
----- Original Message ----- 
From: Göran Gustafsson 
To: ingemar.widestig@telia.com 
Sent: Monday, March 28, 2011 3:58 PM
Subject: Norra Brusås 3 Värnamo

Hej Ingemar,
 

Jag tror, att Du är min släkting, som jag inte träffat på mer än 50 år. Tack för 
senast för det var väl en DAF, som jag fick förmånen att åka med ngr. gånger 
från läroverket i Värnamo till Åminne ?
 

Jag hade kontakt med Din brorson för att berätta om vår försäljning av 
släktgården i Hånger, som förvärvades av vår gemensamme anfader år 1895.
 

Är det möjligen så att Du har ngr. kunskaper om Gustav Andersson och 
Kristina Johansdotter före 1895 ? Inför försäljningen har vi nu tömt huset på 
alla gamla dokument.
 

Vem var t.ex. Jonas Andersson & Katrina Svensdotter från Ulås femlingsgård 
– kallad Ruebo ?
 

Jag har ett minne, att min far Gustav nämnde vid ett tillfälle att Du kanske 
visste mera om Rubbarp i Kärda socken före 1895.
 

Med vänlig hälsning

Göran Gustafsson

Björkvägen 15, 566 92 Habo

+46(0)36432 20, +46(0)104048314

+46(0)707366604, +46(0)707732783

goran@hav-fjell.se eller fam.gus@swipnet.se

www.hav-fjell.se eller http://home.swipnet.se/famgus

Hej
Jo det stämmer bra att vi är släkt. Din farfar Anders och min farmor Hanna var syskon. 
Pappa talade ofta om morbror Anders i Brus´. Jag tror att pappa tidvis arbetade där som 
dräng.
Bilen var nog en Ford Taunus.
Jo, vi min bror Gunnar och jag, hälsade på din far och mor för ett antal år sedan. Jag har 

mailto:goran@hav-fjell.se
blocked::blocked::http://home.swipnet.se/famgus
blocked::http://www.hav-fjell.se/
blocked::blocked::mailto:fam.gus@swipnet.se
blocked::mailto:goran@hav-fjell.se
mailto:ingemar.widestig@telia.com


hållit på lite med släktforskning och då vi hälsade på i Brusås så kom vi från Rubbarp. Det 
är väl bibehållet och verkade vara ett sommarställe idag.
Jag bifogar lite utdrag ur min forskning. Kan du inte öppna så hör av dig. Det som står 
inom parentes är källorna så det behöver du inte bry dig om.
Gustav Andersson 1847 – 1923 var född i Ulås Femtingsgård och hans far Anders 
Jönsson kom från Berga socken i Kronobergs län.
Anders Jönsson var som du ser gift 3 gånger och Jonas Andersson, som var gift med 
Katarina Svensdotter, var barn i andra äktenskapet. Enligt mina noteringar flyttade Jonas 
Andersson med 6 barn till Amerika 1884 efter det att hustrun dött 1881 i Ulås. Har du mer 
information om dem ?
En syster till Jonas Andersson och alltså också halvsyskon till Gustav Andersson var Stina 
Andersdotter gift på Hallabacka och mormorsmor till Johan Ture Einar Lundkvist 1910 – 
1970 gift med Agda Märta Linnéa 1910 – 1987, som jag tror du kände. 
Jag har mer information om fler ättlingar till Anders Jönsson om du vill ha?
Hälsningar
Ingemar


