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Jag har med stort intresse läst 
den faktaspäckade och välskrivna 
artikel “En släkt från Näs i Svan-
skog” i septembernumret av Värm-
landsAnor, vilket resulterade i ett 
flertal tillägg till min forskning.  
Emellertid hittade jag i samband 
med detta tre domboksmål från 
Gillbergs häradsrätts som medför 
att listan över Malin Persdotters och 
Erik Perssons barn borde justeras. 
Det visar sig att Britta Eriksdotter 
inte är barn utan barnbarn till dessa 
föräldrar. Jag har kontaktat Sten 
Høyendahl, författare till artikeln, 
som sagt sig enig i detta, och han 
har bett mig korrigera missförstån-
det i VärmlandsAnor.

Första pusselbiten angående ovan-
stående faktum får man från ett 
domboksmål från vårtingen 1711 
(Gillbergs häradsrätt AIa:8 (1707-
1712) Bild 191) där förmyndarna 

för Nils Hanssons i Hallanda 
omyndiga barn, Johan (Jan) Eriks-
son i Näs och Nils Eriksson i Kop-
pungen, på det kraftigaste protes-
terar mot att Nils skänkt barnens 
systerdel i Näs till deras salige bror 
Petter Svanström. Barnen sägs vara 
förmyndarnas systerbarnbarn, inte 
systerbarn som vore fallet om Britta 
Eriksdotter, Nils Hanssons hustru, 
vore barn till Malin Persdotter och 
Erik Persson. Det är intressant att 
det andra “barn” i “systerbarnbarn” 
har skrivit dit som ett tillägg!

Att Britta Eriksdotters föräldrar 
heter Karin Eriksdotter och Erik 
Börjesson framgår av ett mål 
från hösttinget 1699 (Gillbergs 
häradsrätt AIa:6 (1699-1699) Bild 
58 / sid 55). Där infinner sig Nils 
Hansson från Hallanda för att på sin 
hustru Britta Eriksdotters vägnar 
klandra det köp och den lagfart 

som Olof Hansson i Krubbenäs 
fått på 1/10 av 2/3 av halva Näs. 
Olof Hansson har fått köpebrev av 
Nils Hanssons svärmoder Karin 
Eriksdotter i Näs. Vidare uppvisar 
Nils Hansson en skrift som visar att 
hans hustrus styvfader salige Olof 
Larsson i Hallanda och hans hustru 
Karin Eriksdotter har försatt lösarv 
efter hans hustrus salige fader Erik 
Börjesson och farmoder Karin 
Nilsdotter.

Här är det klart att Karin Eriksdotter 
är syster till Johan Eriksson i Näs, 
Nils Eriksson i Koppungen och Pet-
ter Svanström, men det senare blir 
också explicit vid 1718 års vårting 
(Gillbergs häradsrätt AIa:9 (1713-
1718) Bild 200) där Olof Hansson 
i Krubbenäs och Erik Torbjörnsson 
Silling tvistar om en av salig Petter 
Svanström och hans syster Karin 
Eriksdotter såld jordedel i Näs.

Vidare kan tilläggas att Karin Eriks-
dotter sannolikt avlider så sent som 
23 januari 1737 i Krubbenäs, där 
hon får antas vistas hos sin syster 
Kerstin Eriksdotter, hustru till 
den ovan nämnde Olof Hansson. 
Karins förste man Erik Börjesson 
synes enligt mantalslängden avlida 
1681, och hon är redan efter ett år 
omgift med Olof Larsson. Denne 
andre man avlider mellan 1697 
och 1699. Karin Eriksdotters dot-
ter, Britta Eriksdotter, torde avlida 
1709, emedan Nils Hansson gifter 
om sig 24 oktober 1709 med Marit 
Torbjörnsdotter. Han avlider sedan 
12 april 1719. Enligt kyrkoboken 
gifter sig Britta Eriksdotter och 
Nils Hansson 6 mars 1700. Det 
finns emellertid ett frågetecken 
kring detta årtal eftersom, som vi 
såg ovan, Britta anges som hustru 
redan 1699 och Nils finns angiven 
med hustru i mantalslängden 1698. 
Troligen har vigselnotisen hamnat 
under fel årtal?

Tillägg till artikeln ”En släkt från Näs i Svanskog” 
Av Anders Klarbring
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Halvar, skifte ca 1630 
g. Elin Jakobsdotter, skifte ca 1642 

_________________________________________________|____________________________________________ 
Hans Halvarsson      Per Halvarsson                          Anders Halvarsson Kerstin Halvarsdotter                     
      d. ca 1630            i Malåna          c1595-c1680                     g. Per Eriksson i Sund
           d. ca 1665  g1 Gertrud g2 Karin 

          g. Karin Svensdotter   Olsdotter Olsdotter 
  ______|______                         ________|_____        _______|______                _______|______ 
  Elin Hansdotter                  Halvar Andersson         Nils Andersson           (1)    Malin Persdotter
   g. Per Tolsson                                     c1625-1697                 Svanbom                   c1640-1720                     
      i Bäcken                           c1660-c1715                    g. Erik Persson
             g. Johanna Eriksdotter  
    _________________|_____                        __________|___            ________________________________|_________     
    Botella Halvarsdotter                             Nils Nilsson           Jan Eriksson                Marit Eriksdotter 
                  c1665-1711                  Svanbom              c1680-c1716                c1678-c1740?
         g. Nils Axelsson            f. ca 1714               g. Karin            (2)   g. Erik Torbjörnsson
              Andersdotter                        Silling
 __________________________________|______________                   _______________________|_____ 
Axel Nilsson    Anders Nilsson         Halvar Nilsson                  Erik Eriksson                Jan Eriksson 
c1696-1746      c1699-1740           1706-c1750                  f. ca 1710                      1723-1782 
g. Ingrid Hal-        g. Marit            g. Ingeborg                  g. Kerstin                      g. Marit       
  varsdotter     Andersdotter             Persdotter                   Jonsdotter                     Andersdotter 
______|_____      ________|________                        _______|______ 
Nils Axelsson                                        Halvar Halvarsson                      Malin Jansdotter   
     f. 1725            i Tryneviken                        1752-1812 
              1744-1797                      g. Jonas Nilsson 
       g. Annika Nilsdotter                          i Gaterud 

Ättlingar efter Elin Jakobsdotter och Halvar i Näs, Svanskog. 
(Bilden är från den urspungliga artikeln. De personer från denna bild som nämns i tillägget har markerats med 

fet stil. Karin Eriksdotters gren saknas dock.) 

Ättlingar efter Elin Jakobsdotter och Halvar i Näs, Svanskog. (Bilden är från den urspung-
liga artikeln. De personer från denna bild som nämns i tillägget har markerats med fet stil.  
Karin Eriksdotters gren saknas dock.) Av utrymmesskäl har vi “klippt” bort den vänstra delen, eftersom 
inga personer i denna artikel berör den delen.


