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En person som jag stött på i min forskning 
och som intresserat mig särskilt är knekten 
Tomas Hjort. Anledningen till intresset är att 
han var född i Skottland och möjligen är en 
av mina förfäder. 

Han dyker upp första gången 1714 som knekt 
för Almered i Sätila  (Majorens kompani, 
Älvsborgs regemente, GMR 1714, nr 209). Han 
ersätter Lars Eriksson Birman som anges 
fången i Danmark. 

I GMR 1717 är namnet Tomas Johansson Hjort 
och han anges kommen från Stockholm, 26 år 
gammal. Att han fick soldatnamnet Hjort 
torde förklaras av att Almereds knekttorp låg 
vid Hjorthålan vid Lygnerns strand. 

Man kan sedan följa Tomas i GMR 1718-29, 
där han på flera ställen anges som skotte. Vid 
mönstringen i Borås 1729 skrivs att han ”Är av 
främmande nation och till vidare krigstjänst 
oförmögen. Får avsked.” 

Jag har inte sökt i några källor för att få reda 
på var han var före 1714. Det var ju mitt uppe i 
Stora Nordiska Kriget, så jag föreställer mig 
att han tillhört något värvat regemente på 
kontinenten och, i samband med att kriget där 
gick dåligt ur svensk synvinkel, hamnat i 
Stockholm. Det var ju inte ovanligt att skottar 
värvades till olika svenska förband, men hur 
vanligt det var att sådana blev indelta soldater 

i Sverige vet jag inte. Att situationen för Sve-
rige 1714 var minst sagt ansträngd och att be-
hovet av nya knektar var stort är klart. Några 
år tidigare hade en stor del av armén gott un-
der vid Poltava och i januari 1713 inträffade 
ett annat ödesdigert bakslag då Magnus Sten-
bocks armé kapitulerade i Tönningen. Finland 
översvämmades av ryssar efter slaget vid 
Storkyro i januari 1714 och man fruktade an-
fall mot det egentliga Sverige. Samtidigt kräv-
de Karl XII i brev från Bender att nya arméer 
skulle sättas upp. 

Var Tomas befann sig under de återstående 
åren av kriget har jag inte kunnat utröna med 
bestämdhet. Delar av Älvsborgs regemente 
deltog i belägringen av Kristiania 1716 och vid 
transporten av galärer från Strömstad till Ide-
fjorden 1718, så han kan ha varit med vid nå-
got av dessa tillfällen. Enligt En Bok om I15 
deltog man i belägringen av Fredrikshald i 
november 1718 men var hemma igen vid ny-
årstiden efter kungens död. Enligt samma 
källa var regementet i mars 1719 förlagd som 
garnisoner i Göteborg, Bohus, Carlsten och 
Nya Älvsborg. Vid mönstringen i Göteborg 7 
oktober 1719 anges Tomas vara kommenderad 
till Nya Älvsborg där det också sägs att hans 
fängnålar var odugliga. 

Tomas överlevde alltså som tur är kriget och 
1723 har han gift sig med Karin Jonsdotter 
(Bild 1: Sätila C:1 s 381). 

Äktenskapet finns även noterat i mtl 1724, Al-
mered bild 335, där det framgår att Karin är 
piga från Almered. Samma år föds deras 
dotter Regina (Sätila C:1 s 221). 

1726 föds sonen Andor (Sätila C:1 s 245). 1729 
föds så sonen Jon i september (Sätila C:1 s 
136). Familjen finns med i Sätila släktbok s 23, 
där Karin anges född i Björlanda 1700. Denna 
Karin gifter sig dock i Bråta redan 1721, vilket 
gör att hon knappast kan vara Tomas hustru. 
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Tomas får alltså avsked 1729 och därefter ver-
kar det som man flyttat. I mtl 1730, Almered, 
(Bild 2) finns en notering om att han flyttar till 
sin födelseort Engeland. 

Året efter anges knekttorpet som obesuttet. Än 
så länge är inget konstigt, familjen försvinner 
till Skottland där det säkert är svårt att spåra 
dem. 

Mysteriet uppstår i och med att jag tror att so-
nen Jon är min förfader som 1750 gifter sig 
med Kerstin Andersdotter från Stenabol i 
Hyssna (Bild 3: Hyssna C:2 bild 150). 

Att denne soldat Jon Hollsten kan vara son till 
Tomas Hjort framgår av Bild 4 GMR för Älvs-
borgs regemente 1749 (bild 138). 

Här ser man att Jons patronymikon är Tomas-
son och att åldern, 19 år, stämmer. Med tanke 
på att namnet Tomas är väldigt ovanligt i 
Marks härad vid den här tiden, så tycker jag 
att det känns ganska säkert att kopplingen 
finns. 

Om detta stämmer så finns det några möjlig-

heter – antingen kom familjen aldrig i väg till 
Skottland, eller så blev Jon kvar, eller så 
flyttade han senare tillbaka till sin födelse-
trakt. Av en slump upptäckte jag en sak som 
indikerar att åtminstone Tomas fanns kvar 
senare. Enligt födelseboken för Sätila (C:1 s 
329) Bild 5 får husmannen Tomas Hjort 1739 
en dotter Elin. 

Det är naturligtvis högst osäkert om denne 
Tomas är identisk med ”min” Tomas. Ett stöd 
för att det är så är återigen det ovanliga för-
namnet samt att de gårdar som vittnena kom-
mer ifrån stämmer överens med vittnens för 
barnen Regina, Andor och Jon. 

Här tar tyvärr de efterforskningar jag hittills 
gjort slut. Jag har förgäves sökt i kyrkböckerna 
efter familjemedlemmarna åren efter 1739, 
främst i Hyssna och Sätila, men även mer 
osystematisk i grannsocknarna. Inte heller i cd
-skivan Marks härad – födda, vigda och döda 
har jag hittat dem. 

Min hemsida hittar du på www.jonnyolof.se  
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