
Sida 1 
 
 

Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Torpets namn:  
Dahlen 

Fastighet: 
Onsjö 2:1 

Hustyp: 
Backstuga / torp / krog 

 

GPS Position (WGS 84 g/m/s) 
Se värdet för Berget 2 för ett ungefärligt läge.  
N 58*20´46,8        O 12* 20´41,2 

Onsjö rote 

 

Ägare:  Vänersborgs kommun Ägaradress 

 

Detalj av Häradsekonomiska kartan från 1890-talet. 
Dahlen är ett av de ”4B”. 

Detalj från karta daterad 1820 över hemmanet 
Bäcken eller Hulan. Upprättad av C F Herveghr. 
Dahlen kan vara stugmarkeringen vid pilen.      

 

 
 

 

 

 
Historik  
Någon exakt plats för var backstugan Dahlen var beläget finns inte säkerställt i nuläget. Av kyrkböckernas 
husförhörslängder kan man se att Berget, Dahlen, Porten och Muren står efter varandra och kom nära 
bebyggelsen vid Brinkebergskulle. På karta enligt ovan t.v. finns fyra backstugor angivna, troligtvis är det dessa 
fyra som avses.  
 
På Dahlen har det bott skomakare, arbetskarlar (troligen arbetskraft vid Karls grav och slussarna), trumslagare 
vid Västgötadals regemente, krögare m. fl.  
 
På kartbilden (ovan till höger) finns även en vägmarkering från slussområdet som leder in mot Onsjös ägor. 
Denna väg är den kvarn- och kyrkväg som tillkom i slutet av 1700-talet genom Vollrat Haijs försorg, för att 
underlätta transporterna ner till kvarnen vid Brinkebergskulle samt för att underlätta för befolkningen vid 
Brinkebergskulle att kunna gå eller med hästskjuts komma till och från kyrkorna i Vassända och Naglum.  
 
Under en period på 1820-talet så var Dahlen ett torp under Stora Hästängen vilket också tyder på att torpet 
låg i denna del av Onsjö fideikommiss.  
 
Under några år i slutet av 1840-talet fanns här även en krog.  
 
Namnet Dahlen förekommer även på torp som tillhör Restad gård. 
 



Sida 2 
 

 
Backstugusittarna 
Förteckning över de fyra familjerna som bodde på Dahlen finns dokumenterade i den kompletta torpakten. 
Här omnämns dock som exempel, den backstugusittare på Dahlen som först går att finna i husförhörslängden 
(från år 1810) för Vassända Naglum. Denna familj under år 1810 – 1839 var: 
 

Skomakaren/backstugusittaren Petter Hedberg född 1775-10-04 (son till Olof Hedberg och Stina 

Larsdotter) vid Brinkebergskulle och Petters hustru i tredje giftet Greta Lisa Pehrsdotter född 1783 (?) på 

Bommen under Onsjö. De gifte sig 1810-08-19 och bosatte sig på Dahlen. 
 

Petter var först gift 1799 - 1808 med Lisa Andersdotter (Rosenbeck) född 1778-12-26 vid Ladugårdens 

Stom och de hade dottern Christina född 1799-12-01 på Brinkebergskulle. Lisa avled 1804-03-07. Dottern 
Christina avled 1812-11-09 på Dahlen. 
 

Petter gifte om sig 1805 med Maja Eriksdotter född 1777 och fick sonen Erik född 1806-10-19 på 

Brinkebergskulle. Maja avled 1809-04-19 endast 32 år gammal. 
 
I tredje äktenskapet med Greta Lisa Pehrsdotter fick de barnen Maja Chatarina född 1811-03-15, Christina 
(Stina) f. 1813-04-30, Anna Lisa f. 1815-04-29, Inga Britta f. 1819-12-11, Anders Magnus f. 1825-12-30, alla 
födda på Dahlen. Petter Hedberg blev ”upphöjd” till torpare på Dahlen under Stora Hästängen år 1819.  
 
Petter Hedberg avled 1828-04-06 i ”feber” och Greta Lisa bodde kvar här till sin död 1839-03-31 (utfattig). Den 
yngste sonen Anders Magnus flyttade till Norget 1839 (14 år) och blev fosterson till Kafvelström fram till 1840 
då han flyttade till Djupadalen. Bouppteckning efter Greta Lisa finns dokumenterad i Väne Häradsrätt 1839 -
1842 sid 375. 
 
I ”Dagsverkslängd för Onsjö” från åren 1823-1825 som finns på Vänersborgs museum, är torpet Dahlen med 
som ett dagsverkstorp där Petter Hedberg står namngiven med antal dagsverken och de varor han handlat 
från Onsjö och som reglerar debet och kredit i detta sammanhang. 
 
I Gustaf Lundéns bok om ”Det forna Vassända Naglum och Brätte stad” finns ett kapitel om skråväsendet i 
socknarna. Här anges då ”Till sockenskomakare i Naglum utsågs år 1816 Olof Nilsson vilken i 7 år lärt yrket hos 
Peter Hedberg under Onsjö”. Beträffande Olof Nilsson så var han bosatt på torpet Brudarebacken. Se denna 
torpakt. 
 

Inhyses hos familjen och senare hos änkan Greta Lisa Pehrsdotter, bodde Eric Olofsson född 1755-12-08 på 

Holms Stom i Gärdhem och hustrun Greta Lisa Jansdotter född 1776-06-29 i Frändefors. De är enligt 

kyrkoboken ”utfattiga”. De kom till Dahlen från Wisslan år 1825. Eric avled 1829-11-28 på torpet Dahlen och 
hans hustru flyttade därefter till Dahl. 
 
Greta Lisa Pehrsdotter avled 1839-03-31 i tvinsot, 56 år gammal och utfattig. Se bouppteckning Väne 
häradsrätt 1839 – 1842 sid 375. I bouppteckningen framgår att backstugan Dahlen ägdes av dödsboet. 
 
 
     

 

 


