
Läs texten först och klicka därefter på länkar som intresserar – sedan pil bakåt till detta dokumentet.

Idag, när jag tänker tillbaka på min kära mors långa liv, tänker jag, liksom säkert alla ni övriga i 
mors stora familj, på den fantastiska 100 års-festen i Apladalen. Vi var 42 personer av mors ättlingar
med på festen. Jag vet att många av er övriga släkt, grannar och vänner här idag uppvaktade mor 
och besökte henne i lägenheten, där hon bodde kvar tills för ett halvår sedan. Mamma hade det 
jobbigt sista året. Eivor och Vincent, som bor i Värnamo, fick hjälpa henne mycket. 
Lisbeth och jag besökte mor sista gången på äldreboendet Linneberg några veckor före hennes 
bortgång. Vi ringde på hennes rumsdörr och det dröjde en kort stund innan hon kom och öppnade 
dörren. Hon berättade, att hon var trött och hade vilat på sängen. Hon låg på sängen medan jag 
kokade kaffe och Lisbeth tog fram wienerbröd och skar upp en medhavd kaka. Mor trodde inte hon 
var hungrig men när hon satt sig vid bordet och började äta åt hon upp båda tillbehören till kaffet 
och konstaterade att det var riktigt gott. Jag hade med mej några fotografier bl.a. fars 
konfirmationskort i Hånger kyrka. Mor pekade på många av konfirmanderna och namngav med 
förnamn och uppväxtgård. Ex. Dagmar i Brunnsgård och XX på Skogen.

Mor var alltså barn nr. 10 i sin uppväxtfamilj och yngst, eftersom fadern Frans Sjöstrand dog i 
spanska sjukan den 8 maj 1919 – när mormor var höggravid med mamma. Mor var nu också den 
sista kvar av oss kusiners föräldrageneration. Eftersom vi idag lever mitt i en världsomfattande 
pandemi, får jag som en parentes nämna, att i Spanska sjukan dog 50 – 100 milj människor. I 
oktober 1918 dog farfars syster Amanda i hamnstaden Karlskrona och farmor Ester drabbades av en
långtidsversion och återhämtade sig aldrig. Spanska sjukan var också orsakad av ett virus, som då 
var en helt okänd sjukdomsalstrare.

Det är 3 st fundament i mors liv, som jag känner, att jag här måste nämna något om. Det är kring 
dessa 3  pelare, som mor byggt sitt liv.

nr. 1 är födelsegården i Södra Ryd
nr. 2 är gården Norra Brusås 3 där mor bodde i hela 63 år.
nr. 3 är Hångers frikyrkorörelse.

Det är 50 år sedan jag själv lämnade Hånger och min 1:a fasta anställning på det som hette Hångers 
Träindustri när jag började och Snickar-Per när jag slutade. Efter 48 år har vi nu sålt vår Habovilla, 
som vi skall lämna vid kommande månadsskifte. Det är obeskrivbart mycket, som skall tas om 
hand. Under dagen mor låg döende och inte var kontaktbar – hon somnade in i sömnen och 
personalen fann henne död efter midnatt – då arbetade vi med att sortera och packa. Lisbeth kom 
och gav mej en bok tryckt 1939 och med namnet Hånger. Tydligen var det mors förfäder, som ville 
informera mej om en berättelse, som knöt samman de nämnda 3 fundamenten i mors liv. Detta var 
för mej ny information men innan jag förmedlar detta vill jag helt kort berätta om vad jag vetat 
genom vad mor och far berättat.

Själv har jag mycket få minnen från tiden innan jag började skolan här i Hånger. Ett minne är 
grannen Martin Gustafsson i granngården och hans söndagsskola i Fröset Lunds missionshus. Han 
stannade bilen i vägkrysset till gårdarna i Norra Brusås och hämtade upp byns barn. Till 
söndagsskolan anslöt sedan barnen i byn Fröset Lund. Jag minns också att farbror Martin 
rekryterade mor som söndagsskolslärarsassistent. Hon behövdes f.ö. också för att hålla styr på mej.  

Far har berättat att farfar Anders Gustafsson var söndagsskollärare i Hånger Missionshus – då fanns 
inte missionshuset i Fröset Lund. För er som inte är så förankrade till Hånger är det gamla 
missionshuset det röda huset här på andra sidan vägen vid början av raksträckan. Pappa berättade att
farfar gick och sprang halvmilen till missionshuset. Jag har ett foto från år 1915 från en stor skara 
utanför missionshuset. Där syns morfar Frans, farfar Anders, fars faster Amanda och även en ung 
Rut, som senare blev grannfru i Norra Brusås som fru till ovan nämnde Martin Gustafsson. Ett 
annat tidigare kort, som far kallat söndagsskollärarna och/eller ungdomsföreningen visar förutom en
yngre farfar med syster från Norra Brusås även mors moster Maria Svensdotter från Södra Ryd – 
sittande längst till höger. C:a 10 år senare blev hon fostermor till mors bror Sixten Sjöstrand i 
samband med far Frans bortgång. Ett annat kort visar en damkör där mormor Ida står längst till 
vänster med gitarren och ser ut som sångledare. 
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I huvudbyggnaden på mors släktgård Södra Ryd växte mor upp och där friade far, när mor återvänt 
hem till Hånger efter några års bortavaro. Huvudbyggnaden finns nu i Hångers hembygdspark, som 
ligger upp i backen mitt emot här på andra sidan vägen. Huset flyttades 1949-50 när 
Hembygdsföreningen bildades och föreningens 1:e ordförande var Martin Gustavsson i Norra 
Brusås. Klicka här ! Gården i Södra Ryd förvaltas idag av kusin Gilbert och hans dotters familj.

Mor levde under 63 år som bondhustru på släktgården Norra Brusås. Mor var en mycket idog, 
arbetsam och flitig kvinna – men hade alltid tid för oss barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Efter 116 
år i släkten sålde vi gården till Martin Gustavssons sonson Christer Martinsson. Eftersom just 
Martin Gustavsson råkat nämnas flera gånger får jag väl upplysa om, att vår yngste son råkar ha 
samma namn.

Fundamentet nr. 3 som knyter samman mors 3 nämnda fundament heter alltså idag Hånger 
Frikyrka, som vi idag har den stora förmånen att få gästa och använda för denna begravningshögtid.
Jag vill framföra mitt stora tack från oss för möjligheten. Tack till pastor Bengt och till Lars-Göran, 
Vincents och min kamrat sedan ungdomen, som representerar församlingen här idag.

Förfäderna, som jag då kort måste få avsluta med och som anmälde sig på detta något ovanliga sätt, 
nöjde sig inte bara med informationen i den gamla boken utan såg också till att 3 av Svenska 
Alliansmissionens predikanter skrev en informationsartikel om detta lilla samfunds betydelse i 
tidningen Dagens nummer nu i fredags. Jag citerar direkt från artikeln;

” SAM:s historia börjar med den väckelse som utbröt i Jönköping på 1830-talet efter att staden 
drabbats av både koleraepidemi och storbrand. År 1853 bildades Jönköpings Traktatsällskap med 
syftet att sprida evangeliet  om Jesus Kristus i Jönköping och de kringliggande bygderna. Det är 
från detta år som SAM räknar sin ålder och firar sina jubileer ”. - Klicka här för hela artikeln!

Jönköpings Traktatsällskap bytte snart namn och organiserade sig som Jönköpings 
Missionsförening, som blev orsaken till Jönköpingsbegreppet ”Smålands Jerusalem”. Nu till 
informationen, som anmälde sig genom den gamla Hångerboken. Jag citerar direkt ur boken;

” På 1860-talet började Jönköpings missionsförenings predikanter att besöka Hånger. I bonden Lars 
Johannesson i Södra Ryd och folkskolläraren Johannes Svensson hade predikanterna sitt bästa stöd. 
Komminister Carl Fredrik Rosengren i Dörarp och Lars Johannesson voro goda vänner. Nämnde 
prästman var en andligt frigjord man, begåvad talare, enkel och sympatiskt till sitt väsen. Något 
längre fram i tiden befordrades verksamheten här av Peter Svensson i Sanna och Sven Johan 
Larsson i Södra Ryd. ”

Lars Johannesson var mors  morfarsfar och Sven Johan Larsson var mors morfar.

” Hångers missionsförening bildades 1894 och de unga organiserade sig i ynglinga- och 
jungfruföreningar 1895, som senare sammanslogs till en ungdomsförening.” - Det är denna 
ungdomsförening som pappa pratat om när det gällde hans far och faster. Missionshuset byggdes 
1899.

Missionsföreningen konstituerades vid ett sammanträde den 11 april 1895 och närvarande enligt 
protokoll var bl.a. S.J. Larson, S:a Ryd och G.Andersson, N:a Brusås. S.J. Larsson är min mormors 
far Sven Johan och G.Andersson är min farfars far Gustav. Detta var nyheterna som uppenbarades 
för mej vid bokfyndet under vårt flyttarbete från vår Habovilla just under dagen när mor var på väg 
att lämna denna värld efter 102 år sånär som på ngt mer än 1 vecka.  Hångers frikyrkorörelse, 
gården i Södra Ryd och gården i Norra Brusås – de 3 fundamenten i mors långa liv knyts alltså 
samman i detta protokoll.

Ps. Min fru Lisbeths farfars far var, som jag förstår historien, en av Jönköpings Missionsförenings 
predikanter. Om detta kan läsas på denna sida.
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