
I denna skara unga vuxna Hångerboenden, som fotograferats framför gamla missionshuset i Hånger någon 
gång i början av 1900-talet ( troligen 1915 ), kan följande personer urskiljas; 

Anders Gustafsson, som övertog släktgården i Norra Brusås efter sin far Gustav Andersson – född i Ruebo 
Ulås - , syns stående i 2:a raden uppifrån som 3:e man från höger. 

Rut Gustavsson, som blev bondhustru i den västra gården i Norra Brusås, syns i den översta raden som 7:e 
kvinna från vänster. Rut hade då jämnåriga kusiner i Ruebo Ulås. 

Frans Sjöstrand, som var bonde i Södra Ryd, syns sittande längst till höger i 2:a raden nedifrån. 3 av Frans 
söner emigrerade till USA. ( Morfar hade f.ö. en svägerska, som var född i en granngård i Ulås. Ulås är en by i Voxtorps 
socken och precis öster om Värnamos stadskärna ). 

Anders är min farfar. 

Frans är min morfar. 

Rut är den enda av dessa 3, som jag har personliga minnen från. Frans fick inte ens min mor träffa, då han 
dog drygt 2 månader före mammas födelse. Anders dog, när jag var 7 år. 

Farfars syster Amanda syns också som 5:e kvinna till vänster om farfar. Hur katastrofen drabbade alla dessa
unga vuxna några år senare vet jag inte. För min morfar, farfar och hans syster blev det dock en total 
katastrof. Spanska sjukan några år senare, som dödade 50 – 100 miljoner människor i världen, blev deras 
grymma öde. Morfar dog i maj 1919 drygt 2 månader innan mor föddes, farmor Ester återhämtade sig aldrig 
och flyttade hem till sina föräldrar för vård - och bort från sina barn. Hon dog i föräldrahemmet, när far var 9 
år gammal. Far och mor är födda under influensaåren 1918 – 19. Fars faster Amanda dog 34 år gammal i 
Karlskrona i oktober 1918. Som jag minns fars berättelse, fick farfar hämta den döda systern med häst och 
vagn. En fasansfull och jättelång resa om nästan 40 mil t.o.retur. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Spanska_sjukan

