
 
 

   Förfäder och mödrar bakåt i tiden. 
 
 
Greta Alice Eugenia   1892 02 10 —1977  01 12         
Adolf Bertil Rinaldo  1893 11 20 —1967 06 15                 
Gretas släkt                                                                                                              
 
Far: John Ferdinand Eriksson 1864 —1941 
Mor: Hildur Elisabeth Eriksson 1858 — 1911 
Farfar: Lars Eriksson  1837 — 1905 
Farmor: Wilhelmina Eriksson  ? 
född Lagerqvist 
Morfar: Nils Petter Jönsson 1824 — 1910 
Mormor: Anna Gustafa    ?           1906 
Faster Matilda Eriksson  1859 — 1940 
 
Bertils släkt. 
Far: Per Adolf Pettersson  1866 03 02 – 1933   f i Lerbäck 
Mor: Amalia Ottilia Helena f Almqvist 1872 09 28 – 1954 04 04  f. troligen i Tveta 
Mormor: Birgitta Helena Almqvist   
f. Pettersson   1844 05 19 – 1922 09 15  
Morfar: Klas Georg Almqvist ?                 -   1881 01 30 Tveta   
 
Bertrandsborg syskonen. 
Adolf Bertil Rinaldo  1893 11 20 —1967 65 15 
Tilly Berta Helena  1896  01 06 -      
Arnold Birger Alexander  1897  12 28 –  
Ingeborg Beda Eugenia  1900  02 10 – 
Agne Bertrand Leopold  1901  11 10 – 
Albert Börge Georg  1903  09 10 – 
Gunborg Birgitta Ottilia  1905  12 28 – 2001 10 27 
Walborg  Blanche Dagmar  1908  11 25 – 
Sigrid Barbro Alexandra  1910  12 12 – 1910 12 29.  kl. 5 fm.  
Agne Bernt Edmund  1912  08 21-   1982 03 19 
          Barbro   1915  04 25 –  2009 05 30 
 
 
 
 
Helenero  var namnet på den stuga där Bertils mormor bodde vid nedan upptecknade husförhör 1890.  
 
 
Anteckning från Husförhörslängd år 1890 i Tveta socken Grödinge församling av Stockholms län. 
 
Almqvist Birgitta Helena född Pettersson 1844 05 19 – 1922 09 15 
Gift med Klas Georg Almqvist                      - 1881 01 30  Banvakt. 
Barn. 
Georg Tyko Valfrid   1867 02 11 – 
Gift 1890 10 26 utflyttad till Över Järna 1890 30 10. 
Klas Agne    1870 01 26 –  
Inflyttad 1886 11 23  
Amalia Ottilia Helena   1872 09 28- (1954 04 04 ) Jans farmor.  
Hjalmar Ture Gottfrid   1874 11 02 –  
Gustav Konrad Leopold   1876 09 20 –  
Karl Albert Emanuel   1878 06 15 –  
Ingrid Beda Elinora   1880 03 13 – 1890 06 08 
 
Det var alltid mellannamnet som var tilltalsnamn. Men man kan inte vara säker på att prästen skrivit 
rätt. Helena Almqvist lades i samma grav som sin make Klas Georg Almqvist på Tveta kyrkogård. 
    
 



 
 
 Mamma Gretas kassabok för december fram till Lucia 1946. Uppslaget fortsätter med en 
 kolumnsida för ex. kläder, matvaror och gas mm. Det var gaspolletter som stoppades i en 
gasmätare på köksväggen för att spislågan skulle brinna. 4 gas står det mitt på sidan. Näst 
överst på sidan står det Pippi Långstrump den hade kommit ut då och köptes till lille Jan som 
julklapp. En adventsstake blev inköpt för 1,80. Bertils lön på Centrumateljén var 202 kr. i 
veckan. Tord arbetade på en elfirman Fototon på Söder och lämnade 100 kr. till hushållet.  
Den 12 dec. var Jans kostym klar hos skräddaren för 69 kr. som nog var ganska påkostat. Jag 
minns att jag hade den en gång med vitskjorta och fluga på examen. 
 
 



En gammal träskål. 

Den gamla träskålen eller grötskålen som den en gång användes som. 

Det är nog den äldsta bevarade ägodel som brukats och kanske även till- 

verkats av våra förfäder.  

Enligt Gretas kladdlapp, från 

60-talet, verkar det som att 

skålen varit hennes mormors 

mors. Att Greta har skrivit lappen 

är säkert men namnet Britt- 

Marie Ringberg låter inte som 

ett 1700 tals namn. Hennes mor- 

mors mor var nog född i slutet av 

1700 talet. Skålen har gått i 

släkten till ryttartorpet i Kise- 

bast, Sturebadet, Sundbyberg, 

och efter Greta till Tord i Bergs- 

hamra, där jag tog bilden  

hemma hos Ola efter Tords död. 

Den användes som nötskål  

under många jular i våra hem.  

  



Porträtten 

 
I hallen i lägenheten Parkvägen 19 i Råsunda satt denna bildvägg. 

Många av bilderna finns i albumen, bilder på föräldrar barn och barnbarn. Den översta bilden 

 är Bertils självporträtt i spegel. Det understa är en skämttecknig av Bertil Almqvist om beredskapen. 

På sidorna nedtill är teckningar på Jan och Tord, till vänster Lena och Karin till höger Ann och Dan.  



Släktingar i USA 

Gretas morbror Viktor med hustru Emma.  

Det var nog dem som Gretas moster Sofi  

bodde hos, innan hon fick plats i en barn- 

familj. Jag tror att hon var tre år i USA. 

Detta är Anna Gustafas bror, Gretas 

mormors bror i USA. Han var nog den  

första släktingen där i Rockford i  

Illinois. Han var morfar till Carol på 

bilden under. Hon är fotograferad i 

Oskarshamn då hon var på besök. 

Det var därifrån man reste ut till USA. 

Det var mycket fattigt i Småland i slutet av 1800 talet. Det var nog så att Carols morfar röjde väg för  

de tre bröderna Jönsson från Kisebast i Småland att bosätta sig i USA, han var ju deras morbror.  

De bodde troligen i svenskbygden Illinois i närheten av Chicago. På foton därifrån har fotoateljéerna  

svenska innehavare. Trots avståndet var kontakterna täta med Sverige, brev men även besök, men  

med åren och nya generationer kom även språket att bli ett hinder. Under kriget fick vi ju livsmedelspaket  

från USA,men jag vet inte om vi skrev svar. “Det sista brevet till Sverige” är nog julhälsningen från  

Bobby till vår moster Lisa någon gång under 1950 talet.           I kanten står det “Jag skriver snart” 



 
 

Rim och ramsor i tiden. 
 

Det finns många nonsens verser och ramsor som barn använt under generationer.  Så var det 
även hos flickorna Eriksson i Sturebadet. De hittade på egna ramsor på sina namn och hade 
namn som följde med från barndomen hela livet. Mamma Greta hette  ”Krische gullet” och kusinen 
”Tant Ella” kallades ”Lill Jöns”. Hon bodde ju i Småland och under barndomen hos morfar och 
mormor Nils Peter Jönsson med sin mor Anna och alla hette Jönsson. Barbro och jag har rotat i 
våra hjärnvindlingar och hittat fragment av en del gamla rim och ramsor. 
 
En ramsa som kunde höras på skolgårdar under 1800 talets slut lät ungefär så här. 
 
Oss för en gåss, gåss för en påss, 
skinn fira fim, rull dore brake rullom,  
tockna, tockna sockna tös, 
alla de som trilla neder uti putten, putten,  
å efter kommer långe Kjortel Jonsson. 
  
En ramsa som jag tror är mycket gammal, är den här.  
”Oj oj, oj oj, oj oj oj, gumman slog sin son i golv, räkna rätt så blir det tolv.”  
 
Från folkskolans barndom kanske den här är.  
Pinka, pank, utfattig. Eller då järnvägen var ny och man åkte tåget till Göteborg.  
”Flina, Flen, Katrineholm.  
 
En ramsa som Stig brukade skrämmas med, som jag tror han lärt av faster Matilda. 
Till den skulle man svara ja på allt Stig frågade, den är så här. 
Har du varit i skogen i dag?  Ja!  Såg du björn?  Ja! Satt han på en sten?  Ja!  
Gnagde han på ben? Ja!  FICK DU SMAKA? Skrek Stig till, med hög röst , så man blev rädd, och 
det var roligt att bli lite skrämd. 
 
En del ramsor har nog sitt ursprung i bildböcker vilket jag tror denna har. 
 
Riddaren Finn kom Fusenfejs frieri.  
 
Riddaren Finn kom Fusenfej, han går sig på gården, han går sig på råd. 
Så gångar han sig i kammaren in till själva Kungen i Kej. 
Så, sitter ni här själva Kunen i Kej, allt över ett bord.   
Får jag taga eder dotter till äkta?  
Det får du fråga hennes moder till råda. 
Jag skall så göra sa kom Fusenfej.  
 
Riddaren Finn kom Fusenfej, han går sig på gården, han går sig på råd. 
Så gångar han sig i kammaren in till fru Skräckeli Skrej. 
Så sitter ni här ni fru Skräckeli Skrej, allt över ett bord. 
Får jag taga eder dotter till äkta? 
Det får du fråga hennes fader till råda.  
Jag har så gjort sa kom Fusenfej. 
Då får du fråga hennes broder till råda. 
Jag skall så göra sa kom Fusenfej. 
 
Fortsättning på omstående sida. 
 
 
 
 



 
 
Fortsättning från omstående sida. 
 
Riddaren Finn kom Fusenfej, han går sig på gården, han går sig på råd. 
Så gångar han sig i kammaren in till Knapp Målar på vägg. 
Så sitter ni här ni Knapp Målar på vägg, allt över ett bord. 
Får jag taga eder syster till äkta? 
Det får ni fråga hennes fader till råda. 
Jag har så gjort sa kom Fusenfej. 
Då får ni fråga hennes moder till råda. 
Jag har så gjort sa kom Fusenfej. 
Då får ni fråga henne själver till råda. 
Jag skall så göra sa kom Fusenfej.  
 
Riddaren Finn kom Fusenfej, han går sig på gården, han går sig på råd. 
Så gångar han sig i kammaren in till Hoppet i Spira som brud skulle bliva. 
Så sitter ni här ni Hoppet i Spira som brud skulle bliva, allt över ett bord. 
Får jag taga eder själver till äkta?  
Det får du fråga min fader till råda. 
Jag har så gjort sa kom Fusenfej. 
Då får du fråga min moder till råda. 
Jag har så gjort sa kom Fusenfej. 
Då får du fråga min broder till råda. 
Jag har så gjort sa kom Fusenfej.  
 
Så togo de fram en förfaserligt lång häst 
och så satte de upp själva Kunen i Kej 
och så satte de upp Fru Skräckel i Skrej 
och så satte de upp Knapp Målar på vägg 
och så satte de upp Hoppet i Spira som brud skulle bliva 
och så satte de upp kom Fusenfej.                                     
Vad de sedan gjorde minns jag inte. Men det kanske var så här. 
 
”Så redo de bort över berg genom skog 
men hästen han tröttna och Fusenfej drog.” 
 
 
 
Så var det ramsan om ”Pelle som inte ville gå till skolan .” 
 
Mamman som söker hjälp hos många för att han skall gå till skolan, men det går mycket trögt.  
Till sist är det katten som sätter fart på det hela och i ett allt snabbare tempo passerar alla 
mamman bett om hjälp… och här gäller det att rabbla allt i ett allt fortare tempo.       
 
Det var en gång en pojke som hette Pelle och inte ville gå till skolan. 
Då gick Pelles mamma till riset och sa ”snälla riset, smäll Pelle för Pelle vill inte gå till skolan”.  
Nej sa riset. 
Då gick Pelles mamma till elden och sa, ”snälla elden, bränn riset för riset vill inte smälla Pelle och 
Pelle vill inte gå till skolan” Nej sa elden. 
Då gick Pelles mamma till vattnet och sa, ”snälla vattnet, släck elden för elden vill inte bränna riset 
och riset vill inte smälla Pelle och Pelle vill inte gå till skolan”. Nej sa vattnet. 
Då gick Pelles mamma till oxen och sa. ”Snälla oxen, drick upp vattnet för vattnet vill inte släcka 
elden och elden vill inte bränna riset och riset vill inte smälla Pelle och Pelle vill inte gå till skolan. 
Nä sa Oxen. 
 
 



 
 
 
 
Fortsättning om Pelle 
 
Då gick Pelles mamma till slaktaren och sa, ”snälla slaktaren, slakta oxen för oxen vill inte dricka 
ur vattnet och vattnet vill inte säcka elden och elden vill inte bränna riset och riset vill inte smälla 
Pelle och Pelle vill inte gå till skolan”. Nej sa slaktaren. 
Då gick Pelles mamma till repet och sa, ”snälla repet, häng slaktaren för slaktaren vill inte slakta 
oxen och oxen vill inte dricka ur vattnet och vattnet vill inte släcka elden och elden vill inte bränna 
riset och riset vill inte smälla Pelle och Pelle vill inte gå till skolan”. Nej sa repet. 
Då gick Pelles mamma till råttan och sa, ”snälla råttan, gnag av repet för repet vill inte hänga 
slaktaren och slaktaren vill inte slakta oxen och oxen vill inte dricka ur vattnet och vattnet vill inte 
släcka elden och elden vill inte bränna riset och riset vill inte smälla Pelle och Pelle vill inte gå till 
skolan”. Nej pep råttan. 
Då gick Pelles mamma till katten och sa, ”snälla katten, tag råttan för råttan vill inte gnaga av repet 
och repet vill inte hänga slaktaren och slaktaren vill inte slakta oxen och oxen vill inte dricka ur 
vattnet och vattnet vill inte släcka elden och elden vill bränna riset och riset vill inte smälla Pelle 
och Pelle vill inte gå till skolan”. Jam sade katten! 
 
Och katten på råttan och råttan på repet på slaktaren och slaktaren på oxen och oxen på vattnet 
och vattnet på elden och elden på riset och riset på Pelle och smällde och dängde och sen gick 
Pelle till skolan.     
    

   

  
En fingerlek 
 
Det finns många fingerlekar ex ”Imse vimse spindel” men mamma Greta lärde ut en del udda. Med 
fingrarna kunde hon låta som en ko, då den släpper ned en ”Koblaja” i backen. 
 
Kiosken är en rolig fingerlek, där händerna blir en kiosk. Pekfingrar blir disk, lillfinger expedit. 
Tummarna blir två pojkar (drängar) för det är Oskar och Anton som handlar.  
Vad får det lov att vara?  ”En is” säger Oskar och hon hämtar en glass under disken, var så god. 
Det blir en krona. Var så god säger Oskar. Var så god nästa, vad får det lov att vara?  
Bilar säger Anton osv… 
 

 
 
  



Lille Muj. 

 
Skyarnas minste lille Muj 
föll till jorden en dag i ett susande huj. 
Han slog sig just inte för han var så mjuk 
men kände sig ändå bortkommen och sjuk. 
 
Skyarnas Muj gick på jorden och sa 
giv mig en skjorta så blir jag så glad. 
Men människorna svarade du är så rar 
rarast när ingen skjorta du har. 
 
Skyarnas Muj gick på ängen och sa 
låt mig få gunga på blommornas blad. 
Men blommorna svarade gung gung gung, 
fast du är liten så är du för tung. 
 
Skyarnas Muj gick på stranden och sa, 
tag mig i båten så blir jag så glad. 
Men skepparen svarade siken krabat, 
tar vin i båten han äter upp all vår mat. 
 
Skyarnas Muj gick på slottet och sa, 
giv mig din krona så blir jag så glad. 
Men konungen svarade till ett sigill, 
gör vi den pojken så får han stå still. 
 
Och åtta lakejer sprang fram i en hast, 
för att söka ta Lille Muj fast. 
Men Lille Muj hitta en trappa av sol, 
for genom luften så kyrktuppen gol 
och kommer han nånsin till jorden igen 
kanske hos tuppen han finner en vän. 
 
Som Jan mins den. 
 
 
Lille Muj fick Tord i present, troligen av Moster Lisa. 
Det var en bilderbok med en vers till varje bild. 
Jag tror att det var den enda dikt han kunde utantill. 
Det blev med åren hans parad nummer vilket önskades 
vid alla familjefester.   

 







Fragment av ett Aftonblad.  
   
Ett gammalt Aftonblad låg hoprullat i en tom hushållspappers rulle. Det var Bertil som hade 
stoppat in den och snyggt textat ”Det artonde aftonbladet den 30 oktober 1893 1839”.  
Det överstrukna var hans födelseår. 
 
Varför det adertonde Aftonbladet?  Det fanns ingen tryckfrihet då, om det som skrevs 
missgynnade myndigheter, kungahus eller kyrka, drogs tidningen in. Den gavs ut igen under 
annat namn, men snart förenklade man det och numrerade den bara. Eller skrev bara dit nya, 
som ”Uppsala nya tidning” som lever än.  
     
Här står att läsa alla ångfartygens turer till olika destinationer.  Det var ju i början av 
november så det var inte säkert att det gick någon returresa. Fick man kanske övervintra i 
Örebro eller Läppe? Det var inte så noga på minuten då, kaptenen på Sjöhästen meddelar att 
man återvänder från Örebro den fjärde eller den femte november. Han skriver också att om 
vädret så tillåter gör man en resa till.(Det är som SJ under snövintrarna 2010-11) 
Det står om hur diligenserna avgår till Göteborg och Helsingborg.  
  
Tankarna går tillbaka till början av de här albumen, till Småland och min mamma Gretas 
morfar i Kisebast, Nils Petter Jönsson. Han var 15 år då den här tidningen kom ut. 
Greta har berättat att man hade nummer- hästar i samband med Rusthållet, hästar som gick i 
”trafik” fram och åter mellan platser, skjutshåll, där man kunde byta hästar under långa resor. 
Han kanske arbetade med hästarna? Diligens- vägen till Helsingborg kanske gick där?       
 
På lediga stunder satt han och tittade i bibeln och lurade ut hemligheten med att läsa och 
skriva. Bibeln och andra religiösa skrifter var kanske det enda han hade att tillgå. På den tiden 
var det kyrkoplikt, man var tvingad att gå i högmässan om söndagarna.  Men lite kul hade 
man nog på kyrkbacken, man träffade vänner, fick höra skvaller och kanske var det där han 
mötte sin kärlek Anna Gustafva. 
 
Det är mycket som vi i dag tar för givet som då var nästan omöjligt, som att resa. För de flesta 
den tidens människor innebar det att gå, eller att resa sjövägen. Men de flesta stannade på sin 
ort. Man gifte sig och bodde kvar på nästan samma plats i generationer.     
 
Den största förbättringen som kanske har hänt i Sverige var nog Järnvägen. Att resa mellan 
Stockholm och Göteborg tog närmare en vecka, med tåget gick det snart på en dag och var 
mycket bekvämare. Tågets hastighet gjorde att hela landet fick gemensam tid. Tidigare var 
tiden beräknad efter hur solen stod över landet så klockorna fick ställas om. 
I Gretas moster Sofis brev från USA till sin syster i Sturebadet står det att hon antog att deras 
mamma nu var i Stockholm. Deras mamma var Anna Gustafva som tagit tåget till Stockholm.  
 
I ett annat brev står det att de varit insnöade en tid och inte kunnat hämta posten. Det är just 
nu lika illa här! Den 11 februari 2011 rasar en vild snöstorm, all busstrafik i  Stockholms 
området är inställd och att gå ut och  hämta posten är ingen bra idé, bättre är att gå i ide.   
 
Ja det var lite funderingar kring ett gammalt Aftonblad. Jag har varit tryckare i samma lokal  
där Hjärta startade Aftonbladet i Gamla Stan och mycket fanns kvar från hans tid.   
Allt är kanske inte så olikt som vi tror. Och i glädje som sorg är, våra känslor lika!  
 
 



Lite eftersnack.

Så här såg Jan ut vid tiden

då dessa album samman-

ställdes. Det är min dottre Anns 

särbo Peter som tog bilden påsken

2009. Det tog fyra år att få ihop

det hela, där det ändå fattas 

mycket, som skulle vara roligt

att ha med. Som bilden från

Luthersgatan på bageriet där

Greta skrivit “här köpte vi franska,

13 stycken för tolv öre”. Den finns

i en foto bok om ett svunnet 

Stockholm. Gretas porträttalbum

saknar jag verkligen. Jag har Lisas

där Greta i efterhand namngivit

personer som hon kände till. 

Mycket material har jag fått

i efterhand vilket gjort att det inte

finns med, eller finns på annat ställe.

Att Greta var i Kisebast 1911,det 

året hennes mor dog framkom i ett

brev 1912 och finns inte med.Vissa 

saker är jag osäker på,som bröderna 

i USA, de anges bara med förnamn och 

jag har antagit att det är söner till 

Anna Gustafa och Nils Petter Jönsson. 

Hur fattigt det var i Småland, har jag inte skrivit om, men läs Nils Petters

brev från år 1900 så framgår det lite av det armod som fanns. 

Eller läs Wilhelm Mobergs Utvandrarna. 

För den som vill släktforska kan dessa album vara en inspirationskälla

till att få veta mer. Det går ju bra att fortsätta berättelserna både bakåt

och frammåt. Men bakåt är det dåligt med foton.

Ett stor tack vill jag rikta till Peter Forsling som byggt dator åt mig och gjort E-boken.

 

Mycke nöje med vår historia!


