angående 

jägeristaten 

Krigsarkivet 

Likvidationer, Stora nordiska kriget 1702-1751, II Likvidationer uppgjorda inom kammarkollegi 2:dra 

avräkningskontor 

Göteborgs landsarkiv 

Skaraborgs läns landskontor, Inkomna handlingar, övriga myndigheter, enskilda personer mm 1669-

1917 

Skaraborgs läns överjägmästares arkiv 1684-1924, Handlingar rörande personalen 1720-1860 

Landsarkivet i Lund 

Skånska generalguvernementskansliets arkiv 1555-1693, Skrivelser från åtskilliga myndigheter och 

ämbetsmän 

Landsarkivet i Vadstena 

Göta hovrätt, Advokatfiskalen Skaraborgs län 

Stockholms stadsarkiv 

Stockholms rådhusrätt 1:a avdelningen, Bouppteckningar 

Kyrkoböcker för berörda församlingar 

Mantalslängder 

Tryckta källor 

Jägeristaten - anteckningar om svenska väldets skogs- och jaktväsen, Hugo Samzelius 1915 

Triumph und Begehr  Prunkharnische des flämischen Goldschmieds Eliseus Libaerts im Dienste 

fürstlicher Selbstdarstellung, Holgert Schuckelt och Sabine Wilde 2014 

 


