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Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Torpets namn : 
Brudarebacken 
 

Fastighet: 
Onsjö 2:1 

Hustyp: 
Torp 

 

GPS Position (WGS 84 g/m/s) 
N 58*20´5,67          O 12*18´39,23 

Onsjö rote 

 

Ägare : Vänersborgs kommun Ägaradress 
 

Detta bostadshus är enligt uppgift byggt år 1902 och 
senare påbyggt med en övervåning omkring 1930.  
Foto från Monica Bryngelsson taget ca år 1980. 

Karta över Onsjö säteri från år 1786 upprättad av Hans H 
Lindskog.  
Detalj över Brudarebacken och Hovmanstorpet. 

 

 
 

 

 

Häradsekonomiska karta från 1890-talet.  
Pilen anger platsen för torpet Brudarebacken. 

LMV ekonomiska karta från 1950-talet.  
Pilen anger platsen för Brudarebacken. 
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Historik 
Namnet Brudarebacken har sitt ursprung från en sägen, som är hämtad från en gränskarta Onsjö Sandbacken från 
år 1754 med följande text som avslutas med; ”Anteckningar, sex stycken runda högar något stensatta af 10 a 12 
alnar i diameter. Berättades att i forna dagar hafva tvenne brudefärder therstädes möts åth då de ihjälslaget 
hvarandra och blihvit therstädes begrafne, häraf traiten fått namn af Brudarebacken”. Fritt översatt.  
 
Brudarebacken är omnämnt från 1685. Inköpt till Onsjö säteri år 1731 av dåvarande ägaren major Carl Gustaf 
Frölich. Brudarebacken var 1/8 mantal frälse. Torpet finns angivet på karta från 1686 (Fredrik Sixtus) samt karta 
från 1786 (Hans Lindskog). 
Synprotokoll finns från "den 6 oktober 1775 av 1/8 frälse Brudarebacken där åbon Lars Bengtsson bor och 
tillträdde 1773. Är en stuga med framkammare och en vägg rötskadad. En loge med två lador samt fähus och stall 
vid sidan till fähuset, till tak och väggar i alla delar behållna." Bostadshuset är 11 x 8 alnar (6 m x 4,8 m) till ytan. 
 
Bostadshus enligt foto på sida 1 är enligt uppgift från 1902 och påbyggt senare med en övervåning (kan vara 
omkring 1933).   
 
Brudarebacken revs 1997 genom kommunens försorg. Den siste hyresgästen på Brudarebacken kallades "Norsken" 
(enligt uppgift hette han Per Åhn och var född i Norge) som hade ett handikapp då han bara hade en arm men var 
ändå en händig person. Huset blev genom vandalisering så förstört i mitten av 1990-talet, att "Norsken" flyttade 
därifrån och huset revs en tid därefter liksom ladugården. 
 
Torpfamiljerna 
Förteckning över tjugo torpfamiljer finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här omnämns dock som 
exempel, den familj på Brudarebacken som först går att finna i husförhörslängden (från år 1810) för Vassända 
Naglum. Denna familj var bosatt under åren 1810 - 1823: 
 

Torparen Anders Svenningsson född 1757-08-07 i Edsäter och hustrun Britta Andersdotter född 1750 i 

Fors socken. De fick barnen Svenning f. 1788-06-12 samt Kerstin f. 1794-04-03, båda föddes i Torsered. Som vuxna 
flyttade Svenning och Kerstin till Stora Hästängen, Kerstin 1812 och Svenning 1814. Se denna torpakt.  
 
Som inhyses hos dem på Brudarebacken bodde här under de första åren, pigan Britta Bryngelsdotter född 1768. 
Hon avled i juni månad 1811, se bouppteckning Väne Häradsrätt 1810 - 1820 sida 491. 
 
Dottern Kerstin flyttade tillbaka till sin far, Anders på Brudarebacken, tillsammans med sin make Jonas år 1816. 
1823 lämnade Anders över driften av torpet till sin svärson, men bodde kvar på torpet till sin död 1831-04-19. 
Hustrun Britta Andersdotter avled på Brudarebacken 1820-12-10. 
 
Här bodde också sockenskomakaren Olof Nilsson som inhystes enligt mantalslängden 1820. Han hade lärt yrket av 
Peter Hedberg som var skomakare på backstugan Dahlen under Onsjö. Se denna torpakt. 
 
 
 

 


