
Sida 1 

 

Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Torpets namn : 
Porten 
 

Fastighet: 
Onsjö 2:1 

Hustyp: 
Backstuga (under en 
period även torp). 

 

GPS Position Se värde för Berget 2 för att få ett 
ungefärligt läge.    (N 58*20´46,8      O 12*20´41,2) 

Onsjö rote  

 

Ägare : Vänersborgs kommun. Ägaradress 
 

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

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

 

 

 

 
 

 
Historik 
Någon exakt plats för var Porten var belägen finns inte i nuläget. Av kyrkböckernas uppläggning kan man se 
att Porten, Dalen, Berget och Muren står efter varandra och kommer nära övrig bebyggelse vid 
Brinkebergskulle. Även de yrken de har som bor här, skräddare, skomakare, flottkarlar, arbetskarlar mm, 
antyder närheten till den stora arbetsplats som vid denna tid fanns vid Brinkebergskulle sluss och Karls grav.  
 
På karta enligt ovan t.v. finns 4 backstugor angivna och troligtvis är det dessa fyra som avses.  
Vår bedömning är att det tidvis samtidigt bor två familjer i samma hus. Att det här skulle vara två separata 
stugor går inte att fastställa.  
 
På ovanstående karta t.h. finns det fyra torp (backstugor) markerade. De tre nedre torpen, är troligtvis 
Porten, Muren och Dahlen. På denna karta finns även en vägmarkering från slussområdet in mot Onsjös 
ägor. Denna väg är den kvarn- och kyrkväg som tillkom i slutet av 1700-talet, genom Vollrat Haijs försorg. 
Denna underlättade transporterna ner till kvarnen vid Brinkebergskulle, samt för att underlättade för 
befolkningen, att kunna gå eller med hästskjuts komma till kyrkan i Vassända Naglum. 
 
 



Sida 2 

 
Torpfamiljerna 
Förteckning över sju backstugusittare finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här omnämns dock 
som exempel, den familj på Porten som först går att finna i husförhörslängden (från år 1810) för Vassända 
Naglum. Denna familj var under åren 1810 – 1818: 
 

Arbetskarlen och backstugusittaren Pehr (Peter) Svensson född 1752-03-19 på Hede gård i Vassända 

och hans hustru Christina Larsdotter född 1742-08-30 vid Munkesten gästgiveri på Vänersnäs. De hade 

hos sig fosterbarnet Olof Nilsson född 1795-08-12 i Gropliden (son till Nils Svenningsson och Gunilla 
Andersdotter, torpare under Källstorp). Olof togs förmodligen om hand efter att fadern Nils avled 1806-03-
07 och modern Gunilla avled 1808-10-22 på Gravliden under Källstorp. Olof flyttade till Stutaboden eller 
Kronberg inom Önafors rote omkring år 1816, därefter år 1817 till Brudarebacken och stod här som 
sockenskomakare, se denna torpakt. 
 
Pehr (Peter) avled på Porten 1818-09-11 och änkan flyttade därefter från Porten (oklart vart). 
  
  
 
 

 


