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Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Torpets namn:  
Berget 

Fastighet: 
Onsjö 2:1 

Hustyp: 
Torp och backstuga 
 

 

GPS Position (WGS 84 g/m/s) 
Berget 1 N 58*20´45,5    O 12*20´40,3  
Berget 2 N 58*20´46,8    O 12*20´41,2  
 

Onsjö rote  

                         

Ägare: Vänersborgs kommun Ägaradress: 462 85 Vänersborg 

 

Torpet Berget 1. (Husgrund söder om vägen). 
 Foto år 2016 av Lennart Järpler.     

Torpet Berget 1.  Från omkring 1930-talet  
Foto från Agneta Persmo Lannér. 

 
 

 
 

 
 

 

 
Häradsekonomiska kartan från 1890-talet.  
Pilen anger plats för Berget 1.  

 
LMV ekonomiska karta från 1950-talet. Nedre pilen är 
Berget 1 och övre pilen Berget 2. 
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Historik 
Karta från 1890-talet enligt föregående sida visar att det fanns fyra backstugor inom detta område. Berget var 
en av dessa. De andra tre backstugorna var Porten, Dalen och Muren men kartmaterial som säkerställer exakt 
plats för dessa tre backstugor finns inte att tillgå. Berget har i huvudsak varit bostad för torpare, hantverkare 
(skomakare och skräddare) och arbetskarlar.  
 
Under åren 1819 - 1836 så angavs det i kyrkböckerna, att Berget var ett torp under Hästängen, vilket 
införlivades med Onsjö 1781.  
 
På 1930-talet tillkom ett nybyggt bostadshus (som här är kallat Berget 2) mitt emot det gamla torpet. Detta 
bostadshus var dock inte något torp eller någon tjänstebostad tillhörande Onsjö fideikommiss. Bostadshuset 
var vackert beläget med fri utsikt ner till Karls grav och det igenväxta område som nu är, fanns inte tidigare 
(enligt foto).  
 
Från Berget 1 kan man följa den gamla vägen fram till Ånetorp, som låg cirka 200 m söder om Berget. Vägen 
har under år 2018 frilagts genom kommunens försorg.  
 
Torpfamiljerna 
Förteckning över åtta torpfamiljer finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här omnämns dock som 
exempel, den familj som först går att finna i husförhörslängderna för Vassända Naglum (från 1810) och som 
var bosatt på Berget 1. Denna familj under åren c:a 1790 – 1817 var: 
 

Arbetskarlen och senare backstugehjonet Eric Olofsson född 1746 i Bohuslän. Han tog sig efternamnet 

Sandbäck när familjen flyttade från Brinkebergskulle till Berget omkring år 1780/1790. Hans hustru var 

Ingeborg Linnartsdotter född 1746-07-03 i Naglums socken. De hade sonen Jonas född 1787-10-21 på 

Brinkebergskulle och dottern Anna Ericsdotter född 1790-02-12 på Berget. Eric Olofsson Sandbäck avled 1817-
12-08 på Berget. Hustrun Ingeborg bodde kvar på torpet ytterligare en tid.  
 
 
Tillägg. Foto på bostadshuset som här kallas Berget 2 och uppfördes i slutet av 1930-talet och revs 1997.  
Foto från Agneta Persmo Lannér. 
 

 
 

 


