
En biografi över Gösta Sandberg  
Av: Fredrik Carlsson 
 
Det här är en biografi över Gösta Sandberg eller Gösta i Tallstuga som han kallades. Han var min 
farfar Börjes kusin och under större delen av min uppväxt var vi även grannar. Han arbetade på 
gården vid Tallstugan och jag bodde på Udden mellan 1984-1991 och på Salinge mellan 1991-2000. 
Biografin bygger dels på redan gjord släktforskning men också på en intervju jag gjorde med Gösta, 
som jag också spelade in, i hans hem på Solberga, måndag den 30 juli 2012. Knappt nio månader 
senare gick han bort.  

Gösta Sandberg 
Erik Gösta Sandberg föddes den 4 maj 1929 på gården Tallstugan i Stigtomta och var yngsta barnet 
till makarna Robert och Edith Sandberg. Den 30 juni samma år döptes han i Stigtomta kyrka. Han 
hade två äldre systrar, Barbro, född den 4 december 1924 och Maj-Britt, född den 20 maj 1927. 
 
Göstas föräldrar 
Göstas pappa Robert Sandberg var född den 11 maj 1889 i Östra Sandstugan i Björkvik. I unga år 
arbetade han som dräng på gården Varväng i Stigtomta. Edith Karlsson, Göstas mor, var då 
bonddotter på Varväng och kanske var det där som hon och Robert fattade tycke för varandra. Edith 
var född den 19 juni 1889 vid Fjällskär, så hon var alltså bara drygt en månad yngre än Robert. 1918 
flyttade Ediths föräldrar Axel och Albertina från Varväng till gården Solberga i Stigtomta. Edith och 
hennes lillebror Einar som båda var ogifta följde med vid flytten. Varväng övertogs av Axel och 
Albertinas äldsta dotter Ida och hennes man Herman Andersson. Robert och Edith hade blivit ett par 
och gifte sig den 12 mars 1922. Samma år köpte de loss Tallstugan från Tista och blir bondfolk där. 
Även de två granngårdarna Varväng och Salinge köptes loss från Tista vid omkring samma tidpunkt. 
 
 

 
Familjen Sandberg. Robert, Edith, Barbro, Maj-Britt och Gösta 
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Göstas första minnen 
 
Moster Idas begravning 
Det är sommaren 1933, Gösta är 4 år och står vid Tallstugan och tittar ut över gärdena bort mot 
Varväng. Långt där borta ser han en skara människor, alla svartklädda. Han ser också en häst som 
drar en vagn med en kista på. Sakta börjar folksamlingen röra sig i ett långt tåg bort från Varväng. 
Det är moster Idas begravningståg som är på väg mot Stigtomta kyrka. Själv är han för liten för att 
få följa med. Hans storasystrar Barbro och Maj-Britt får också stanna hemma tillsammans med 
barnflickan. Robert och Edith är förstås med på begravningen tillsammans med många andra från 
släkten. Moster Ida hade drabbats av hjärnblödning och dog den 20 juli 1933 inne i huset på 
Varväng, bara 52 år gammal. Begravningsbyrån hade kommit ut tidigare med en kista och i väntan 
på begravningen fick hon ligga i den ute på logen. På begravningsdagen var det först samling för 
alla gäster i sorgehuset, som man sa. Både släktingar och vänner var där. Alla hade fått ett speciellt 
begravningskuvert och i det låg en inbjudan till begravningen skriven på ett papper som var 
svartkantat runtom. Varvängs själva bar sen ut kistan från logen och lyfte upp den på vagnen. 
Herrarna bar stormhatt och damerna hade flor som hängde ner över ansiktet. De bar även vantar på 
händerna. Allt skulle täckas i svart. Väl framme bar man in kistan i kyrkan. Efter ceremonin bars 
kistan ut igen för att begravas i jorden på kyrkogården. 
 

 
Edith och hennes bror Einar och deras föräldrar Albertina och Axel på Solberga 
 
Edith och Robert tar över Solberga 
1934 dör Göstas mormor och morfar på Solberga. Axel får en blodpropp i hjärnan och dör den 1 
april, 82 år gammal. Han står lik i tvättstugan på gården i väntan på begravningen i Stigtomta kyrka. 
Albertina dör av hjärnblödning den 11 september, 75 år gammal. Även hon står lik i tvättstugan i 
innan begravningen. Göstas syster Barbro har berättat att man lade ut granris på gården när det var 
begravning. Vid bouppteckningen efter Axel och Albertinas bortgång bestämmer sig Robert och 
Edith för att köpa Solberga. De köper det men behåller Tallstugan och bor kvar där. Sen gör de om 
bostadshuset på Solberga till tre lägenheter, två ettor på nedervåningen och en på övervåningen, som 
de sen hyr ut. Det fanns inget vatten inomhus då, utan det fick man hämta från en vattenpump intill 
huset. Det fanns ett utedass längre bort på gården. På den tiden var Solberga en gård med åkermark, 
ladugård och ett uthus. Driften av själva gården tar Robert och Edith hand om.  
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Solbergas tre lägenheter 
Den ena ettan på nedervåningen utgjordes av det som idag är kök och rummet bakom det. Där bodde 
sotaren Karl Landin som flyttade in med sina två söner när han blev änkling. Till sin hjälp hade han 
svägerskan Anna Gustavsson. Hon hjälpte till med tvätt hos folk då man inte hade tvättmaskin på 
den tiden. Den andra ettan på nedervåningen utgjordes av rummen som under Göstas tid var 
vardagsrum och finrum. Där bodde två personer. 
 
På övervåningen bodde sedan 1931 änkan Augusta Larsson med sina tre barn Signe, Märta och 
Rune. Hos henne kom man först in i det avlånga lilla köket. Då fanns ingen balkong som det gör 
idag, där fanns bara ett fönster. I köket stod en soffa och i den satt Augusta och sydde. Det fanns en 
spis och en diskbänk men ingen slask. Sen kom man till det lilla sovrummet med ett fönster ut mot 
gården. De övriga rummen där uppe var bara kalla vindsutrymmen. Gösta minns Augusta Larsson 
väl. Hon var sömmerska och sydde kläder åt folk på sin egen symaskin hemma i lägenheten. Gösta 
berättar att det ofta kom tanter till Solberga för att prova kläder. Efter Augusta blev det ingen mer 
hyresgäst däruppe. Hon slutade sina dagar på ålderdomshemmet Parkudden i Stigtomta.  
 
 

Livet vid Tallstugan 
Från 1935 skötte Edith och Robert två lantbruk, Tallstugan och Solberga. Djuren vid Solberga hade 
Ediths bror Einar och hans maka Hildur tagit med sig när de flyttade från Solberga till Salinge 1931. 
Robert behövde dock en häst vid Solberga så han köpte en från Salinge. Tallstugan var ett 
självhushåll med 6-7 kor, grisar, höns och två hästar. Det var mamma Edith som skötte djuren på 
dagarna. De var nöjda med sitt liv även om det inte fanns så mycket kontanter då.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnen i Tallstugan, Maj-Britt, Gösta och Barbro 
 
Två drängar 
Gösta minns att de hade två drängar vid Tallstugan. Den ena blev hämtad från Väderbrunn där han 
bodde med sina föräldrar, men han blev inte kvar så länge. Sen var det en som hette Tore och han 
jobbade nog i två somrar, berättar Gösta. De hade bara drängar på sommaren då det var mer att göra 
på gården. Vintertid klarade de det arbetet själva. Sen när barnen blev äldre och gått ut skolan kunde 
ju de också vara med och hjälpa till på gården om dagarna och handmjölka med mera.  
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Pigan Bojan 
Gösta berättar att de även hade en tjänsteflicka. “Jag minns inte vad hon hette, men vi kallade henne 
Bojan. Henne tyckte jag bra om, sen hörde man inget mer om henne. Hon var bra, Bojan. Sen hade 
vi nog ingen mer, skulle jag tro. Sen blev ju flickorna större. Hon jobbade i köket och vad som helst. 
Hon tog hand om barnen också och lagade mat.” Hon gjorde det mesta i hemmet medan Robert och 
Edith jobbade ute i ladugården. Jag frågade om Bojan aldrig var ute i ladugården. Han svarade: 
”Det vet jag inte, men det tror jag inte”… ”Mamma lagade inte mat då, för hon var mest ute i 
ladugården och skötte djuren. Pappa hade ju mycket annat att göra. Sen fick man ju handmjölka 
också, så det gjorde ju mamma också mycket då. Edith och Robert hjälptes väl åt att mjölka.”  
 
Vatten och elektriskt ljus vid Tallstugan 
Vatten hämtade man ute i ladugården där det fanns en handpump. Det var egentligen ingen brunn 
utan bara en spets som var nedstucken 7 meter ner i backen. Från pumpen fick man rent och fint 
vatten som man sen bar från ladugården in till huset. På köksgolvet stod en koppartunna med lock 
som de fyllde med vattenhinkar. De hade en vattenskopa som alla drack ur och ingen blev sjuk av 
det. I ladugården fanns också en vattentunna för korna. Elektriskt ljus, vatten och avlopp kom 1939. 
De skaffade en hydrofor och då kunde de få kallvatten inne i huset genom en kran. 

Hur man pratade 
Ofta när man pratade om folket i granngårdarna så sa man också från vilken gård de kom, t.ex. 
Gunnar i Varväng, Einar i Salinge eller Gösta i Tallstuga. Ja, man lämnade ofta bort n:et i 
Tallstugan. Själva namnet uttalades också med betoning på ”Tall”. 
 
Fester på Varväng, Salinge och Tallstugan 
Det var ofta fester på gårdarna och man firade inte bara födelsedagar utan även namnsdagar och till 
och med mellannamn. Då kunde det bjudas på både kaffe, tårta och kakor. Alla grannarna var 
inbjudna från Starrlösa, Varväng, Salinge, Källstugan, Udden, Önnersta och Björktorp. Familjerna 
vid Varväng, Salinge och Tallstugan var ju släkt och varje år bjöd de hem varandra på stor 
julmiddag i mellandagarna. Först var det kalas i Varväng, sen i Salinge och sen i Tallstugan, så nog 
fick man mycket julmat i mellandagarna. Dock bjöds det aldrig på sprit då alla tre familjerna i 
Tallstugan, Varväng och Salinge var medlemmar i NTO i Stigtomta.  
 

 
F.v. Edith, Robert, Barbro, Maj-Britt, Einar, Börje, Sture och Hildur.  
Gösta står längst fram till vänster med en kanin i famnen 
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Skolåren 
 
Gösta gick först sex år i folkskolan, mellan 1936-1942 och därefter gick han i så kallad 
fortsättningsskola. Höstterminen började i början av augusti och vårterminen började först i februari. 
Barnen var alltså lediga från skolan hela januari. Själva skolbyggnaden var ett gulfärgat trähus som 
låg där dagens skolmatsal ligger. Intill skolhuset låg den gulfärgade lärarbostaden som finns kvar än 
idag. Skolbyggnaderna var då relativt nybyggda då den gamla skolan uppe vid kyrkan hade 
totalförstörts i en brand den 24 januari 1931.  
 
Storleken på klasserna förändrades ofta på våren och hösten eftersom det var mycket flyttningar då. 
Oftast var det gårdarna som bytte folk. Ibland kom det nya elever till klassen eller så försvann det 
några. Alla cyklade på den tiden och nere vid skolan blev det ju såna mängder med cyklar, berättar 
Gösta. Under skoltiden hade alla tre barnen i Tallstugan gamla cyklar. Det var bara bra att de inte var 
nya utifall att de skulle bli förstörda vid skolan.  
 

 
Klassfoto taget utanför skolan. Gösta sitter på bänken, nr 3 från vänster. 
  
1936-1938 - Klass 1-2 
I augusti 1936 börjar så Gösta i första klass. Lärarinnan i första och andra klass hette Hildur Berg. 
De var inte så många i klassen när han började skolan, kanske en 8-9 stycken, berättar Gösta. 
 
1938-1940 - Klass 3-4 
Första och andra klass läste separat i varsin skolsal, medan klass 3 och 4 läste tillsammans i samma 
sal. Gösta tror att de var 25 stycken i klassen totalt när båda klasserna var där samtidigt. I tredje 
klass fick de en ny lärarinna, Hildurs syster Anna Berg. Tyvärr fick hon flera hjärnblödningar så de 
hade många extralärare, bland annat en som hette Sköld. 
 
1940-1942 - Klass 5-6 
Även klass 5 och 6 läste tillsammans i samma skolsal. Då hade de kantor Bror Pettersson som lärare. 
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1942-1944 - Fortsättningsskolan 
Efter sjätte klass gick man i fortsättningsskola för att repetera det man lärt sig. Den var obligatorisk 
och ingick i den vanliga folkskolan. Först läste man två veckor i juni, direkt efter skolavslutningen i 
sjätte klass. Sen gick man ytterligare en månad i januari nästkommande år då skolan ändå var 
stängd för de yngre barnen. Sen läste man ytterligare två veckor i juni och slutligen en sista månad i 
januari följande år. Gösta var helt färdig med skolan i januari 1944. 
 
Lärarna på fortsättningsskolan 
Lärarna i fortsättningsskolan var oftast inte de ordinarie lärarna. Det kunde vara unga lärare under 
utbildning som fick stå för den undervisningen. Första sommaren hade de Stig Holstein i Bärsta 
skola. Sen hade de även Kantor Pettersson. Gösta berättar: ”En sommar hade vi… Sundelin hette 
han, bodde i Bärsta, lärare i Bärsta skola... Sundelin var stor och tjock. Han påstod att han vägde 
125 kilo, så rysligt tjock. Sen kom Pettersson tillbaka, han var ju organist också så han hade 
mycket i kyrkan.” Jag frågade vad Gösta tyckte om skolan. ”Skolan var bra, man accepterade det. 
Det var ju sånt som en visste om skulle komma, så det var ju bara te att acceptera det.” 
 
Nya cyklar när de slutat skolan 
När barnen i Tallstugan slutat skolan vid 14 års ålder fick de nya cyklar. Gösta minns att han fick en 
röd och lite gul/beige Créscent som kostade 214 kr. Robert och Edith hade också cyklar. 
 
Gösta konfirmeras i Stigtomta kyrka 
I oktober 1942 börjar Gösta läsa för kyrkoherde Erik 
Esking i Stigtomta. Hela klassen läste, berättar Gösta. Det 
var 15 pojkar och 16 flickor som konfirmerades det läsåret. 
De läste i Klockarbol, de röda stugorna längs med 
Nykyrkavägen, två dagar i veckan mellan kl. 10-12. Så 
kom pingsten 1943 då konfirmationen skulle äga rum. 
Pingsten det året låg sent, 12-13 juni.  
 
Ceremonin ägde rum i Stigtomta kyrka både under 
lördagen och söndagen. På lördagen var det förhör. Då satt 
man i kyrkan och Erik Esking förhörde dem på det de 
skulle kunna. Då var det fullt med folk i kyrkan. Alla 
föräldrar och släktingar satt med under förhöret. På 
söndagen var det nattvard. På den tiden var det speciellt för 
de som läst eftersom det var första gången de skulle få ta 
nattvarden. Till konfirmationen skulle man förstås vara 
finklädd. Pojkarna hade kostym och vit fluga som de köpt 
själva. Konfirmationskostymen kallade man det och det 
var också den första kostymen Gösta hade. Se bilden till 
höger.  
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Gösta med en häst 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gösta, Edith, Robert och Maj-Britt i trädgården på Tallstugan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert, Gösta, Edith och Maj-Britt, hösten 1943 
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Bråkgropen 
I en av Tallstugans hagar, intill vägen ner mot Udden, ligger en bråkgrop. Den användes som en del 
i beredningen av lin. Man eldade i gropen och när man fått en fin glödbädd lade man linet över 
gropen på ett galler av käppar. Efter ett tag blev linet riktigt torrt och sprött och då krossade 
(bråkade) man det så man lättare kunde komma åt linfibrerna ytterst på stjälkarna. Av fibrerna spann 
man sedan lingarn som vävdes till linne som kunde bli kläder, lakan och handdukar. När man 
bråkade lin samlades man från flera gårdar runt omkring. 
 

 
Linbråkning vid bråkgropen i Tallstugans hage i början av 1940-talet. 
F.h. Alma Johansson i Udden, Hilding Strömberg som arbetade vid Salinge, Maj-Britt Sandberg i 
Tallstugan, Einar Carlsson i Salinge, Robert Sandberg i Tallstugan, Börje Carlsson i Salinge, Edith 
Sandberg i Tallstugan är skymd, Hildur Carlsson i Salinge, Gunnar Andersson i Skogstorp? Helge 
johansson i Udden, Lindberg i sandgölet? Förmodligen har Eva Larsson i Källstugan tagit kortet. 
 
 

Gösta bor kvar i Tallstugan 
Gösta kom att bo med sina föräldrar så länge de var i livet. Både Barbro och Maj-Britt flyttade 
hemifrån men Gösta blev kvar. Det var egentligen inget konstigt. Båda kusinerna Börje och Sture i 
Salinge bodde kvar hemma efter konfirmationen och arbetade med lantbruket på gården i bra många 
år. Skillnaden var att både Börje och Sture till slut gifte sig och bildade egna familjer. Det gjorde 
aldrig Gösta. Han utbildade sig heller aldrig vidare såsom hans båda systrar gjorde. Göstas liv var 
ute vid Tallstugan och det var nog så han ville ha det. 
 
Minnen från ungdomen 
Gösta minns att han vid 16-års ålder var med och hjälpte pappa Robert att köra grus. Man lastade då 
för hand och det var ett tungt jobb. De körde bortåt en 30-40 lass grus. Han minns också att han var 
med och stämplade träd som skulle huggas i skogen. 
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SLU - Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund 
Efter konfirmationen gick många ungdomar med i SLU. Det var en förening där landsbygdens 
ungdomar kunde träffas och umgås. Ungdomarna i Jönåker och Stigtomta träffades ofta här och 
man åkte till varandras lokaler. 1947 köpte de SLU-gården uppe i backen vid Harsta. Innan dess 
hade de haft möten hos varandra i hemmen. Gösta minns att ungdomarna också samlades vid 
berget i Alen. Sen hade de NTO-lokalen i Stigtomta också och de höll även till i en skola i 
Lundaskog där man dansade till dragspelsmusik. Göstas kusin Börje har på senare år sagt att Gösta 
aldrig var särskilt intresserad av att följa med när de skulle ut och dansa. Som sagt, Gösta trivdes 
nog bäst hemma på gården. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gösta i det militära 
 
Elektrisk spis och kyl 
På 1950-talet kom flera maskiner som underlättade arbetet i hushållet och lantbruket. I januari 1951 
satte de in elektrisk spis i Tallstugan och 1958 köpte de ett kylskåp. Någon frys hade de inte än så 
de fick köpa alla matvaror färska och sen konservera i hemmet. Det fanns en frys nere i 
kommunalhuset, det stora hyreshuset, i Stigtomta och där kunde familjer ha sina egna frysfack. 
Grannarna i Udden hade frysfack där, men inte Tallstugan. De hade ju ingen bil så det kändes väl 
lite långt för dem att ta sig ner till Stigtomta för att hämta något ur frysfacket, berättar Gösta. 
 
Robert och Edith går i pension 
1956 fyllde både Robert och Edith 67 år och kunde gå i pension. Detta innebar att det kom in mer 
kontanter i hushållet. Pensionen låg då på 3-400 kr i månaden. Gösta fick därefter Roberts pension 
som lön för att han arbetade på gården. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Robert och Gösta vid Tallstugan 

9 



Flytten till Solberga 
 
I januari 1957 var alla hyresgästerna på Solberga borta. Som pensionärer planerar nu Robert och 
Edith att själva flytta in där. Bostadshuset vid Tallstugan kunde de ha mer som en sommarstuga 
och själva gården kunde Gösta fortsätta bruka. Med tiden kom de också att hyra ut bostadshuset vid 
Tallstugan till olika hyresgäster. De började så renovera Solberga. Först gjorde de ny skorsten som 
blev klar till julen 1957. Sen fortsatte renoveringen under hela 1958. Dels rev de ladugården och 
uthuset det här året och sen skulle tre små lägenheter bli ett stort bostadshus. Snickaren satte in nya 
fönster och lade om golvet. Robert och Edith köper både kyl och frys att ha i köket. De inredde 
också ett finrum som skulle användas vid olika högtider t.ex. vid jul då de kunde sitta där och äta. 
Den 14 mars 1959 flyttade Robert, Edith och Gösta in på Solberga och hade då hela huset för sig 
själva. Nu när lantbruket var borta behövde de inte lika stor mark längre så de sålde av delar av 
den. De fick hjälp av snickaren Arvid Andersson i Stigtomta att råda olika personer att köpa tomter 
av dem. En tomt sålde de till en herre som hette Oskar Johansson. Kommunen var också med och 
köpte tomter, en där skolan ligger idag och en där ålderdomshemmet Parkudden ligger. 1958 köpte 
Hans Johansson en tomt och byggde hus där och året efter köpte Ruben Ek tomt och byggde på. 
Priserna varierade från 700 till 5000 kr/tomt. 
 
Ett 30-årskalas och två 70-årskalas. 
Efter flytten 1959 väntade flera kalas. Den 4 maj fyllde Gösta 30 år, den 11 maj fyllde Robert 70 
och sen bara drygt en månad senare den 19 juni, på självaste midsommarafton, fyllde Edith 70 år. 
 
Kontakten med Hildur och Anna Berg 
Alltsedan skolåren höll Tallstugas kontakt med Göstas gamla lärarinnor Hildur och Anna Berg. De 
bodde nämligen i det gula huset vid Lövåsen, alldeles intill Solberga. Gösta berättar att de var goda 
vänner. Han minns att de brukade hugga julgran åt systrarna Berg till jul. De hade också köpt TV före 
Tallstugas och ibland ringde de och frågade om de ville komma över och se på TV. Själva köpte 
Tallstugas sin första TV på hösten 1959.  
 
Gösta köper sin ljusblåa Folkvagn 
Varken Robert eller Edith hade körkort. Gösta själv hade haft körkort sen 1950. Han berättar: “Ja, 
jag hade ju körkort mä, men jag tyckte inte jag hade råd å köpa bil förrän 59, då när vi skulle ha 
både Tallstugan och... när jag flyttade med dem dit. Då vart det ju långt å åka”. Så han köpte den 
ljusblåa Folkvagnen som han sen hade i många år. Den behövdes för att åka mellan Tallstugan och 
Solberga. Gösta körde det mesta i bilen. “Det kunde vara kalvar och grisar. Jag körde allt i den 
där”. Han skjutsade förstås även föräldrarna om de skulle någonstans. 
 
Skolan brinner 
10 år senare, den 18 januari 1969 brinner Stigtomta skola. Gösta som bodde granne med skolan 
berättar: ”Det var så otäckt. Det smällde och brakade i skolan. Hela skolhuset brann, på tre, fyra 
våningar. Det var nån som gick ner i slöjdsalen och tömde ut en hoper vätska och tände eld på 
golvet och sen stack han från skolan. Han hette Hurtig, en gammal elev långt tillbaka. Han var ju 
gammal och körde väl bil. Han sprang upp till NTO-lokalen och körde iväg i en bil där. De fick tag 
i honom. Lärarbostaden brann aldrig.” 
 
Spaarf blir nya grannar 
1970 flyttade Olle och Barbro Spaarf in på Skolvägen 3 och blir grannar med Edith, Robert och 
Gösta. De var ofta där och hälsade på och varje år hade familjerna kräftskiva tillsammans. Då var 
det Olle Spaarf som skaffade kräftor. 
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Edith och Robert dör och Barbro flyttar in 
 
Den 29 november 1976 dör Edith inne på lasarettet i Nyköping, av hjärtfel. Robert dör året därpå 28 
augusti 1977, även han på lasarettet. De låg inte länge och båda dog av ålderdom, en naturlig död, 
berättar Gösta. 
 
Samma år flyttar Barbro in 
Efter det att Robert dött 1977 flyttade Göstas syster Barbro in på Solberga. Därefter bodde hon och 
Gösta ihop i alla år. Barbro hade själv ingen egen familj och hade aldrig haft någon heller så det 
kunde ju passa bra att de bodde ihop. De gjorde sen uppdelningen att Barbro köpte Solberga 1978 
och Gösta behöll Tallstugan. Han skötte ladugården och lantbruket som tidigare och fortsatte hyra 
ut själva bostadshuset. Gösta berättar att Barbro sen lät bygga ut glasverandan på Solberga med 
utgång mitt på. Numera har verandan ingång på sidan. Deras systerdotter Birgitta köpte halva 
fastigheten 1999 av Barbro. Vänskapen till Olle och Barbro Spaarf höll i sig även efter Ediths och 
Roberts död. Gösta berättar att han och Barbro hade så roligt tillsammans med dem i alla år. 
 
Gösta i Tallstugan 
Gösta tillbringade en stor del av sin tid borta vid Tallstugan där han hade mjölkkor, kalvar, grisar 
och katter. Själva bostadshuset hyrde han ut till olika hyresgäster. Jag minns själv att vi som barn 
på Udden under 1980-talet ibland gick upp med en liten mjölkspann och köpte några liter mjölk av 
honom. Höet hässjade han på gammalt vis och om somrarna kunde man se de här störarna med hö 
stå nere på åkern. Även om han skötte lantbruket själv så hade han ofta hjälp av andra. Han kände 
många i Stigtomta och han älskade att prata med folk som kom förbi. Det var också mycket folk 
som passerade Tallstugan då den så kallade Salingerundan går förbi där. Andra minnen jag har av 
honom är att han ofta var i ladugården sent om kvällarna och det hände att han la sig där och sov en 
stund. Mot slutet hade Gösta bara en ko kvar. Hon var som ett husdjur för honom. Man tänkte ofta 
att den dagen han blir av med kon, då dör Gösta. Gården vid Tallstugan var ju hans liv.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gösta vid ladugården på Tallstugan  
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Gösta i ladugården med sina mjölkkor 
 
 
Yngve Larsson i Kärrdalen berättar om Gösta: 
”Gösta hade en otrolig hand med djur. Vid ett tillfälle var jag vid Tallstugan när korna skulle in 
för mjölkning på kvällen, sex, sju stycken kom på rad. Gösta stod innanför dörren i ladugården 
och tog emot dem. Två kor försökte komma genom dörren samtidigt. Gösta skällde på dem ungefär 
som: "Det begriper ni väl att ni inte kommer genom dörren samtidigt, en av er måste backa, och en 
backade" snällt, inga slag eller så. Vid ett annat tillfälle ställde sig hästen grensle över skakeln till 
vagnen när Gösta skulle spänna för. Efter en rejäl utskällning ställde den sig på rätt sida.”  
 
Yngve berättar också att ”Tallstugan var tidiga med att införa traktordrift som det hette då. Robert 
köpte en Volvo Krabat. Gösta berättade en gång att Krabaten skulle lämnas som dellikvid, men, sa 
Gösta, den natten sov jag inte en blund och på morgonen var jag in till stan och köpte tillbaka 
traktorn så sen kom vi att ha två traktorer på Tallstugan. Ett roligt uttryck som Gösta hade var att 
när han hade varit i affären och handlat då bar han in handelsbodvaror”. 
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Gösta och Barbro tillsammans med Maj-Britts svärson Nils-Olof och hans två döttrar  
Hanna och Malina. Här fikar de på Tallstugan 1992. 
 
 
Göstas systrar går bort 
2011 dör båda Göstas systrar. Barbro hade varit dålig sen några år tillbaka och hennes syn hade inte 
varit bra på många år. Den här sommaren orkar hennes hjärta inte mer och hon dör den 5 juni 2011, 
86 år gammal. Hon begravdes den 15 juni samma år i minneslunden på Stigtomta kyrkogård. 
Systern Maj-Britt dör sen den 6 oktober 2011, 84 år gammal. 
 
Mitt sista möte med Gösta 
Den där dagen i juli 2012 då jag träffade Gösta på Solberga för att göra den här intervjun var en 
riktigt skön sommardag. Vi slår oss ner vid köksbordet och jag får både kaffe och fikabröd. Han 
bjuder också på whisky. Då han inte hittar några passande glas så dricker vi ur kaffekoppar, det gick 
bra det också. Han är på benen men känner sig trött säger han. Han har opererats några gånger, 
senast var det någonting med tårna, tror jag. Tidigare har han också opererat sina hjärtklaffar, vet 
jag. Han bor fortfarande ensam på Solberga och har en hyresgäst vid Tallstugan. Ute i trädgården på 
Solberga går några får och betar. De tillhör Göstas vän Eva Boëthius. Han berättar att han går till 
Parkudden en gång om dagen och köper ett mål mat. Han kör fortfarande bil men det blir inga långa 
sträckor. Oftast blir det fram och tillbaka till affären i Stigtomta, säger han. Den gamla ljusblåa 
Folkvagnen som han haft sen 1959 var slutkörd och har gått till skroten. Numera har han en röd 
Opel Corsa. Maj-Britts svärson Nils-Olof har berättat senare att Gösta inte var speciellt varsam om 
bilen. Han såg helt enkelt ingen status i fina bilar. Gösta visar mig också runt i rummen på Solberga 
och berättar om dem. Hans syn är inte så bra men han läser bra med glasögon. Jag hjälper honom att 
gå igenom lite post. Han ber mig läsa vad det står på breven så han vet vad han ska spara och vad 
han kan slänga. Det blev ett riktigt trevligt möte med Gösta. 
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Gösta drabbas av blodförgiftning 
Den 7 april 2013 får jag en hälsning på Facebook från Maj-Britts svärson Nils-Olof. ”Hej! Vi har 
hälsningar från Gösta. Tyvärr är inte Gösta så pigg. Han har varit inlagd på sjukhus i två veckor. 
Är nu på sjukhuset i Eskilstuna för behandling av blodförgiftning. Han blir säkert bra men det 
kommer att ta tid. Hälsningar Nils-Olof och Birgitta” 
 
… 15 dagar senare var Gösta borta. 
 
Göstas sista vila 
Gösta dog den 22 april 2013. Begravningsceremonin ägde rum i Stigtomta kyrka den 17 maj 
samma år. Kyrkan där han både döpts och konfirmerats fick nu ta emot honom en sista gång. Det 
blev ett fint avsked. Kistdekorationen var väldigt vacker med ängsblommor och ax ovanpå. 
Framför kistan stod en halmbal med en högaffel nerstucken. Både halmbalen och högaffeln var 
hämtade från Tallstugan. Därefter begravdes han i minneslunden på Stigtomta kyrkogård, precis 
som han ville. Nu finns han där i närheten av Barbro, hans syster som han levde ihop med i så 
många år. Gösta blev 83 år gammal. 
 
Mitt sista minne av Gösta var den där sommardagen 2012. Klockan närmade sig 17.30 och jag var 
tvungen att gå för att ta bussen in till Nyköping. När jag är på väg ut genom farstun frågade han 
”Det går ingen senare buss, inte?” Han ville så gärna att jag skulle stanna lite längre. Han älskade 
verkligen att prata med folk, det var sån Gösta var. Han levde för sin gård och sina djur vid 
Tallstugan, och tittade man förbi hade han alltid tid för en pratstund.  
 
/Fredrik Carlsson 
 
Texten reviderad den 27 juli 2017, Örebro 
 

14 


