
ENGSTRÖMS   GUSTAV JONSONS  Arbrå-Änga 7:19   21ha

5M18
Soldaten Johan Spring i Mörtsjö, f. 1776 i Transtrand, Dalarna och hustrun Brita f.1780 i 
Mörtsjö hade en son, Per Johansson f.1822. Denne Per kom som dräng till Änga 3, 
Norrgården, år 1843. 
1844 blev han soldat i Änga, nu med efternamnet Engström.
Per gifter sig 1848 med Gölin f.1826 från Skräddars i Nedre Änga. De får 4 barn mellan 
åren 1849-1863, Brita f.1849, Helena f.1855, Jonas f.1858, Per f.1863. Sonen Johan 
f.1871 avlider 1885.
Från 1856 kan man se att familjen bor på ägorna till nr.7, det är nog på denna plats. 
Dottern Brita blir gift i Snaten, Helena blir gift med Hans Hansson i Snatbo. Jonas och 
Per är drängar i olika gårdar, såsom Snatbo och Nygården.

Jonas gifter sig 1891 med Marta Ersdotter-Lindberg f.1865 i Backa. Till en början bor de 
här hos Jonas föräldrar. Omkring år 1900 flyttar de till Korsback-Perses, nuvarande 
Sandströms. De får 2 barn, Per Erik f.1891 och Gunhild f. 1905, hon gifter sig 1928 med 
Verner Engström från Hänsätter 1. 1934 bygger de sig ett eget torp i byn. Jonas avlider 
1907 och Marta 1929.

Jonas bror, Per, gifter sig 1894 med Kerstin Ersdotter f.1874 på Forsön. De får 5 barn, 
varav två välkända. Per Erik Engström f.1896 är bosatt i Bogården och säljer fröer, lök 
och livförsäkringar och kallas därför ”Löken”. Jonas Engstöm f.1911 är bosatt i Hänsätter 
och inbiten fiskare. Han sågs angla på Västerviken när det var så dålig is att han åkte 
skidor mellan angeldonen.
I samband med giftermålet 1894 flyttar Per och Kerstin hem till Engströms. Det är nu 8 
personer som bor här, Per den äldre och hustrun Gölin samt sönerna Jonas och Per med 
familjer. Kanske den nya gården har byggts? Ett soldattorp finns ju här sen tidigare. 
1896 flyttar Per med familj till Rottnäs på andra sidan Snatsjön. Han äger fastigheten från 
1900 till 1906.
År 1900 har Per blivit ägare till barndomshemmet och då fått köpa mark av Snatbos ägare 
Lars Persson i Kyrkbyn, fastigheten kallas nu Änga av 7. Per säljer Rottnäs till Nils 
Hansson och återvänder till Engströms. Fadern, Per Engström den äldre, avlider 1910 och 
modern, Gölin, har avlidit 1907. Per, Kerstin och barnen bor kvar vid Engströms till 1919 
då de säljer och flyttar till Hänsätter.
28G2
Ny ägare till Engströms blir nu Jonas Berglund f.1887 i Alfta och hustrun Marta f.1891 i 
Arbrå. De har 6 barn. 1921 flyttar de till Hänsätter. 
11D14
Hans Hallin f.1858 (från Nöggstorpet) blir ny ägare men han flyttar inte hit förrän 1923. 
Han äger fastigheten till november 1931, då han flyttar till Iste sub.1.
19R8
Nya ägare blir nu Jonas Edvard Viklund f.1880 i Ekshärad, Värmland och hans hustru 
Emma Serafia Wård f.1892 i Undersvik (hon är syster till Jan Jonssons morfar). Paret har 
nu 6 barn. De säljer fastigheten 1935 och flyttar till Bollnäs.



1B20
1930-31 och 1935-37 hyrde Gustav Groth med familj den gamla bostadsbyggningen vid 
Engströms. Familjen flyttade till Åmot 1937.

1935 blev Gustav och Klara Jonsson, födda 1903 och 1908, nya ägare. Gustav är från 
Hästberg och Klara från Stocksbo, Färila. Paret kom närmast från Bursjö i Järvsö med 3 
barn, sen kom 4 till. När Gustav och Klara skulle bygga ny ladugård 1948-49 revs den 
gamla bostadsbyggningen. Paret hade mjölkkor och Gustav körde virke i skogen på 
vintern. Gustav avled 1969 och Klara 1985.
Sonen Sune f.1946 och hustrun Ingrid Tjerneld f.1942 fortsatte med mjölkkor här på 
gården till 1991 då de flyttade till Boda i Enånger. Gården har sedan dess ej haft fast 
boende. 
Nuvarande ägare är Sune Gustavsson, född på gården.

BARSBACKS   (Bergsbackens)   Arbrå-Änga 6:15   0,2 ha

3L18
Jonas Andersson f.1819 (farfars farfar till Jan Jonsson) ägare till Utegården i Nedre Änga 
sen 1850, ägde marker här i området. Tillsammans med hustrun Brita f.1821 hade han 2 
söner, Anders f.1853 och Erik f. 1859. 1877 avstyckades här en torplägenhet kallad 
Bertelstäkten på 8 tunnland till sonen Erik Jonsson.
8K8
På platsen har det varit bofast folk sen 1861 i alla fall, nämligen Erik Ersson f.1803 och 
hustrun Brita f.1798 från Iste. Eriks far var måg och bonde på Änga 6. Erik och Brita får 
2 söner, varav den ene, Olof Ersson f.1834, blev bonde i Roren vid Sven-Ols. Erik Ersson 
kallades i kyrkböckerna för fördelstagare, hela tiden vid Barsbacks. Erik var farfars farfar 
till Gösta Äng, Backa. Erik avled 1884, resten av familjen flyttade till Roren 1885. 
11K15
1887 sålde Erik Jonsson fastigheten till brodern Anders Jonsson, som samma år säljer den 
vidare till Erik Olsson f. 1855 i Änga. Han kallas även Risberg och 1903 flyttar han till 
USA. Arealen har växt under tiden och är nu på 57 tunnland.
2E14
1892 nya ägare, Karl och Sigrid Sundqvist, födda 1864 och 1865. Karl är inflyttad från 
Enånger, Sigrid från gården Rustses (dotterdotter till Jan Jonssons farfars farfars far).
1M28
1895 nya ägare, Hans och Karin Olsson, båda födda i Mörtsjö 1855 och 1859. De hade 
tidigare bott vid gården Rottnäs på södra sidan av Snatsjön men den gården brann  ned. 
De fick 7 barn, varav en dotter Kristina f.1884, hon blev gift med Olof Törnros i 
Nygården, första gården på vänster sida efter byvägen.
1928 övertog en av sönerna, Hans Hansson f.1890 och hustrun Anna Matilda f.1894, 
fastigheten.

1933 nya ägare, Olof och Kristina Göransson, födda 1887 och 1890. Olof var född i 
Berg, Jämtland och Kristina i Bollnäs. Hon var syster till Verner Engström, som 1934 
byggde ett Per-Albintorp efter samma väg. Paret hade tidigare bott vid Saltklipp i Roren. 



Fastigheten kallas fortfarande för Bertelstäkten och är på 57 tunnland enligt 
Lagfartsregistret. Olof och Kristina har 5 barn födda mellan 1924 och 1931. Paret köper 
hus i Arbrå och flyttar dit 1953. 
11B10
Nya ägare blir nu Erik och Gun Larsson-Snygg från Jonkes. Gun har anor till fastigheten 
eftersom hennes farfars far, Jonas Andersson, varit ägare 100 år tidigare. De styckar av 
gård och tomt från den övriga marken och säljer till Eskil och Vega Nordvall från Avesta, 
men behåller jord och skog. Gården har sedan dess varit ett fritidshus sommartid. Den ägs 
nu av ett syskonbarn till Vega, Ingalill Elisabet Ståhl från Avesta. 

Berättelser från Utomskogen, återblickar av Sixten Göransson som var en av sönerna till 
Jonas och Kristina Göransson.
7B56
Mellan 1914 och 1917 bodde Kristina Göransson här vid Rustses med sina 6 pojkar och 5 
getter. De kom från affären i Bogården kallad ”Stenhuset” där maken Jonas Göransson 
drev affär. När ekonomin blev ansträngd reste Jonas till Norge i hopp om att sälja patent 
på en höräfsa,men utfallet blev dåligt så han så han köpte ett falskt prästbetyg och steg på 
en båt som gick till Amerika. Det blev nu konkurs vid Stenhuset och Kristina och 
pojkarna kunde inte bo kvar.
Hon fick hyra billigt här vid Rustses av ägaren Anders Schön som flyttat. Killingarna 
som föddes slaktade Kristina själv och det blev mat till familjen. Kristina f.1877 var 
syster till spelmannen Olof Nordén i Nordsjö. 
Maken Jonas f.1877 som for till Amerika 1913 står 1915 som obefintlig i kyrkboken.

Googla på ovanstående rubrik och läs en intressant berättelse.












