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Ordföranden har ordet
Nu kommer den ”förbaskade” sommaren. Den tid på året då man nästan inte har möj-
lighet att släktforska. 
Man ska sitta ute och fika med bekanta och grannar.
Man ska ro ut med båten och fiska.
Man ska åka till badstranden för att sola och bada.
Man ska sköta trädgården. 
Man ska måla om huset.
Man ska se till att barn och barnbarn kommer på besök.
Man ska upp till fjällen och plocka hjortron.
Man ska resa på semester.
Vilket hemskt liv utan släktforskning. Fast det menar jag ju egentligen inte. Det är 
bara så att jag gärna vill hinna med allt hela tiden.
Men - det är nog rätt bra att göra ett uppehåll i forskningen. Man kan då ta i med nya 
tag och se på forskningen med nya nyfikna ögon när hösten och mörkret kommer.
Passa på att fråga ut släktingar när ni träffas under sommaren om vad de känner till 
om ”de äldre”.  Det kan förhöja konversationen vid fikaborden.

Njut av det fina varma sommarvädret och koppla av under sommaren!
Det är Du värd efter allt slit under vintern.
och
Följ gärna med på vår utflykt till Brunflo den 19 juni.

Kerstin Ellert

Sommar i Billsta, Hackås. Foto: Okänd
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I ”Utgården” en av de allra äldsta 
gårdarna i byn, bodde under 
1700-talets första hälft Hans 
Jönsson Berg (1702 – 1777). 

Om honom sägs 
att han i yngre 
åren var ”Något 
vidlyftig, fast ej 
känd för några 
grova laster, men 
i ålderdomen en 
mycket bot fär-
dig man” (Opp-
bygda  – går-
dar och folk 
sid. 379) . Han 
hade fem barn 
varav den äldste 
sonen Jöns 
över tog hem-
går  den och den 
yngre brodern 
Sven köpte en   
torp lägenhet av 
sin bror 1766. 
Det är denne 
Sven Hansson 
Berglin (1734-
1811) som är 
mannen bakom 
gårdsnamnet.
Sven Hansson 

Berglin gifte 
sig den 27.12 
1772 med Sigrid 
Karlsdotter från 
Bergsbyn och 
benämns då i 
vigselboken som 

”Sven Hans”, ett gårdsnamn berättar
I juni 1963 kom jag för första gången till Mo, Vigge, och min mans föräldrahem 
”Sven Hans”. Någon Sven eller Hansson bodde inte på gården och hade inte 
gjort det på länge. Bakom gårdsnamnet döljer sig en intressant historia som 
gett avtryck utanför länets gränser.

dragon vid Ovikens kompani. 
Han var en mycket skicklig 

urmakare och Sven Hans-
klockan är idag en mycket efter-
traktad antikvitet. Vi har sett ett 
exemplar av klockan på Nordiska 
museet i Stockholm och även på 
Jamtli finns Sven Hans klockor 
t.ex. i Näsgården, liksom på 
hembygdsgården i Berg. 

Kännetecknande för Sven 
Hans-uren är en liten rund och 
konvex skiva överst på urtavlan, 
där man kan läsa de tänkvärda 
orden ”Tiden går bort och 
kommer aldrig mer igän”.
Enligt Maj Nodermann har Sven 

Hansson Berglin ”Edlers slanka 
formgivning med en sparsamt 
skuren dekor på sina mycket 
karaktäristiska golvur. Han var 
en av dessa mångfrestare som 
både kunde måla och snickra och 

hade sinne för mekanik. Sven 
Hansson var mest känd som 
urmakare och levererade av 
allt att döma golvuret komplett 
med både verk och foder med 
signerade arbeten mellan 1782 
och 1799” (Mästare och möbler 
sid. 204).

Det finns också en kopia av 
ett Sven Hans-ur i det som har 

kallats Prinsstugan i Storlien 
som nu är kungens sportstuga. 
Ursprungligen byggdes stu gan 
som gåva till det nyförmälda 
prinsparet Gustav Adolf 
och Sibylla (kung Karl XVI 
Gustafs föräldrar). De vigdes 
1932 och gåvan överlämnades 
1934.  Södra Jämtlands Hant-
verksförening lät, som gåva, 
göra en kopia av ett Sven 
Hans-ur med fodral. Fodralet 
målades av konstnären Paul 
Jonze.

Sven Hans-gården ca 1918-1920. Den äldre kvinnan på bilden är Kristina 
Jonsdotter (1847 – 1932) som ärvde torpet efter sin far Jon Olofsson. 
Flickan är min svärmor Kristina Olofsson och hennes kusin
Göran Jonsson.  (Foto J. Wasell)
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Sven Hansson Berglin syss-
lade förutom med urmakeri 
även med bössmide och hugade 
spekulanter lär ha sökt sig 
till Mo för bössornas skull. 
De möttes inte alltid av en 
serviceinriktad hantverkare, för 
om Sven Hansson Berglin sägs 
att han hade ett mycket häftigt 
temperament och inte tålde 
några motigheter. Vid ett tillfälle 
då han arbetade med en snart 
färdig klocka, var det något som 
misslyckades. Han blev 
då så förbittrad att han 
krossade den med en 
slägga så bitarna flög 
runt i verkstaden.

En annan egendom-
lighet med Sven Hans-
son Berglin var att han 
på inga villkor tålde 
att folk hostade och 
spottade på golvet när 
de var hemma hos 
honom. Det behövdes 
bara att någon hostade 
till så blev han på dåligt 
humör och försvann ut. 
Han kom inte in igen förrän den 
skyldige avlägsnat sig. Till saken 
hör att han hade säkert inte så 
rent och välputsat omkring sig.

Sven Hansson Berglin dog 
1811 i vattusot och var då  
”för ryckt af mechaniska spe-
kulationer”. Han hade året före 

sin död förlorat både sonen 
Carl och hustrun Sigrid. Kvar 
fanns svärdottern Agnes med 
minderårige sonen Sven.

Sven Hansson Berglins efter-
kommande bodde kvar på torpet 
till 1826 då hans sonson Sven 
Karlsson bytte torp med Per 
Andersson Stare i Vigge men 
gårdsnamnet bevarades.

Per Andersson Stare bodde kvar 
på torpet till sin död 1851 men 
hade dessförinnan sålt det till 

sin måg Jon Olofsson, som varit 
gift med Per Andersson Stares 
dotter Kerstin. Hon avled ett par 
år efter giftermålet. Äktenskapet 
blev barnlöst. 
Jon Olofsson gifte om sig och 

det är hans efterkommande 
från det andra äktenskapet som 

fortfarande bor kvar på Sven 
Hans-gården. 

 Inger Jonasson 
 
Källor:
Oppbygda ”Gårdar och folk” Mo – 
Kvitsle – Dalåsen 

Oppbygda ”Gårdar och händelser” 
Mo- Kvitsle – Dalåsen

Berg och Åsarne 1998  ”Sven Hansson 
Berglin i Mo” av Bertil Månsson

Mästare & Möbler  Maj Nodermann

Kyrkböcker Bergs församling

Sven Hans-gården  i dag 2011

Efterlysning
Vår kassör efterlyser de två 
medlemmar som skickat 
in med lemsavgifter utan 
att skriva ned sina namn 
eller sina adresser på post-
giroinbetalningarna! Tror ni 
att ni glömt att göra detta, 
kon takta kassören (se sid 2) 
och var beredd att ange när 
ni skickade in avgiften!

Släktforskardagarna 2011
Släktforskardagarna 26-28 
aug hålls i år i Norrköping. 
Arrangör är Släktforskarna 
i Norrköping som bildades 
2008. Som vanligt hålls 
föreläsningar, årsmöte, 
utställningar av böcker, 
program, databaser på 
CD/DVD och i år också en 
jubileumsmiddag eftersom 
förbundet firar 25-jubileum. 
Med information hittar du på 
www.sfd2011.se 
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I  juni 2010 åkte jag förbi Ytter ån och stannade för att se på minnesstenen över Mårten Jönsson som 
drunknade här år 1700. Jag blev glad att det rests en fin minnessten över honom. Mårten var min 
släkting, han var bror till min morfars mormors farfars morfar Per Jönsson. Text på stenen:

 HÄR I YTTERÅN ÅR 1700 OFFRADE MÅRTEN JÖNSSON SITT LIV 
FÖR FRIHETEN 
VÄNSKAPEN OCH JÄMTLAND GAV HAN ALLT
 Men vem var Mårten Jönsson? 
Jo, Mårten kom från Föllinge! Mårten Jönsson  var född på den gamla släktgården i Slätten i Föllinge. 
Han var på väg från förhör i högkvarteret i Mattmar, där han dömts  för spioneri, till landsfängelset på 
Frösön, när han i hopp om att kunna rymma kastade sig av färjan över Ytterån, men drogs till botten 
av sina hand- och fotbojor och drunknade i den strida strömmen. 

Janrik Bromé har skrivit om Mårten Jönsson i sin bok Jämtlands och Härjedalens historia, tredje 
delen. Janrik skriver att Mårten Jönsson sålt  militära hemligheter i Jämtland till norska spioner. 
Mårten var norsksinnad och många Jämtar med honom. Vi  Jämtar är ett frihetsälskande folk. En 
gång var Jämtland ett självständigt rike. Länge hade vi hört till Norge. Svensk överhöghet var inte 
så populär. Jämtarna var förbjudna  att vistas i  gränstrakterna mot Norge och fick inte ha någon som 
helst förbindelse med Norge. 

Och vem vet, om Mårten inte blivit avslöjad, hade kanske Jämtland återtagits av Norge och vi varit 
norrmän nu!

Mårten Jönsson och Torsten Föllinger

Foto June Ekelin
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Text på stenen:
 SPELMANNEN LÄMNADE 
HEMBYGDEN FÖR UTLANDET  -  
LÄNGTAN ÅTERBÖRDADE 
HONOM TILL FOSTERJORDEN
 

Gården i Slätten i Föllinge kyrkby övergick till Mårtens bror Per Jönsson och gick i hans släkt  
ända fram till 1950-talet, då den tog klivet upp till Tunbacken och blev Föllinges hembygdsgård, 
även kallad Spelmansgården. Och här finns också en minnessten över en sentida släkting till Mårten 
Jönsson, världskände violinisten Göran Olsson-Föllinger, som föddes på gården i Slätten 1886. 
Görans berömde, mångsidige son, estradören, konstnären Torsten Föllinger, musiker, skådespelare, 
sång are, sångpedagog och silhu ettklippare tecknade för lagan till Görans minnessten. Torsten 
dog 2010, 310 år senare än sin farfars farfars farmors farbror Mårten  Jönsson. Olika falla ödets 
lotter......

Göran Olsson Föllinger och hans fru 
Ingeborg. Foto: Karl Olsson, Brunflo.

Foto: June Ekelin
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TORSTEN FÖLLINGER

MUSIKER, KONSTNÄR, ESTRADÖR MED ANOR I FÖLLINGE
TORSTENS FAR VAR FÖDD PÅ DEN GAMLA SLÄKTGÅRDEN I SLÄTTEN, GÅRDEN 

SOM NU ÄR FÖLLINGES HEMBYGDSGÅRD.
Vid Föllinge hembygdsgård finns 2 minnesstenar, över Göran Olsson-Föllinger, 1886-1969, se 
föregående sida, och över Lilly Johansson, 1920-1999, se nedan. Torsten Föllinger, 1922-2010, 
har gjort förlagan till sin fars minnessten.  Släktskapstavlan  här nedan visar släktskapen mellan 

Lilly och Göran. 
                                    

Bilder, överst: Lilly Johansson med hederspriset Norrlandsbjörnen. Foto 
 J Ekelin. Torsten med hundar. Foto okänd. Underst: Minnesstenen över Lilly. 
Foto J Ekelin. Torsten klipper siluetter. Foto okänd

June Nilson Ekelin
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Gustav Vasa var mån om att 
kronan skulle gå i arv inom 
Vasaätten så 1544 införde han 
ärftlig tronföljd på manssidan. 
Döttrar skulle inte vara regenter 
utan gifta sig med redlige män 
från passande släkter. I sitt tes-
tamente 1560 stipulerade Gustav 
Vasa att döttrarna skulle vara 
underdåniga sina bröder och sina 
män men de skulle också se till 
”deras fädernelands fromma och 
bästa.” Därmed gavs döttrarna 
en ambassadörsroll ute i Europa. 
De medförde också en hemgift, 
så kallad brudskatt, på 100 000 
daler, så det var inget dåligt parti 
även om de i många europeiska 
furstehus ögon sågs tillhöra en 
uppkomlingssläkt.

Vilka var då Gustav Vasas och 
Margareta Leijonhuvuds fem 
”karska” döttrar?

Äldst var Katarina (1539 – 
1610) som gifte sig med greve 
Edzard av Ostfriesland. Hon tog 
med stor handlingskraft del i sin 
makes inrikespolitiska konflikter 
och kom på kant med både sin 
svärmor och sina svågrar. Efter 
makens död styrde hon delar av 
grevskapet fram till sin egen död 
i Berum, Ostfriesland.

Cecilia (1540 – 1627) är 
väl kanske den Vasadotter 
vi mest hört talas om genom 
Vadstenabullret. Efter systern 
Katarinas bröllop 1559 följde 
Cecilia m.fl. med brudparet 
genom Sverige och vid ett 
uppehåll på Vadstena slott 

Vasadöttrarna
I samband med JLS årsmöte 2011-04-09 föreläste Karin Tegenborg Falkdalen utifrån 
sin bok ”Vasadöttrarna” som gavs ut under 2010. Karin är idéhistoriker och chef för 
Föreningsarkivet i Östersund.
   Det är allmänt känt att Gustav Vasa hade fyra söner varav tre,  Erik, Johan och Karl, 
har profilerat sig mer än den fjärde hertig Magnus, som led av sinnessjukdom. Mindre 
känt är att han också hade fem döttrar som nådde vuxen ålder.

påträffades Katarinas svåger 
Johan i Cecilias sovrum – 
”havande näppeligen hosorna på 
sig”. Detta föranledde ett stort 
rabalder och brodern Erik var 
mycket upprörd.

Cecilia gifte sig med Kristoffer 
av Baden-Rodemacher och tit-
ulerades markgrevinna. Mak arna 
besökte London och drottning 
Elisabeth I  bland annat  för att 
intensifiera förhandlingarna 
om äktenskap mellan Erik 
och Elisabeth samt utverka 
stöd i form av legosoldater till 
Sveriges deltagande i Nordiska 
sjuårskriget. Det lyckades inte 
så bra och en av de medföljande 
beskriver besöket så här. ”Vi 
kommo väl in med stort bram 
men vi kommo dädan med stor 
skam”.  Cecilia och Kristoffer 
var svårt skuldsatta och deras 
ägodelar beslagtogs när de 
tvingades lämna England. Cecilia 
återvände till Sverige och fick 
Arboga som förläning. För att 
klara sitt uppehälle bedrev hon 
kaperiverksamhet i Östersjön. 
Cecilia fick under sitt äktenskap 
med Kristoffer sex barn. Hon 
fick också ett barn sedan hon 
blivit änka. Hon lämnade 
så småningom Sverige och 
tillbringade slutet av sin levnad 
i stor fattigdom.

Anna (1545 – 1610) gifte 
sig med greve Georg-Johan av 
Pfalz-Veldenz-Lützelstein. Ett 
äktenskap som påskyndades av 
brodern Erik eftersom Georg-

Johan hade goda relationer med 
kejsaren och andra förnäma 
furstar.

Pfalzgreven spenderade Annas 
brudskatt på olika storslagna 
projekt och var vid sin död svårt 
skuldsatt.
 Sofia (1547 – 1611) blev 
förmodligen den olyckligaste 
av Vasadöttrarna. Hon gifte sig 
med Eriks kusin hertig Magnus 
av Sachsen-Lauenburg. Erik var 
Gustav Vasas son i äktenskapet 
med Katarina av Sachsen-Lau-
enburg, Sofias mor var Mar-
gareta Leijonhuvud.

Bröllopet stod samma dag som 
Erik XIV äktade knektdottern 
Karin Månsdotter. Sofias äk-
tenskap var olyckligt. Om 
Magnus sägs att han var brutal 
både mot sin hustru och mot 
sina underlydande. Det gick så 
långt att han till slut förvisades 
från Sverige och Sofia bosatte 
sig på Ekolsund tillsammans 
med sonen Gustav.  Den kart-
läggning som Urban Leijon, 
JLS har gjort över Vasaättlingar 
i Ångermanland, Jämtland och 
Härjedalen utgår från Sofia.

Den yngsta av Vasadöttrarna, 
Elisabeth  (1549 – 1597) gifte sig 
med Kristoffer av Mecklenburg. 
Elisabeth var den som fungerade 
som spindeln i det kungliga 
kontaktnätet mellan syskonen. 
Efter makens död återvände hon 
till Sverige och Norrköping. 
I brödrastriden tog hon Karls 
parti.
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Nu har Wiki-Rötter, släkt-
forskarnas egen encyk lopedi, 
existerat i ett halvår. Antalet 
artiklar har snabbt vuxit till 
omkring 750 stycken, och 
wikin har utvecklats till en 
viktig informationskälla för 
alla svenska släktforskare. Am-
bitionen är att det ska bli lika 
självklart för släktforskare att 
slå i Wiki-Rötter, som att man 
slår i Wikipedia eller Gula 
sidorna när man söker annan 
information.

En wiki, från hawaiiska wiki 
som betyder snabb, är en sökbar 
webbplats där sidorna enkelt 
och snabbt kan redigeras av 
besökarna själva. Tekniken 
är modern och lättillgänglig 

Gissa föremålet 
Här publicerar vi lite huvudbry i 
form av en bild på ett träföremål 
som finns i Robert Fresks ägo. 

Föremålet är omkring 50 cm 
långt och tämligen tunt och har 
skarp, vass kant. Som framgår 
av bilden är det också vackert 
dekorerat.

Robert berättar att hans farfar 
och namne inskaffade detta 
föremål någon gång i mitten av 
1800-talet, kanske något senare. 
Det är ett vardagsting som fanns 
i hemmet och som familjen 
brukade regelbundet.
Men vad är det? I nästa nummer 
kommer svaret!

Text och bild: Margareta 
Olsson

Sammantaget kan sägas att 
prinsessorna spelat en viktig 
roll i Vasatidens inrikes- och 
utrikespolitik.

   Karin Tegenborg Falkdalens 
föreläsning var mycket intres-
sant. Hon har under arbetet med 
boken besökt Tyskland och följt 
i prinsessornas fotspår både via 
arkiv men också med kamera. 
Vi fick också se bilder av platser 
där prinsessorna bott.

Inger Jonasson

Kom med och bygg 
släktforskarnas eget uppslagsverk!

och bygger på idén att alla 
har kunskaper att dela med 
sig av, och att de riktiga ex-
perterna inte bara är en lite 
klick självutnämnda sådana 
utan består av alla som gjort 
erfarenheter i släktforskningens 
verklighet.

För att få skriva i och 
redigera Wiki-Rötter krävs 
bara att man är en registrerad 
användare, ingenting annat. Vi 
som arbetat med Wiki-Rötter 
hittills söker därför dig som 
tycker att du vill dela med dig 
av dina egna erfarenheter som 
släktforskare, dina kunskaper 
i släktforskarprogram, dina 
kunskaper om arkiv, bibliotek, 
släktforskarföreningar, regioner, 

landskap, litteratur, metodik, 
historia, etc. Vi söker dig som 
kan förklara vad en kyrkoherde 
är, vad landsarkivet i Östersund 
sysslar med, vad nationalitet 
innebär, vad en landshövdings 
historiska arbetsuppgifter varit, 
eller vad en häradshövding 
är… 

Vi söker också efter dig som 
har erfarenhet av att släktforska i 
andra länder. För hur ska vi bära 
oss åt för att hitta barnbarnens 
rötter om sonen har gift sig med 
en syriansk flicka, eller dottern 
flyttat iväg till Bryssel och 
bildat familj där?

Välkommen till Wiki-Rötter 
på www.genealogi.se/wiki !
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Stenen står fortfarande kvar,  
Gud ske lov. Jag har själv besökt 
den ett par gånger,  efter en 
knapp timmes fotmarsch norrut 
från  Storlien.
   Stenen skall från  början 
ha varit en gränssten mellan 
Meråkers och Undersåkers 
socknar. Norrmännen flyttade 
dock för många år sedan, av 
någon anledning, stenen från 
Skurdalsporten och några hundra 
meter österut, in på nuvarande 
svenskt område.
   Det har länge diskuterats om 
vad de tecken som synes vara 
inristade på stenen betydde. 
Var det gamla runor eller någon 
annan skrift. Men så var inte 
fallet. Det var naturen själv, som 
hade format stenens oläsbara 
yta.
   En spådom om stenen finns 
ändock så långt tillbaka i 
tiden som 1500-talets senare 
del. Kyrko herden i Vadstena, 
sedemera Mariestad, Jesper 
Marci, hade nedtecknat 14 stro-
fer, som  dock kom i tryck först 
1617. “Så länge som ordningen 
i vårt land bestod skulle stenen 
stå upprest, men ramlade 
den omkull hade domedagen 
kommit.” Här kommer fyra av 
de fjorton stroferna översatta 
från gammelsvenskan:

Kan man ha “släktskap” med en sten  ?

Visst kan man  det, men det får inte vara vilken sten som helst. Den sten 
som jag avser är den  välkända “Stenen i grönan dal”, belägen efter den 
tusenåriga pilgrimsvägen genom Jämtland och in till Nidaros i Norge.

NÄR SVENSKE MÄN TAGA 
UTLÄNDSKA SEDER
OCH KRÄNKA SÅ SIN 
FORNA HEDER
DOCK STÅR STENEN I 
GRÖNAN DAL

NÄR KYRKOR VARDA 
FÅNGAHUS OCH
GUDSTJÄNSTEN MISTER 
SITT RÄTTA LJUS
SÅ STÅR STENEN VID SITT 
LAG

NÄR SKALKAR OCH BOVAR 
TRIVAS
OCH ÄRLIGE MÄN 
FÖRDRIVAS
SÅ STÅR STENEN I 
GRÖNAN DAL

NÄR PRÄSTER BLIVA 
BÖNDER
OCH BÖNDER ALLAS  
VIDUNDER
DÅ LIGGER STENEN I 
GRÖNAN DAL

Visan användes i den liturgiska 
striden mellan kung Johan lll 
och hertig Karl.  Johan III ville 
närma sig den romerska kyrkan, 
vilket hertig Karl motsatte sig. 
Kyrkoherden Jesper Marci i 
Vadstena, som stödde hertig 
Karl, blev avsatt av Johan III,  
men upphöjdes av hertig Karl till 
superintendent över Värmland 
och Vadsbro härad.
  Jesper Marci var anfader till 
Lilliesköldarna, soldatsläkten 
som under den svenska 
stormaktstiden kom från 
Västergötland och via Baltikum,  
Finland samt general Armfeldts 
armé,  till Jämtland. Genom min 
anknytning till Lilliesköldarna 
är Jesper Marci  även min 
anfader.            

  Bengt Brügge

Vill någon forska lite mer om 
stenen så finns följande att 
studera:

Pehr Jonsson: Stenen i Grönan 
dal. En märklig spådom och 
ett mångtvistat minnesmärke. 
Jämten 1927, s. 77.

E.F. [Eric Festin]: Stenen i 
Grönan dal. Jämten 1928, s. 
207.

Lennart Björkquist: En 
nyupptäckt version av 
spådomen om Stenen i Grönan 
dal. Jämten 1938, s. 30.

Lennart Björkquist: Elias 
Palmskiölds anteckningar om 
Stenen i Grönan dal. Jämten 
1939, s.54.
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Avsändare:
 JLS
 c/o Maud Tornving 
 Nyponvägen 21
 831 62 Östersund

PROGRAM SOMMAREN 2011 
Brunflobygden
Utflykt söndagen den 19 juni. Samling vid Brunflo kyrka kl. 12.00.
Program: Visning av Brunflo kyrka och Kastalen. Skolmuséet och Hembygdsgården. 
1800-talshusen i Ede, Lockne som motsvarar Skyttmons byggnadstil.
Fika på hembygdsgården. 
Ciceron: Kurth Malmborg
Anmälan senast 13/6 (för samåkning och fika) till Pia Björnhed
tel: 063 -10 27 76 eller via mail pia.bjornhed@comhem.se
Välkommen!

Tullusbygden
Vi planerar även en utflykt söndagen den 4 september 
till Talmansgården,Tullus i Krokom.
Ciceron: Håkan Larsson. 
Mer info i JLS-Nytt nr. 3  och på hemsidan.  

Wishetsregler
I samband med den genom-
gång av kvinnoarkiv på 
Lands arkivet, som gjordes av 
Mejas* forskarcirkel 2007 – 
2009 hittade jag nedanstående 
”Wishetsregler”. De fanns in-
skrivna i en ”Diversebok” till-
hörig Brita Eriksson Ytterån, 
daterad 1885, hon var då 10 år.

Wishetsregler

Uppskjut aldrig till 1. 
morgondagen hvad du i 
dag göra kan
Uppdrag aldrig åt andra 2. 
att göra hvad du sjelf 
kan göra
Slösa inte bort dina 3. 
pengar innan du har 
dem

Köp aldrig onyttiga 4. 
saker för det de är 
billiga
Högmod kostar oss mer 5. 
än hunger, törst och 
köld
Wi ångrar aldrig att wi 6. 
ätit för lite
Intet är tröttsamt endast 7. 
wi göra det viktigt
Hur ofta har ej olyckor 8. 
som aldrig inträffat 
förorsakat oss smärta
Se allt från den goda 9. 
sidan
Om du är ond räkna till 10. 
10 innan du talar, är du 
mycket ond så räkna till 
100

Vishetsregler som håller även 
i dag. Hade dessa följts hade 
vi inte fått se TV-program som 
”Lyxfällan” etc.

Brita Eriksson har också skrivit 
ner följande tänkvärda ord språk 
”En fru utan man är som ett 
skepp utan styre. En man utan 
fru är som häst utan tygel”

Inger Jonasson

*Meja  = Förening för kvinno-
historia och genusforskning


