
Sida 1 

 

Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Statarbostadens namn: 
Trädgårdsmästarbostaden  
 
 

Fastighet: 
Onsjö 2:1 

Hustyp: 
Statarbostad 

 

GPS Position (WGS 84 g/m/s) 
N 58*19´57,47      O 12’19´57,36 

Onsjö rote 

 

Ägare : Vänersborgs kommun Ägaradress 
 

Foto omkring år 1910. Trädgårdsmästare Fredrik Johansson 
med familj. Färglagt foto från Vänersborgs museum.  

Stugplatsen med nya klubbstugan i bakgrunden. 
Foto 2016 av Lennart Järpler. 

 

 
 

 

 
 

Häradsekonomiska kartan från1890-talet.  
Pilen anger platsen för trädgårdsmästarbostaden. 

Lantmäteriets ekonomiska karta från 1950-talet.  
Pilen anger platsen för trädgårdsmästarbostaden. 
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Historik 
För större gårdar som Onsjö, var det viktigt att inte bara kunna visa upp en ståndsmässig och vacker 
huvudbyggnad, utan också en gårdsmiljö som inramar densamma. Vidare fanns ett behov av vackra planteringar 
invid huvudbyggnaden, samt en närliggande parkanläggning för rekreation och promenader. Till den närliggande 
trädgården hörde fruktträd, bärbuskar, frilandsodlingar samt odling i drivbänkar. Syftet var att kunna förse 
familjen Haijs behov av frukt, bär och grönsaker samt blommor för att med buketter pryda den inre miljön vid 
dukningar vid festliga arrangemang. 
 
Trädgårdsmästaren hade mot ovanstående beskrivning, en mycket viktig funktion på Onsjö redan från den första 
tiden, då familjen Haij år 1774 hade flyttat in i sitt nybyggda Corps de logi. Det var trädgårdsmästare Jonas Sjöberg 
som fick uppgiften att anlägga trädgårds- och parkanläggningen, så att den stod i likvärdighet med den vackra 
huvudbyggnaden. Familjen Haij hade genom grevinnan Karin von Stockenström, goda kontakter med framstående 
arkitekter och kulturpersoner i Stockholm, som kunde vara dem behjälpliga. Dock finns inga arkitekter omnämnda 
med namn då handlingar i gårdsarkivet har gått förlorade i mycket stor omfattning. 
 
Trädgårdsmästaren hade troligtvis från 1770-talet sin bostad i huvudbyggnadens bottenvåning eller i Stenhuset. 
Det synes enligt nedanstående, som om trädgårdsmästarna oftast var ensamma karlar, men några bodde 
tillsammans med fru och i vissa fall något barn. Fram till 1860 var antalet familjemedlemmar hos familjen Haij, 
som bodde i huvudbyggnaden, relativt få personer. Efter generalskan Charlotta Haijs bortgång 1860, så flyttade 
hennes sonson friherre Erik Haij in i huvudbyggnaden och dennes familj bestod av 13 barn. Det berättas, att för 
att få plats med alla barnen var man tvungen att låta några av de äldre sönerna flytta ut till Stenhuset. 
 
Det var troligtvis vid denna tid efter år 1860, som trädgårdsmästarbostaden enligt foto ovan, blev uppfört. Även 
köksfunktionen som tidigare fanns i Stenhuset, flyttades då in i huvudbyggnaden, vilket gjorde att även utrymmen 
för bostadsändamål minskade i huvudbyggnaden. 
 
Det finns inga detaljritningar över trädgårdsanläggningen och den närliggande Lusthuskullen, som var utformad i 
den för 1800-talet vanliga engelska parkens stilideal. Här fanns krattade grusgångar, som ledde upp till det 
sexkantiga Lusthuset på bergkullens högsta punkt, med vacker utsikt över Göta älv, Tunhemsbygden och 
Hunneberg. 
 
I köksträdgården fanns vid sekelskiftet 1900 cirka 300 fruktträd. Drivbänksodlingar var lämpliga för 
grönsaksodlingar, där gårdens hästgödsel gav kraft och näring och där snokar trivdes i stor mängd. De produkter 
som inte kunde förbrukas av familjen Haij, transporterades med båt till Trollhättan för försäljning på torget. 
Trädgårdsmästaren ansvarade för detta tillsammans med trädgårdsdrängen (enligt berättelser av 
trädgårdsmästare Fredrik Johanssons dotter Anna Hernwall). 
 
Statarfamiljerna 
Förteckning över arton statarfamiljer finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här omnämns dock som 
exempel, den första familjen på trädgårdsmästarbostaden, som först går att finna i husförhörslängden (från år 
1810) för Vassända Naglum. Denna familj (efter Jonas Sjöberg) var under åren 1801 – 1825: 
 
År 1776 – 1800 
Enligt en text i ett dokument från Vänersborgs museum tillhörande Stellan Granats Onsjöarkiv, så kom 

trädgårdsmästaren Jonas Sjöberg till Onsjö år 1776 och var här verksam till år 1800. 

 
Efter det att huvudbyggnaden stod färdig 1774, så antages att Jonas Sjöberg var den som ansvarade för 
anläggandet av den ursprungliga park- och trädgårdsanläggningen på Onsjö. Inga närmare uppgifter om hans tid 
på Onsjö finns. Eftersom nedanstående trädgårdsmästare Lars Ullman fanns på Onsjö år 1810 när den första 
husförhörslängden skrevs så antages att han efterträdde Jonas Sjöberg. 
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År 1801 – 1825 Återkommer 1839 – 1842 

Trädgårdsmästare Lars Ullman född 1777-06-15 i Lidköping och hustrun Christina Norbom född 1780 i 

Göteborg. Lars och Christina vigdes 1804-05-11 i Vassända Naglum, vilket antyder att Lars då är trädgårdsmästare 
på Onsjö. De hade fosterdottern Charlotta född 1805 i Göteborg. På Onsjö kom sedan fostersonen (o.ä.) Petter 
Gustaf född 1815-10-05 på Onsjö, avled 1824-10-11 endast 9 är gammal (moder är Greta Fagerström från Onsjö). 
Lars och Christina fick inga egna barn och kom senare att ha ytterligare fosterbarn. 
 
Lars Ullman med familj flyttade år 1825 från Onsjö till Racknebo i Uddevalla. De kommer tillbaka till Onsjö 1839-
04-15 från Ramnebo i Uddevalla. År 1842 flyttade Lars och Christina från Onsjö till Restad (återfinns inte i 
husförhörslängden). I ett protokoll från sockenstämma 1851-06-01 anges att, ”Generalskan Haij meddelat att 
gamle trädgårdsmästaren Ullman och hans hustru, för framtiden ej skulle falla Onsjö fattigförsörjning till last. De 
tillåtes någon tid bo i Onsjö rote och må kunna få ytterligare tid …”. De fick det svårt de sista åren och avled som 
fattighjon på Onsjö. Christina avled 1853-08-30 och Lars dagen efter 1853-08-31, båda i kolera. 
 

Övrigt. 
I det kompletta dokumentet finns en berättelse om trädgårdsmästare Fredrik Johansson som var en kunnig och 
omtyckt trädgårdsmästare på Onsjö. Han flyttade 1916 till Trollhättan och blev stadens förste stadsträdgårds-
mästare. Det vackra magnoliaträdet som ännu växer i parken ”Tårtan” framför Villa Stranna, planterades av 
Fredrik Johansson under hans tid som stadsträdgårdsmästare. Foto från Trollhättan stad. 

 
 

Trädgårdsmästare Johan August* Karlsson som var trädgårdsmästare på Onsjö under åren 1880 – 1884. Flyttade 
därefter till Källshagen i Vänersborg och blev här trädgårdsmästare. Avled i Vänersborg år 1930 (96 år gammal). 
Foto från Gunnel Jende. 

 
 

 


