Greta Gustafsson får alla att skratta
Humorn är 81-åriga Greta Gustafssons väg genom livet. Det är så hon har tacklat sin tuffa
uppväxt och andra motgångar genom åren. – Jag är så innerligt tacksam att jag ärvde min
mammas glada sätt, säger Greta.
När tidningen ska hälsa på dagens solstråle i hennes radhus i Skogstorp i Eskilstuna möts vi
av texten: ”Vänligen ring på båda dörrklockorna. Döv kärring”. Vi som redan har knackat på
får en liten bassning av en strålande glad Greta Gustafsson som dagen innan firat sin 81årsdag med familj och vänner.
– Vill ni ha tårta?, undrar hon samtidigt som hon berättar att hon fått så många
grattishälsningar på Facebook.
– Jag vet inte hur jag ska göra, jag måste ju svara alla på något sätt.
Greta Gustafsson har ett stort socialt nätverk, bland annat från sina 32 år på förlossningen i
Eskilstuna.
”Trots att hon har ont, så klagar hon aldrig. Alltid glad. Full av humor. Dansar gärna och är
med i svängen. På Facebook skriver hon så rasande roliga inlägg: ”Jag lägger inte ut någon
bild på mig själv för jag vill ju inte överglänsa blomprakten” Typiskt Greta-inlägg. Hon syr
och säljer roliga saker.” Så beskriver solstråletipsaren Monica Dahlström sin vän Greta
Gustafsson.
– Ja, jag syr en hel del, det gör jag. Nu är det mest dockor men jag har alltid sytt, säger 81åringen och smiter iväg för att hämta ett fotoalbum fyllt med kort på hennes själv och
kärleken Alvar iklädda den ena utklädningsdräkten efter den andra. På en av bilderna syns
Alvar le mot kameran i en kycklingdräkt.
– Alvar dog för 17 år sedan. Vi har haft så mycket roligt tillsammans.

För Greta Gustafsson har humor alltid varit en viktig del av livet och kanske till och med en
överlevnadsstrategi. Uppväxten utanför Strängnäs var allt annat än lätt. Gretas pappa var
alkoholiserad och han gav henne rejält med stryk. Hon berättar hur han tvingade upp dem för
att arbeta hos grannbonden varje dag innan skolan.
– Ibland undrar jag hur man orkade. Och tänk att man kan skratta fast man fått så mycket
stryk. Det är en gåva, säger hon.
– Jag är så innerligt tacksam att jag ärvde min mammas glada sätt. Hon sjöng och skojade
mycket när vi var barn.
Slagen har satt sina spår, precis som åren som gått. Greta har stora problem med ryggen men
det stoppar henne inte från att åka iväg när det vankas dans i trakten. Att ”stå ensam och
skaka på dansgolvet” har aldrig varit något för Greta utan i stället har det blivit många timmar
hambo och schottis. Det blir inte lika mycket dans numera.
– Att bli gammal är förbannat, jag kan inte säga annat. Eller det gör mig egentligen inget att
jag blir äldre men det är tråkigt att inte hänga med på samma sätt. Samtidigt, vad har man att
välja på? Man måste alltid försöka.
I sommar är Greta Gustafsson inbjuden till olika marknader i trakten, bland annat
Näshultadagen i augusti, för att sälja sina egensydda dockor och gosedjur.
– Jag syr fräcka förkläden också, men de visas bara på begäran, säger hon med bus i blicken.
– Jag kanske skojar för mycket, men jag kan inte rå för det. Det bara kommer.

