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Konstväverska 

Eriksson, Greta 

f. 1895 (på Rydboholm). Rydbo Eventuellt född 20/7 1895 på Rydboholm och död 
9/10 1986 på Åkersberga Sjukhus om hon hette Lilly Margareta Eriksson. 

Intervjuad 12/6 1968. 

Fröken Eriksson berättar om s in barndom, om hemmet och föräldrarna. Fadern var be
fallningsman. 

Berättar om förhållandena på gården och om "grevens", (= Magnus Brahe och grevinnan 
f. Nordenfalk) Om grevinnans konstnärsskap ... Hur det kunde gå till vid en middag på 
"slottet" samt om prominenta gäster. 

Hon berätta om sällsamma upplevelser till exempel spökerier i gula byggnaden, om när 
Stina visade sig i ett fönster klockan 12 på natten, om oförklarlig musik mitt på ljusa 
dagen m.m. 



ERIKSSON, Greta ( 1895- 1986) 

Konstväverska, Rydho 

Barndomsminnen fnin Rydhoholm 

Intervju: 1968 av Helga Gäfvert 
Utskrift: 1998 av Anne-Marie Torssell 

Jag heter Lily Margareta Eriksson och kallas för Greta och är född den 20 juli 1895. Min far 
hette Karl Axel Eriksson och var född den 28 november 1859 i Ytterjärna i Södermanland 
och min mor hette Augusta Nordgren och var född den 27 april 1872 i Vissefjärda församling 
i Småland. 

l. Din far hade inte alltid hetat Eriksson? 

G.E Nej, min far hette egentligen Sköld, men det var så att den dan som hans far for 
med honom för att skriva in honom i läroverket i Södertälje, så ådrog han sig en svår 
förkylning och fick lunginflammation och dog och hans mor gifte om sig med en 
fördräng, som de hade och han hette Eriksson och han adopterade barnen och på så vis 
fick de namnet Eriksson. 

L Fädernegården, vad hette den? 

G.E Ja, släktgården den egentliga släktgården hette Ytter- Eneby och den syns utefter 
E 4:an om man vet om det. Det är ett stort hus med koppartak och de ägde även 
Skilleby i Hölö och sen så köpte de Stensta i Ytterjärna, som de sedan brukade. 

I. Och hela släkten ligger begravd i Ytterjäma? 

G.E Ja, släkten har gravkor i Ytterjärna, Sköldska släkten. Det var den Sköld som hjälpte 
församlingen att klara utav ryssen, när de kom, för ryssen höll t ju på att skövla utefter 
hela kusten. Jag vet också att en utav de sista Sköldarna skänkte till Ytterjärna tre 
stycken takkronor och att åtminstone en av dem sedan såldes till Hallwylska palatset i 
Stockholm. Det har jag rätt på att den finns där. Vi har varit nere i Ytterjärna och skrivit 
våra namn och sett på gravkoret. Det är fyllt med sand nu bara för att kistorna ska 
bevaras. Den sista av släkten, som är begravd där, ligger utanför på kyrkogården. 

l. Vilket år kom far hit till Östra Ryd? 

G. E Min far han kom 1887 till Rydboholm, den 27 april och den dan när han kom, så var 
det fårdigsått på Rydboholm allting. Det var så tidigt det där året. Om man tänker sig 
då, med den tidens jordbruksredskap, så var det väldigt tidigt, egentligen, det hela. 

l. Var han gift, när han kom? 

G. E Nej , han träffade mor här. På den tiden så kom de ju upp, flickorna, ifrån Småland. Det 
var mycket flickor, som kom ifrån Vissefjärda och de fick anställningar på olika håll, så 
att han träffade henne här, så att de vart ju vigda i Östra Ryds kyrka. 

l. Var han befallningsman? 
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G. E Ja , far var befallningsman på Rydboholm och hade hand om jordbruket och skötte det. 

L Var det många rersoner anställda pa Rydboholm '? 

() F: Ja. det var det rå den tiden. De hade nio par hästar, som de körde med, så det rn<iste 
ha varit nio kördriingar, IOrutom då att det var smed och snickare och sä var det 
ladugardspersonalen. Det var tre i lagårn och sc.i var det stalldräng, som skötte hästarna. 
Det var ett helt annat liv på den tiden än vad det nu är. Nu är det maskinellt allting, så 
jag tror de bara har några traktorskötare nu. 

I. Vilka grödor odlades på Rydboholm vid den här tiden? 

G. E Det var råg och vete och havre och betor till kreaturen. Det var väldigt mycket 
betodlingar. Nu odlas det rips och raps och det fanns ju inte på den tiden. 

L Ni hade stort hushåll och många i maten? 

G.E Ja, därför att de byggde så väldigt mycket. De byggde om 1901 och 1902 och då byggde 
de den där stora nya ladugårn. Vi hade ju ständigt människor i maten. Vi hade 
byggmästaren och vi hade hans son i maten och sedan så kom det hantverkare undan 
för undan än till det ena och än det andra och de skulle ha mat alla. På den tiden fanns 
det inga bilar eller någonting som skjutsade dem fram och åter. De kom och de 
stannade och de skulle ha mat och de skulle ha husrum och det skulle vara sängkläder 
åt dem och det fanns ju på gården på den tiden, men det skulle ses till att de fick sina 
bäddar. Mor hade ju väldigt mycket och göra, så vi måste alltid ha hjälp i hemmet, för 
att se till att allting flöt ordentligt. 

L Bostaden, hur såg den ut? 

G.E Ja, vi hade två stora rum och kök, två stora hörnrum, i den där stora gula byggningen 
där nere på Rydboholm och efter dåtida förhållanden så var det bra och vi hade källare 
inunder och i förstugan hade vi nedgång till källaren. Vi hade en mycket fin källare och 
det var också en fin sak på den tiden. 

l. Var det någon trädgård till huset.? 

G. E Nej , vi hade ingen trädgård eller någonting, utan det vi behövde fick vi ifrån slottets 
trädgård. Den första tiden, som jag minns, var det en trädgårdsmästare där, som hette 
Landsberg och han sa alltid till : "Nu är det gott om blomkål, nu är det gott om det och 
det, passa nu på," så att då var det att se till att vi tog hand om det, för vi måste ju salta 
ner skärbönor och sånt, det saltade man ner och det måste man göra, för att det skulle 
vara för vinterbehov också, det var inte bara potatis, som man skulle ha, förresten var 
det svåra tider att få hem kött. På den här tiden körde de mycket leveranser till stan 
direkt och då fick man skicka med att de köpte hem kött, så vida de inte kom och körde 
omkring med kött, det gjorde de också, att bönderna slaktade en kalv eller en ko och då 
körde de ju ikring och sålde det där och då köpte man ju på så sätt. Och sen så hade vi 
grisar naturligtvis, vi hade natura mycket. 

L Den här staten, som alla anställda hade, var den riklig? 

G.E Ja, det måste jag säga, att vi hade bra, om man tänker på vad det där kostade och hur 
de nu har det, så att jag tror inte alls att de har det bättre nu inte. 

L Vad var det för produkter som ingick i staten? 



G. E Ja, för det första hade vi fem liter mjölk varje dag, men då hade ju arbetarna tre liter, 
men de kunde få köpa mjölk för en mycket billig penning om så var. Vi hade en tunna 
sill på hösten och vi hade en tunna sill på våren och så hade vi gri sar. Vi hade grisar, 
som vi så lde, för vi hade ju rågmjöl och vi hade potatis, så att vi hade ju möjligheter att 
kunna föda opp dem, sa det var inte bara det att vi hade för eget behov in te. 

l. Ull ingick'? 

G.E Ja, vi hade ull , jag minns inte hur många kilo ull vi hade och det var en gumma som 
spann åt oss och sen så var det en gammal parkvakt som hette Landin och han var 
väldigt fin på och sticka, så han satt och stickade åt oss jämt och det var utav hemul!. 
Vi hade sj uhundra kilo rågmjöl och trehundra kilo vetemjöl och så kunde vi få köpa en 
kalv och den kostade inte mycket. 

I. Hur var det med mors och fars uppfostringsmetoder? 

G. E Ja, för det första, far han var ju så snäll så han skulle aldrig kunna gå åstad och tukta 
en och det gjorde han inte. Och för min del, jag var ju alltid i farten och då var det enda 
tänkbara, för att rädda mig från mor då, att vara ute så att jag följde med far in, för att 
då var jag säker på att då slapp jag stryk. 

I. Så mor kunde vara lite strängare? 

G. E Ja, hon var ju tvungen, hon måste ju helt enkelt. Det var inte tänkbart annat. Jag satt ju 
högst i trädena och jag slogs med pojkarna något alldeles otroligt. Jag var alltid värst 
och trasig för det mesta var jag, för det höll ju ingenting. 

l. Vem ägde Rydboholm vid den här tiden? 

G.E Ja, det var greve Brahe, Magnus Brahe och grevinnan hette Anna Nordenfalk. 

l. De var tlera syskon de här Brahes? 

G.E Ja, det var brodern Nils, som ägde Skokloster och Krageholm och så var det två systrar 
och den ena var gift med riksmarskalken von Essen och den andra var gift med greve 
von Rosen, som hade Skånellaholm. 

l. Grevinnan var konstnär? 

G.E Ja, hon var mycket stor konstnär, mycket stor. Hon målade, och jag måste nog säga 
att inom konsten så besittade hon väl allt egentligen. Hon var en ledande själ i 
Handarbetets vänner. Hon var även Överhovmästarinna på slottet och greven hade 
också hög tjänst på slottet, men jag minns inte vad han kallades. Grevinnans ordnar 
och smycken finns på Skokloster i ett särski lt rum och likadant deras hovdräkter och 
sånt där finns ju förvarat på Skokloster. 

l. Ärvdes Skokloster? 

G. E Greve Magnus Brahe ärvde Skokloster efter sin bror Nils Brahe när han dog och 
likadant Krageholm ärvde han. Krageholm hade kommit till Braherna genom Pethrus 
och när nu greve Brahe dog, så gick godset Krageholm till Pethri, så det kom i deras 
händer igen. 
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l. När greve Brahes var här på Rydboholm, så hade de inte så mycket umgänge? 

G. E Nej , de hade inte mycket umgänge här inte. Det var några släkter, Rosenblads, han var 
general , så var det Reuterskiölds och Berker hette en släkt och så kom en ensam 
Nordenfalk och da hade hon Johan Nordentalks barn med sig och det var ju en hel 
hoper och s<l var prins Eugen mycket här pa Rydboholm. Han vistades väldigt mycket 
pa Rydboholm. Han var ju också stor konstnär. Kung Oscar var här någon gång och då 
minns jag att då fick skolbarnen ställa upp, jag var inte så gammal att jag gick i skolan, 
men jag vet att min syster Nanny, hon gick inte heller i skolan, men hon skulle vara 
med och kasta blommor för kungen. Han kom på sin Drott, hjulångaren, till bryggan på 
Rydboholm och då var skolbarnen uppställda på led och så var det mycket folk som 
kom. Jag minns att det var en gammal gumma också, hon stod och hade en blombukett 
och kungen kom och han ville ta de där blommorna utav gumman, men hon var så ivrig 
så att hon kasta de där blommorna framför fötterna på honom också, för de andra 
gjorde det, så gjorde hon likadant, när barnen gjorde det. Jag såg det där, jag var ju liten 
och stod där och titta jag också, för kungen var ju fint i alla fall. 

I. Ibland så hade de fester på Rydboholm? 

G.E Ja, de hade barnfester, de förde ju ett mycket stilla liv här. Under säsongen, då det var 
middagar och sånt, då bodde de i Stockholm på Västra Trädgårdsgatan, så att de var 
inte här då, så att några middagar i egentlig mening hade de ju inte här. Det hölls i 
Stockholm efter jul, då de flyttade in. 

I. Hur var det med barnfesten på julen? 

G. E Barnfesten, då var alla arbetarnas barn inbjudna. I matrummet var en väldigt stor 
julgran och då så var det en som hette Eriksson, som spela handklaver och han var 
också med och spelade och så fick vi väldigt stora smörgåsar och jag tror att vi fick 
choklad till de där smörgåsarna. De var så stora de där limpsmörgåsarna med sylta och 
skinka och allt möjligt på, så att jag vet att vi kunde inte äta upp dem. Sen fick vi dansa 
ringlekar ända in i rummen in i slottet och grevinnan var alltid ute och tittade på oss. 
Greven sågjag aldrig till vid sådana tillfållen. Han var så tillbakadragen. Sen så delade 
hon ut julklapparna och det var alltid mycket bra saker, mycket fina saker. 

I. Vilken dag var detta? 

G.E Det var alltid en dag emellan jul och nyår. Det var inte någon bestämd dag. 

L Vem ledde lekarna? 

G. E Ja, i allmänhet, så var fanns det alltid en ung betjänt och den var i allmänhet sprallig, så 
det var ju han som ledde det hela och vi dansade. Grevinnan var ju gammal all ra redan 
då, men i våra dagar skulle hon nog inte vara gammal. Jag tror hon var närmare femtio 
när hon gifte sig. Hon var gammal för oss i alla fall. 

L Hur var det på grevens åttioårsdag? 

G. E Då var det j u fest här och jag vet att mor och far var med på åttioårsdagen. 

L Fastän greven förde ett så stilla liv, så var det ändå stor personal på slottet? 

G.E Ja, de hade mycket stor personal. Det var kokerskan, det var betjänten, det var husan 
och det var tvätterskan och det var köksan och det var kusken och så var det 
slottsdrängen och mamsell Anna, som var hushållerska, som skötte det hela och hon 
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var inte lätt och tas med. Jag vet en gång, då hade de middag hemma och det var 
när Nanny var där som hushållselev, att jag skulle komma upp och se vid en sån där 
middag, när de lagade maten och just när det skulle serveras. Ja. det var s<1 nervöst, hon 
var alldeles ifrån sig, mamsell Andersson, för att det skulle gå allting i lås och det skulle 
vara i sista minuten allting och betj tinten och kusken serverade ju också med och husan 
ocks<\ då. Var det fyra gäster, då serverade betjänten ensam, vart det en mer, då var 
kusken med och vart det ännu fler sa kom ju alltid husan med och serverade också och 
om det var större middag, då var det alltid någon utav dem som var bjudna, som hade 
någon betjänt med sig, för de låg j u över då och då fick den betjänten servera med. 

I. Hushållerskan Christina Lind? 

G.E Ja, Christina Lind, hon var ju från första början. Hon kom dit som liten, liten flicka. Jag 
vet inte vad hon hade för tjänst först, men sedan under hela grevens ungkarlstid, så var 
det hon som såg till och skötte om slottet. Det var hon som bestämde, t. o. m. när hon 
låg för döden, så släppte hon inte ifrån sig linneskåpet utan greven måste vara med och 
övertala henne om att de måste bära ut linneskåpet. 

I. Hon hade det inne hos sig? 

G.E Ja, hon hade linneskåpet inne i sitt rum och hon hade nycklarna, så det var hon som 
bestämde vad som lämnades ut ifrån linneskåpet, det fick inte grevinnan fast hon hade 
varit då i många år, så var det i alla fall Christina, som skötte om det. Hon lämnade inte 
ifrån sig linneskåpet inte. 

I. Hon hade svårt att lämna Rydboholm över huvudtaget, även sedan hon var död? 

G. E Ja, jag vet inte, jag vill inte påstå att det är spöken eller någonting, absolut inte, för 
att för mig var hon så levande. Det var så att min syster, hon var ju hushållselev på 
slottet och det var på hösten det här, greven och grevinnan de hade flyttat ner till 
Krageholm, och egentligen skulle väl tvätterskan och min syster vara ensamma i slottet 
på vintern, men jag vet inte var tvätterskan var någonstans, men i alla fall så vet jag att 
Nanny var alldeles ensam i slottet och hon hade bara grevens lilla hund Polly som 
sällskap och mor och jag kom bortifrån, vi hade varit någonstans, så säger mor: "Ska vi 
gå upp och titta om allting är tyst och lugnt uppe i slottet, " och vi kom upp och gick in 
på borggården och ställde oss nedanför vid fönstret, där vi visste att Nanny låg och det 
hörde Polly och hon skällde, men det var tyst allting annat. Jag minns så väl att månen 
sken så att den föll på ena hörnan utav flygeln, så att det var skugga just alldeles 
bredvid där vi stod, men vi stod ute så månen sken på oss och jag kom till att titta till på 
flygeln mitt emot, det kallades för syrummet, och då så fickjag se att det vart ljust där 
och det fortsatte och det gick runt och det gick igenom biljarden och salongen och sen 
vid ena fönstret så stannade det och då säger jag åt mor: "Nej, men titta det är ju 
Christina, som tittar på oss," och Christina var ju död, men det var hon. Jag kan se 
henne framför mig när som helst, fast det är så många år sen, jag tror det var 1909 eller 
191 O det här hände, men jag kan se henne med sitt förklät, det där randade förklät och 
ett beigt förklät med rosengång på tvären, som hon hade och sen när hon hade 
fotogenlampan och stod och skuggade för lampan och tittade ut och då så säger mor: 
"Nej , men hon tittar på oss," och vi flyttar oss in skuggan och som vi stod och tittade på 
henne och så fortsatte hon. Och om det var spöken, det tror jag inte, jag vet inte jag, vi 
såg Stina helt enkelt. 

I. Gick hon gick vidare i slottet sedan? 
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G.E Det vetjag inte, men i så fall gick det in i biblioteket och matsalen längre bort och G'c 
fönstrena var inte åt vårt håll. 

l. Det var inte Nanny som hade gått omkring" 

G. I.·: Nej då, hon sov. s<i det var det inte, inte all s och inte går hon med en lampa uppe i 
slottet vid tolvtiden på natten. Det gjorde hon inte, utan hon sov. 

l. Hur kände ni er efter den upplevelsen? 

G.E Det var så naturligt det hela, det var inte ett dugg, det var Stina bara, fastjag vet ju att 
Stina var död. 

I. För hur många år sedan hade hon dött? 

G. E Jag vet inte hur många år sen det var. 

I. Ungefår? 

G.E Ja, jag var sju år när jag fick de där vaserna, som jag har här. Hon hade själv varit sju år 
när hon fick dem ochjag var väl en tolv, tretton år, så det var väl en tre, fyra år sen hon 
hade dött, när det där hände. 

I. Det fanns en annan sällsam upplevelse också? 

G.E Ja, jag måste säga att det var en vacker sommardag, det var en söndag och då var husan, 
hon hette Greta, en gammal människa och så var det Nanny och jag. Vi var på norra 
sidan av slottet och det fanns inte en människa inne i slottet, för vid den tiden hade 
grevens fått Skokloster, så de var där i juli månad alltid och då så fick vi höra den mest 
underbara musik inifrån slottet, ifrån salongen där flygeln stod och vi stod ju lika häpna 
alla tre och stod och lyssnade på det och vi vet ju att det inte fanns en människa i huset 
och det fanns ju ingen grammofon eller sånt i slottet, det var en sak som inte fanns där. 

I. Hörde alla tre det? 

G.E Ja, vi hörde alla tre detsamma, musiken, och vi stod och tittade på varandra och var 
alla lika förvånade. Och vad det var, har jag aldrig fått någon förklaring på. Det är 
någonting sånt där, jag vet inte vad. I den stora gula byggningen som vi bodde i, där 
fanns det ett rum ovanför. Jag var arbetskamrat med en gammal människa, som hette 
Pall in, och hon hade i sin ungdom bott på Rydboholm i det där rummet och hon fick 
inte vara ifred annat än det var oroligt i det där rummet alltid, men aldrig att jag vet att 
vi hörde någonting i denna gula byggning. Det gjorde vi inte och den var ju byggd ändå 
på 1700-talet, vilket år vet jag inte. Jag har bett att friherrinnan ska gå åstad och titta 
vilket årtal det är, för jag vet var det är inristat där uppe på vinden. Hon visste inte om 
att byggnadsåret fanns inristat där. 

I. Vad kan man tänka sig för förklaring till sånt här? 

Ja, se det är alldeles omöjligt, det förstår jag inte, men att vi såg Stina bägge två, det 
fanns ingenting skrämmande i det, för vi kände ju henne så väl och visste att hon var 
en sån god människa. Det var väl bara det att hon visste att det bara fanns Nanny i 
slottet och att hon tog sig en tur och gick och titta att allting var gott och väl. Det är den 
enda förklaringen jag kan komma på. 

Konstväverskan Greta Eriksson, Rydbo, intervjuades den 12 juni 1968 av Helga Gäfvert . 


