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Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Torpets namn : 
Lilla Hästängen 
 

Fastighet: 
Onsjö 2:1 

Hustyp: 
Torp 

 

GPS Position 
Läget går ej att säkert bestämma. 

Onsjö rote 

 

Ägare : Vänersborgs kommun Ägaradress Bebyggt kvartersområde. 
 

Detalj från karta år 1786 över Onsjö säteri upprättad av Hans 
H Lindskog. Detalj över Lilla och Stora Hästängen. 

Samma karta som t.v. som visar den ”gamla” 
platsen för huvudbyggnaden för Hästängen. 

 

 

 

 
 

Detalj från häradsekonomiska kartan från 1890-talet. 
Lilla Hästängen finns inte längre kvar. Ungefärligt läge vid pil. 

Lantmäteriverkets ekonomiska karta från 1950-
talet. Ungefärligt läge för Lilla Hästängen vid pil. 
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Historik 
Hästängen finns omnämnt i skrifter från 1573. Gården inköptes år 1781 av överste Vollrat Haij på Onsjö, för 770 
Riksdaler silvermynt av auditören Jakob Ammelgren. Frälsehemmanet Hästängen omfattade ¼ mantal. Enligt 
kartritning från 1786 så finns en markering om ”den gamla tomtplatsen” (se ovanstående kartbild), vilket kan 
tyda på att den gamla huvudbyggnaden inte längre fanns kvar år 1786, utan endast de två torpen som hörde till 
gården – Stora och Lilla Hästängen. Inga uppgifter är kända om denna byggnad, hur den var utformad eller när 
den var byggd samt när den revs. Lilla Hästängen fanns kvar till 1872, då den siste torparen flyttade och därefter 
revs torpet och finns inte med på häradsekonomiska kartan från 1890-talet. Torpet kan ha varit beläget utefter 
gamla vägen från Stora Hästängen ned till Hermanstorpet/Tuten.  
 
Ett syneprotokoll från 1783 ger den första informationen om torparen på Lilla Hästängen. Följande text finns: 
”1783, 17 november laga syn av torpet Lilla Hästängen som Torsten Olofsson brukat och bebott sedan 25 mars 
1781. 
Manbyggnaden.  
En stuga med förstuga samt tvenne afskilda rum. Hela byggnaden är 10 alnar lång 8 alnar bred och 4 alnar hög 
med överbyggnad. Af herr jordägaren själf. 
Ladugården. 
En loge med tvenne lador samt stall och fähus under ett tak. 24 alnar lång 8 ¾ alnar bred, 5 alnar hög. Nybyggd 
av herr jordägaren och med godt halmtak.” 
 
Torpfamiljerna 
Förteckning över sex torpfamiljer finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här omnämns dock som 
exempel, den familj på Lilla Hästängen som först går att finna i husförhörslängden (från år 1810) för Vassända 
Naglum. Denna familj var under åren 1808 – 1831: 
 

Torparen Petter Andersson född 1780-06-05 på Rådbergstorp (Råd?) i Vassända socken och hustrun Maria 
(Maja) Andersdotter född 1766-02-04 på Takan under Svensgården i Västra Tunhem.  

 
Petter kom från torpet Skantsen under Forstena och Maria kom som piga från torpet Rännaretorpet under 
Forstena och de vigdes 1805-12-04 i Västra Tunhem. I äktenskapet medfördes Marias son Olof född 1802-05-21 
(u.ä.) vilken tragiskt avled 1810-05-16 i feber, när de kommit till Lilla Hästängen. De hade även fosterdottern (?) 
Anna Stina född 1805-07-11 på Åroset i Västra Tunhem. 
 
Familjen flyttade till Lilla Hästängen år 1808 från Västra Tunhem. Petter avled på Lilla Hästängen 1831-03-23 i 
”Håll och styng” (lunginflammation). Maria bodde kvar hos dottern på Lilla Hästängen och avled där 1843-01-14 i 
vattusot (sjuklig vattenansamling i kroppen som kan ha olika orsaker).  
 
I bouppteckning efter Petter Andersson framgår det att de hade en häst (värde 25 riksdaler), kossan ”Ringros” 
(12 rd), kossan Grålla (12 rd), 5 får och 3 lamm (8 rd) samt en sugga (1 rd). Brännvin till begravningen upptogs till 
3 rd och 11 sk. (Se Väne Häradsrätt 1830 – 1834 sid 317.) 
 
 
 
  

 


