
Sida 1 

 

Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Torpets namn : 
Muren 
 

Fastighet: 
Onsjö 2:1 

Hustyp: 
Backstuga 

 

GPS Position (WGS 84 g/m/s) 
N 58*20´46,8  O 12*20´41,2    Ungefärligt läge som för Berget 2 

Onsjö rote 

 

Ägare : Vänersborgs kommun Ägaradress 
 

Häradsekonomiska kartan från 1890-talet. Pilen markerar de 
fyra backstugor som var belägna här, varav Muren var en av 
dem. 

Detalj från karta daterad 1820 över 
hemmanet Bäcken eller Hulan. Upprättad av 
C.F. Herveghr.  
Pilen visar en möjlig plats för Muren. 

 

 

 

 
 

 
Historik 
Någon exakt plats där Muren var beläget finns inte i nuläget. Av kyrkböckernas uppställning kan man se att 
Porten, Dahlen, Muren och Berget står efter varandra och kom nära övrig bebyggelse vid Brinkebergskulle. På 
karta enligt ovan t.v. finns 4 backstugor angivna (”4 B”) och troligtvis är det dessa fyra som avses. 
 
På ovanstående karta t.h. finns fyra torp på Onsjös ägor markerade. De tre nedre torpen (backstugorna) är 
troligtvis Porten Muren och Dahlen. På kartbilden finns även en vägmarkering från slussområdet vid 
Brinkebergskulle, 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 befolkningen i området att kunna gå eller med hästskjuts komma till kyrkan i Vassända Naglum. 
Denne vägsträcka finns bevarad ännu i dag. 
 
Torpfamiljerna 
Förteckning över sex torpfamiljer finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här omnämns dock som 
exempel, den familj på Muren som först går att finna i husförhörslängden (från år 1810) för Vassända Naglum. 
Denna familj var under åren 1810 – 1816: 
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Soldaten med avsked Olof Ström född 1755 och hustrun Stina Röding född 1756. Olof var tidigare soldat 

vid Åkerström Stom och Stenlidernas Stom. De hade barnen Nils f. 1779-02-25, Christina f. 1782-05-07, Erich f. 
1784-04-24 vid Åkerström, Magnus f. 1788-02-04 vid Stenliderna, Catharina f. 1797-02-25 i Vänersborg. Alla 
barnen var utflyttade innan flyttning skedde till Muren 1810, förutom sonen Johannes som var född 1798-03-
24. Johannes flyttade under 1812 från Muren till Korsbyn och arbetade som slussdräng. 

 
I husförhörslängden för 1819 finns inte längre soldaten Ström och hans hustru kvar i backstugan. I 
kyrkböckernas husförhörslängder är det ett glapp mellan år 1816 – 1819. Under dessa år har Olof med hustrun 
flyttat från Muren, men det går inte att finna vart de flyttat. De återfinns inte i dödböckerna för dessa år för 
Naglums socken. Troligen har de flyttat till annan socken, oklart vart. Vi har inte heller lyckats finna Olof och 
Stina i födelseböcker för Vänersborg och Frändefors under de år som angivits i husförhörslängden. 
 
 

 
 

 


