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Torpinventering inom Onsjörote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Torpets namn : 
Norge (även Norget) 

Fastighet:  Onsjö 2:3.  
(De gamla backstugorna låg 
på Onsjö 2:1)  

Hustyp: 
Backstuga 

 

GPS Position (WGS 84 g/m/s)   
N 58*20´38,0        O 12*19´14,4                       

Onsjö rote 

 

Ägare : Bostadshus nybyggt. Fastigheten inköpt 2015. Ägaradress: Vassända 135, 462 42 Vänersborg. 
 

Bild från boken ”Sveriges Bebyggelse. Landsbygden. 
Älvsborgs län”. Utgiven 1953. Denna stuga revs 2016 för att 
ge plats till en nybyggd villa. 

Karta över Onsjö säteri upprättad 1786 av Hans H 
Lindskog. Detalj över backstugan ”Norrige”. 

 

 

 

 
Text; ” En backstuga kallad Norrige”. Den 
horisontella linjemarkeringen anger gräns 
mellan Vassända och Naglums socknar. Den 
vertikala markeringen är landsvägen ned till 
Onsjö från Vänersborg. 
 

Häradsekonomiska kartan från 1890-talet. Den undre pilen 
visar de två backstugorna på Onsjö säteri och den övre pilen 
Norget beläget på Vassända Prästgården. 

Lantmäteriverkets ekonomiska karta från 1950-talet. 
Pil anger det hus som finns enligt ovan och ligger på 
Prästgårdens mark. Backstugorna var då rivna. 
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Historik 
Platsen finns namngiven som "Norrige" redan på karta från 1786 enligt ovan och då med ett hus. I syneprotokoll 
1780-04-13 anges: "syn på Norget som skräddarmästare Johan Tranberg (otydlig text på efternamnet) bebott uti 3 
år. En stuga med kammare och förstuga 12 alnar lång och 7 ½ bred. Är av jordägaren uppbyggd 1774. Spis med 
spjäll och bakugn. Fönster med två luft. Norget befinns vid landsväg till Vänersborg, endast en husplats med 
kålgård." 
 
På ovanstående karta från 1890-talet anges här två backstugor där det från början främst var bostäder för 
skomakare och skräddare, men senare även för statare och arbetskarlar. En backstuga revs omkring 1890 och den 
andra revs förmodligen efter det att den gamle Anders Magnus Andersson avlidit år 1906 och hans fosterson flyttat 
år 1910. 
Huset på bilden ”Gränseberg (?)”, byggdes i början av 1890-talet av jordbruksarbetaren, på Vassända prästgård, 
August Jonsson, på ”kyrkans mark” som en backstuga. Denna stuga som med åren blev förfallen, som syns på fotot 
sist i denna skrift, revs i april 2016 då en ny modern villa uppfördes på denna fastighet. Fastigheten avstyckades 
1955.  
Norget är således inte bara en husplats, utan mer ett område där det funnits tre backstugor. Två på Onsjös 
fastighet och en (Gränseberg) på Vassända Prästgårds mark. Fastighetsgränsen mellan Onsjö och ”kyrkan” har delat 
området som kallats ”Norget” i två delar. Även den backstuga som låg på Prästgårdens mark, har i folkmun kallats 
Norget vilket förvillar i detta sammanhang.  
 
Hur platsen ”Norget” har fått sitt namn, kan härröra från de stridigheter som främst på 1600- och 1700-talet 
utkämpades i dessa trakter mellan Sverige och Danmark/Norge. Lite närmare Onsjö, låg en gammal backstuga som 
hette ”Sveriget” redan på 1700-talet. Kanske det var de militära truppernas historiska gruppering som här har gett 
platserna sitt namn??   
 
Torpfamiljerna 
Förteckning över femton backstugusittare/statarfamiljer finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här 
omnämns dock som exempel, de familjer på Norget som först går att finna i husförhörslängden (från år 1810) för 
Vassända Naglum. Dessa familjer var under åren 1800 – 1810, 1810 – 1823 samt 1825 – 1845: 
 
 

Liljeqvists stuga inom Onsjö fideikommiss i Naglum socken 
År ca. 1800 – 1810 

Skomakaren Jacob Liljeqvist född 1753 i Åsaka och hustrun Gundla Greta Strömberg född 1756 i 

Vänersborg. De vigdes 1782-11-24 i Vänersborg och bosatte sig på torpet Sveriget. De hade barnen Erik född 1783-
09-06, Anna Britta f. 1785-10-05, Elias f. 1788-01-26, Maja Catharina f. 1790-03-01 (fosterdotter?), Isak f. 1792-08-
21, Ewa f. 1797-04-13, alla barnen födda på Sveriget. Familjen flyttade till Norget runt 1800. Sonen Erik hade 1808 
bildat egen familj, se nedan. Jacob Liljekvist avled 1811-04-14.  
 
 

Löfendahls stuga belägen vid Norget inom Onsjö fideikommiss i Naglum socken. 
 
År 1810 – 1823.  

Skräddaren och torparen Olof Löfendahl född 1764-04-? i Vänersborg och hustrun Stina Dalberg född 1768-

02-? i Vänersborg. De vigdes i Vänersborg 1793-10-13 och bodde på Norget. De hade fosterdottern Maja Åkerberg 
född 1802 i Bohuslän, som gifte sig 1819-12-26 och år 1820-05-31 fick dottern Brita Stina med drängen och mågen 
Isac Rosell född 1797-01-02 i Göteborg. Han blev 1820 vaktdräng vid anstalten i Vänersborg. Familjen flyttade från 
Norget till Enekullen 1820. Isac och Maja fick ytterligare barn, sonen Carl Johan född 1822-06-09 samt Anna Sofia f. 
1824-09-26, båda födda på Enekullen. Olof Löfendahl och hustrun flyttade år 1823 från Norget till Anders Elofsson i 
Korseberg.  
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Gränseberg en backstuga belägen vid Norget men inom Vassända Prästgård. 
 
År 1825 – 1845 

1825 lades soldattorpet Hede Stom ner som soldattorp och dåvarande soldaten Anders Hed född 1774 i 

Frändefors, flyttade med sin familj till Gränseberg. Hans hustru var Sara Jansdotter född 1774 i Frändefors. De 

hade barnen Anna Maria född 1800 i Frändefors, Christina f. 1808-10-12, Hans f. 1810-05-15, Maja f. 1812-10-16, 
Johannes f. 1815-10-13 och Andreas f. 1817-11-02, alla födda på Hede Stom. Sonen Hans övertog som torpare på 
Gränseberg och Anders bodde som inhyses. Anders avled där 1845-03-24. 
 
 
 

 


