
7. Oskar Gustavssons torp Mulabo 

 

Torpet består av ett boningshus, ett uthus med lada och ladugård med plats för 

två uppbundna djur samt en jordkällare.  

 

 
 

Torpet består av ett antal åkerlyckor med stenrösen och stenmurar. Hela torpet 

inkl. skogsmark är cirka 10 hektar. Det finns även ytterligare några husgrunder i 

närheten med gamla syrénbuskar och andra trädgårdsbuskar. Det har tydligen 

funnits flera hus. 

 

 

 
 

Den siste brukaren hette Oskar Gustavsson (född 1889, död 1981). Vid hans död 

återgick torpet till stamfastigheten. Det var ett s k arrendeköp. Oskar försörjde 



sig på torpet. Han hade en till två kor, som han skördade hö till under somrarna 

och bar hem till ladan. Han gjorde också dagsverken på gårdarna runt omkring. 

Det berättas också att han i ungdomen i början på 1900-talet arbetade i 

Stockholm som stensättare. Han hade också potatisodlingar. 

 
 

I jordkällaren hade han fack med olika potatissorter t ex blåögda Kaschyrer, 

Pettsapotatis samt Bintje och dylika vanliga sorter. Pettsapotatis sades vara så 

god att man inte behövde något sovel till dem. Namnet Pettsapotatis förbryllade 

länge. Ingen kände till den potatissorten. Det visade sig vid närmare 

undersökning och förhör med Oskar att han hade köpt dem av en som hette 

Pettersson, därav namnet.  

Oskars far hette Gustav Stille. Han försörjde sig bl a som gårdfarihandlare. 

Ett köp av Döv-Johans torp år 1880 har bevittnats av båtsmannen och 

hemmansägaren Johannes Niklasson Stille och hans hustru Karolina Stille. 

Dessa kan kanske vara Oskars farfar och farmor. Johannes Niklasson Stille 

skulle i så fall vara pensionerad båtsman från Hallagärde, vilken köpte torpet 

Mulabo. Oskar kallades ofta för Still-Oskar.  

 

Till bilden nedan: Oskar (till vänster) bjuder på 90-årskalas i finrummet. Gäst i 

ny strandkofta är Torsten Hansson (fyllde 57 år samma dag den 28 oktober 

1979), som tillsammans med snickaren Hilding Svensson i Skärgöl 

återuppbyggde Oskars hus efter en brand år 1949. Arvodet för hela bygget var 

600 kronor. 



 
 

 

 
Sommarträff hos Oskar vid gamla huset i slutet av 1940-talet (före 1949).  

Från vänster: Viktor Nilsson, Oskar själv, Harry Svensson, Ola Andersson, 

Robert Nilsson 

Sittande: Els-Marie Andersson, Linnéa, Rut Svensson 

 

 

 


