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Gösta och Tora Edgren
När fadern avled 1954 hade Gösta Edgren hunnit utbilda sig inom det militära, som kavallerist i bland
annat Umeå, Skövde och Helsingborg. Han trivdes utmärkt i det militära, men fick avbryta för att ta
hand om jord och skog. Istället blev det lantbruksskola i Kyrkerud i Årjäng.
Gösta bedrev kreaturslöst lantbruk i Gaperhult och förvaltade Rustans och Södra Hökhults
skogsfastigheter, som han samägde med sina två syskon Nils och Ingalill. Under 1950–60-talet körde
han ut virke med sina hästar i skogen, men därefter effektiviserades skogsbruket med modernare
maskiner.
Kamratskapet i älgjaktlaget var viktigt för Gösta, som var social och utåtriktad och han var i många år
ordförande i Hökhults Jaktvårdsområde. Som sin far sålde han försäkringar åt Skandia och hjälpte
även näsbor med alltifrån bouppteckningar till deklarationer och avtal av olika slag.
Gösta fick i mitten av 1990-talet två strokes och fick dra ner på sina åtaganden. Han flyttade från
Gaperhult 2008 och levde sina sista år på äldreboende i Säffle, där han avled av hjärtsvaghet 29 okt
2012. Det var dagen efter att han hade firat sin hustru Toras 80-årsdag.
Tora trädde in i Göstas liv i början av 1950-talet. Gösta cyklade till Ölseruds festplats, där han
träffade Tora Andersson. Hon var från den stora Schymanssläkten i Ölserud, då hennes mor Frida var
dotter till Anders Gustaf och Anna Schyman i Norra Grimbråten. Tora föddes 28 okt 1932 och växte
upp som yngsta dotter av fyra i Torverud där hon tidigt fick hjälpa till med försörjningen i lantbruket, då
hon blev faderslös vid tolv års ålder.
Tora och Gösta gifte sig 1955 och Tora flyttade som ung fru till Gaperhult och födde tre barn: Birgitta
1956, Dan-Anders 1959 och Katarina 1963. Tora var i många år hemmafru, men läste i början av
1970-talet in en gymnasiekompetens på ekonomisk linje och arbetade en kortare tid som kontorist och
administratör på Herrgårdsskolan och på sjukhuset i Säffle.
Tora var mera introvert än sin make och ägnade mycket tid åt att läsa och att släktforska. Inte bara om
sin egen släkt, utan även om andra släkter ute på näset. Tora skrev även flitigt artiklar och insändare i
lokalpressen. Hembygden var viktig och hon lämnade inte gärna Värmlandsnäs. Vid 80 års ålder
drabbades Tora av blodcancer och avled tre år senare, på äldreboende i Säffle 19 sep 2015.

