Olika orter som familjen Nilsson bott på

Klöstanäs/Lit
Täng/Ås
Odensala

Lillsjöhögen

Thorsgård, Dusnäset,
Katrinehill/Stugun

Erikslund/Borgsjö

Släktträd med foton

Elias Eliasson Sahlin
(hemmansägare i
Dusnäset, född i
Svartbäcken, Stugun,
1839—)

Kristina Eliasson Sahlin
(född Svensdotter i
Brynjegård, Stugun
1843—1911)

Ingeborg Nilsson
Nicolaus NICKE Nilsson
(född Larsdotter i (bonde å halva
Berg, 1855—1947) Thorsgård, 1847—1921)

Nils Nilsson (snickare, bonde,
född på Thorsgård, Stugun,
1873—1948)

Katarina Kristina Nilsson
(gästgivare på Lillsjöhögen,
född Eliasdotter Sahlin, från
Dusnäset, Stugun, 1875—
1964)

Greta Elvira Olsson (född Nilsson,
Katrinehill, Stugun, 1913—1950,
se nedan Gretas alla syskon)

Katarina och Nils Nilsson sittande, med alla 15 barnen från vä Elias, Karl-Erik, Valborg, Hilding,
Linnea, Greta, Henning, Elma, Nisse, Ingeborg, Otto, Stina, Gudrun, Märta, Edvard

Geografiska hållpunkter
Stugun
•
Till den äldre historiebeskrivningen från Stugun hör den första historiskt kända inbyggaren Gjurd Bodakarl
som var innehavare av själastuga/härbärge (ett slags gästgiveri) antagligen under åren 1278—1296 i
Ragundaskogen, nuvarande Stugubyn. På uppmaning av ärkebiskopen i Uppsala Jacob Israelsson
upprättades själastugan. Innehavare av själastuga skulle ombesörja pilgrimer och resande med mat, husrum
och skjutsar. Som ersättning fick den s.k. stugukarlen nyttja själastugans marker och dess åker, fiskeri och
jakt samt erhöll viss skattebefrielse. Gjurd Bodakarls son, Thorer Gjurdsson, var i sin tur innehavare av
själastugan 1297—1330. Thorers son, Lodin Thoresson, innehade också befattningen stugukarl från ca 1330tal till 1360-tal. Emellertid är det svårt att med säkerhet fastställa dessa äldre uppgifter. Stugun har varit
bosatt sedan 1200-talet och namnet Stugun kommer av själastuga, eftersom det alltså där låg en själastuga
för pilgrimer på sin väg genom den väldiga Ragundaskogen till Olav den heliges gravplatsen i Nidaros i
Trondheim.
•

Troligtvis går det att spåra släkten i Stugun så långt bakåt i tiden som till Halvard Stugukarl (ca 1440—1489)
och kanske t.o.m. till Gjurd Bodakarl. Ett exempel på släktled som kanske skulle kunna stämma är (dessvärre
är mödernesidan inte alltid lika känd, det första namnet efter pilen är barn och namnet efter plustecknet är
maka): Gjurd BodakarlgThorer GjurdssongLodin ThoressongÅsvid LodinssongHalvard (osäker stavning
Halvard eller Harvard?) Stugukarl (ca 1440—1489) + Gunnildh (Gunilla NN?) (ca 1440—1489)gErik
Halvardsson (ca 1465—1504) + Birgitta NN (1470—1504) gbarnen Bengt, Ivar och Olof Eriksson i Stugubyn.
Harvard var förmodligen stugukarl vid kapellet i Stugun och år 1489 uppehöll Gunnildh med söner
stugukarlsbefattningen efter Harvards död efter ett bemyndigande av ärkebiskop Jacob i Uppsala. Det som
antas vara deras son, Erik Halvardsson (ca 1465—1504) med maka Birgitta NN (1470 - 1504) blev också
stugukarl från 1494 samt att Eriks och Birgittas barn Bengt, Ivar och Olof blev själastugeinnehavare under
vissa perioder. Reservation för osäkra uppgifter. Troligtvis har många släktingar i historisk tid varit
innehavare av själastuga och gästgiveri.

•

År 1565 blev Stugun en egen socken

•

Pål Persson (1732—1815) en mycket känd kyrkobyggare från trakten och tillika nämndeman med släkt i
nedåtstigande led i Stugun troligtvis ända till Gjurd Bodakarl på 1200-talet. Pål återvände som vuxen till
Stugun där han byggde en egen gård. Boningshuset är numera hembygdsgård i Stugun och flyttad från sin
ursprungliga plats. Exempel på släktled är (dessvärre är mödernesidan inte alltid lika känt, det första namnet
efter pilen är barn och namnet efter plustecknet är maka): Erik Halvardsson (ca 1465—1504) + Birgitta NN
(1470—1504) gOlof Eriksson (ca 1504—1567) gSimon Olofsson (ca 1530—1585) gErik Simonsson (ca
1565—1645) gSimon Eriksson Bonde, Länsman, Landstingsman (ca 1598—1670) + Berette Pedersdotter
(ca 1603 - 1681) från Stugun gPeder Simonsson Bonde, gästgivare, kyrkvärd i Stugun (ca 1634—1704) +
Luisa Pålsdotter (ca 1637—1694) från Bye i Lit g *)Pål Persson gästgivare, kyrkvärd, klockare i Stugun (ca
1664—1757) + Kerstin Svensdotter (1676 - 1764) från i Gevåg, Ragunda g Per Pålsson (1699 - 1737)
gästgivare i Stugun + Barbro Månsdotter (1703 - 1777) från Övergård, Sollefteå g Pål Persson (1732—
1815). *)= Så som jag tolkar det hade Pål Persson eventuellt en syster Kerstin Pedersdotter ?? (ca 1680—
1757) och vars barn m.fl. fortsätter i släktledet framåt i olika delade grenar till Katarina Nilsson född
Eliasdotter Sahlin samt make Nils Nilsson. Reservation för osäkra uppgifter.

•

Nils Nilsson (1873—1948) (Gretas far) härstammar från Thorsgård i Stugun. Eventuellt härstammar namnet
Thorsgård ända tillbaka till 1300-talet och Thor eller Thorer (d.v.s. Gjurds Bodakarls äldste son) då Thorsgård
var den del som förmodligen tillhörde Thor. Det är osäkert om detta är släktingar i rakt nedåtstigande led.
Nils Nilssons farfar Nils Persson och dennes bror Anders Persson delade på sin fars Per Nilssons (Nils Nilssons
farfars far), hemman på ca 1000 hektar vardera. Anders Persson sålde så småningom sin del (Dahlgården) till
ett skogsbolag och Nils Perssons (Nils Nilssons farfar) hemmansdel blev sedermera arrendegård åt
skogsbolag. Nils Perssons barn Nicolaus (Nicke) Nilsson (Nils Nilssons far) samt Jonas Nilsson (Nils Nilssons
farbror) delade på sin fars gård emedan systrarna fick torpställen. Nicolaus (Nicke) Nilsson med maka
Ingeborg född Larsdotter från Getåsen i Bergs socken byggde emellertid upp egen mangårdsbyggnad och
ladugård då den ena hälften av hemgården såldes av Nicolaus’ (Nickes) bror Jonas Nilsson till Mons
trävarubolag (sedermera Wiwsta varv, numera SCA). Brodern Jonas Nilsson (Nils Nilssons farbror) flyttade
efter försäljningen till torpet Ante Jons som idag ägs av sentida ättling Tord Hansson.

•

Forts Nils Nilsson och Thorsgård. År 1891 sålde även Nicolaus (Nicke) Nilsson ca 175 hektar av sin mark till
Mons trävarubolag och fick därmed förmodligen en bättre ekonomi samt undvek att sälja hela hemmanet, så
som många bönder antagligen tvangs till. Nicolaus (Nicke) Nilssons överlät på ålderns höst gården till barnen
Anders, Gustaf, Arvid och Ruben (Nils Nilssons yngre syskon). Ruben tilldelades byggnaderna samt 118 hektar
av samtliga 275 hektar. Idag ägs Thorsgårdsdelen av Rubens son och skogsbrukare Kjell Rubensson med maka
Margareta Rubensson. Nicolaus (Nicke) Nilssons äldste son Nils Nilsson byggde istället sedermera bl.a. en
gård (Katrinehill) mellan Thorsgård och Dusnäset efter en avstyckning av sin frus, Kristina, född Eliasdotter
Sahlin, hemgård Dusnäset.

•

Katarina Nilsson (1875—1964, född Eliasdotter Sahlin) (Gretas mor) härstammar från Dusnäset i Stugun.
Katarinas familj, likt sin makes Nils Nilssons familj, härstammar på fäderne sidan från Stugun. Katarinas far
och även farfar var hemmansägare på Dusnäset. Farfar Elias Persson från Dusnäset/Stugun och farmor
Margareta Jonsdotter från Sundsjö liksom Katarinas föräldrar Elias Eliasson Sahlin (1839 - ) från
Dusnäset/Stugunoch och Kristina född Svensdotter (1843 - 1911) från Brynjegård i Stugun bodde på Dusnäset
på sin tid. (Katarinas mor Kristina var först gift i barnlöst och endast några månader kort äktenskap med Elias
bror Jöns Eliasson, men blev änka straxt efter sitt giftermål med Jöns då denne begick självmord). På en
mindre avstyckning av Dusnäset byggde Katarinas make Nils Nilsson gården Katrinehill, som efter 1926 såldes
p.g.a. ekonomiska svårigheter. Dusnäset, som var ett stort hemman med skog, övergick/såldes sedermera till
skogsbolag då Katarinas föräldrar, Elias och Kristina Eliasson Sahlin (född Svensdotter från Brynjegård
Stugun), flyttade från Dusnäset till Fritshem på Frösön.

•

Nils och Katarina Nilsson bodde i Dusnäset året 1900 samt i 20 år mellan åren 1906—1926 där Nils också
byggde deras hemgård Katrinehill mellan Dusnäset och Thorsgård med jordbruk och möbelverkstad, efter en
mindre avstyckning, ca 100 hektar, av Dusnäset

•

Här föds Henning, deras andra barn, år 1900

•

Hilding föds år 1906

•

Nils föds år 1907 (flyttar 1930-tal till makans Karins hemgård i Bringåsen)

•

Otto (deras åttonde barn, därav namnet Otto) föds år 1909 (övertog sedermera jordbruksfastigheten på
Lillsjöhögen)

•

Elias föds år 1910

•

Walborg föds år 1911

•

Greta föds år 1913

•

Gudrun föds år 1914

•

Edvard föds år 1916

•

Linnéa föds år 1917

•

Karl-Erik, deras yngsta barn, föds år 1919

Erikslund i Ånge/Borgsjö i Medelpad
•

Hit flyttar Nils och Katarina Nilsson med familj år 1899; de bor här året 1899 samt mellan åren 1902—1906

•

Här föds deras första barn Stina år 1899

•

Här föds även Ingeborg år 1902

•

Märta föds år 1903

•

Elma föds år 1905

Klöstanäs i Lit
•

Till Lit och gården Klöstanäs flyttar Nils och Katarina Nilsson år 1926 med alla barnen förutom Henning och
Ingeborg. Familjen bor där mellan åren 1926—1932. Här arrenderar de ett herrgårdsjordbruk av familjen
Lithander samt bedriver eventuellt också ett åkeri.

Täng i Ås
•

År 1932 flyttar familjen till Täng vid Ås, där de bor i 1,5 år

Odensala/Östersund
•

Familjen flyttar till Odensala i Östersund i november 1933 där de bor ett kort tag ca ett halvår t.o.m. maj
1934

Lillsjöhögen
•

År 1934 i maj flyttar familjen med ungefär halva barnaskaran till Lillsjöhögen, där de bl.a. bedriver gästgiveri

•

Deras yngsta son Karl-Erik dör i Lillsjöhögen efter sviterna av en cykelolycka i Östersund

•

Nils Nilsson dör 74 år gammal i Lillsjöhögen år 1948

•

Deras dotter Greta dör 37 år gammal i Lillsjöhögen i lymfcancer? år 1950

•

Katarina Nilsson dör 88 år gammal i Lillsjöhögen år 1964 Katarinas och Nils barn Otto, snickare och bonde
övertog/köpte Lillsjöhögen tillsammans med makan Signe född Svensson och därefter övertog Ottos och
Signes barn Allis och Göran Lillsjöhögen
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Sammanställt av Irina Olsson 2013-08-05

Thorsgård i Stugun, Nils Nilssons (1873—1948) hemgård

Dusnäset i Stugun, Katarina Nilssons (född Eliasdotter Sahlin, 1875—1964) hemgård

Katrinehill i Stugun ca 1924, med familjen Nils och Katarina Nilsson och barn, äldre bild till vänster, ny bild till hö,
i Dusnäset och sedan Katrinehill bodde familjen i 20 år ca 1906—1926

Gården i Täng i Ås 1933, familjen Katarina och Nils Nilsson flyttade till Täng 1932 och bodde där ca 1 ½ år
t.o.m. november 1933

Troligtvis delar av gården i Odensala/Östersund där familjen Katarina och Nils Nilsson bodde ca ½ år från
november 1933 till maj 1934

Familjen Katarina och Nils Nilsson med ungefär halva barnaskaran kvar hemma flyttar till Lillsjöhögen
1934 och stannar där, bilder till vä äldre bilder, bild till hö släktträff 2013

