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Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört år 2016 – 2018. 

 

Torpets namn:  
Haga, även kallat Sandbäckshaga 

Fastighet: 
Onsjö 2:1 

Hustyp:  
Torp 

 

GPS Position (WGS 84 g/m/s) 
N 58*19´42,78       O 12*18´48,49 

Onsjö rote  

 

Ägare :   Vänersborgs kommun Ägaradress 
 

Rester av jordkällaren till torpet Haga.  
Foto Lennart Järpler år 2016. 

Karta över Onsjö säteri upprättad 1786 av Hans H 
Lindskog. Detalj över västra och östra torpet 

 

 

 

 
  

Häradsekonomiska kartan från 1890-talet.  
Pilen anger platsen för torpet Haga. 

Lantmäteriverkets ekonomiska karta från 1950-
talet. Pilen anger ungefärligt läge för torpet Haga. 
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Historik 
Torpplatserna finns angivna på karta från 1786 och då som två torp, östra och västra torpet.  
 
Ett syneprotokoll finns som är daterat 13 februari 1779 för ett av torpen. Här anges, att det är torparen Anders 
Hansson som brukat och bebott torpet uti 10 års tid. Mangården är en stuga med förstuga och förstugekammare 
samt framkammare och är nybyggt år 1776 av åbon med jordägarens timmer. 14 alnar långt och 8 alnar brett. En 
ladugård med loge med tvenne lador och fähus även detta nybyggt, 16 alnar långt och 8 alnar brett av åbon 
uppfört 1778.Timmer av jordägaren. Tak bräder med halm. 
 
I motsvarande syneprotokoll för det andra torpet anges att ”Anders Brink och dess efterlämnade änka, brukat 
och bebott uti 16 års tid och kommer att avflytta den 14:de nästkommande månad mars, med övertagande av 
bonden Anders Larsson Grönberg från Gällebo”. Även denna stuga är nybyggd år 1776 och är 14 alnar lång och 8 
alnar bred och byggd av åbon med timmer från jordägaren 15 alnar långt och 8 alnar brett. Byggt 1778. 
 
Torpfamiljerna 
Förteckning över sexton torpfamiljer finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här omnämns dock som 
exempel, de tre familjer på Sandbäcks Haga som tidigast går att finna i husförhörslängden (från år 1810) för 
Vassända Naglum. Dessa familjer var under åren 1762 – 1811: 
 
 
År 1762 – 1771  

Torparen Anders Bengtsson och hans hustru Kjerstin Hansdotter. De fick barnen Elin född 1762-07-01 

på Restad (hon blev gift med torparen Erik Olofsson Werner, se torpakten för Rosenlund), Bengt f. 1767-06-14 
(se torpakten för Rosenlund) och Ingeborg f. 1771-03-25, båda födda på Sandbäckshaga. 
 
År 1795 – 1804 

Torparen Nils Andersson och hans hustru Marta Andersdotter född 1765. De fick barnen Anna född 

1795-11-16, Jacob f. 1797-11-25, Magnus f. 1800-05-29 och Olof f. 1804-01-30, alla födda på Sandbäckshaga. 
 
År 1810 - 1811.  

Torparen Andreas Jonasson född 1777-02-03 på Liden (?) i Vassända Naglum och hustrun Kristina (?) 
Andersdotter född 1765 på Rådbergstorp (?) i Vassända Naglum. Oklart var ifrån de kom och när de flyttade 

till Sanbäckshaga. Under år 1811 flyttade de till Brättehaga, Gamla stadens rote i Vassända socken.   
 
 
 

 


