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Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Torpets namn : 
Wisslan 
 

Fastighet: 
Karls grav 1:1 

Hustyp: 
Torp och fattigstuga 

 

GPS Position: Läget går ej att ange. Inga byggnads-
rester finns då dessa tagits bort vid kanalbreddning.  

Onsjö rote 

 

Ägare : Staten genom Sjöfartsverket  Ägaradress 
 

Karta över Onsjö säteri upprättad 1786 av Hans H 
Lindskog. Detalj över Wisslan och Brinkebergskulle. 

Förstorad bild över torpet Wisslan.  
OBS! Sockengränsen mellan Vassända och Naglum. 

 

 

 

 
 

Häradsekonomiska kartan från 1890-talet.  
Pilen anger ungefärlig plats för torpet Wisslan. 

Lantmäteriverkets ekonomiska karta från 1950-talet. 
Pilen visar Wisslans ungefärliga läge. 
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Historik 
Wisslan har haft olika boendeformer under de ca 90 år, som man kan följa dessa torpfamiljer i kyrkböckerna. 
Redan på kartor från 1700-talet, finns byggnaden angiven och troligtvis var det nog inledningsvis personer med 
anknytning till verksamheten vid Brinkebergskulle, som bodde här. Några decennier in på 1800-talet så kom 
torparna hit.  
 
Vid mitten av 1800-talet övergick Wisslan alltmer till att bli fattigstuga och det var många ensamma äldre som 
här slutade sitt jordeliv. Det sista fattighjonet på Wisslan var Kajsa Jonasdotter, som avled här 1900-12-27. 
 
I ett syneprotokoll över Wisslan framgår följande kortfattade text: 
”Wisslan backstuga.  
Syn 15 april 1780 på Wisslan som Olof Hagelberg bebott i 9 års tid, lärer vara byggd 1771. En stuga 9 alnar lång, 7 
alnar bred. Ett svinhus.”  
 
Torpfamiljerna 
Förteckning över elva torpfamiljer/fattighjon finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här omnämns 
dock som exempel, den familj på Wisslan som först går att finna i husförhörslängden (från år 1810) för Vassända 
Naglum. Denna familj var under åren 1810 – 1824: 
 

Rosenbecksänkan Märta Andersdotter född 1753 på Dahl. Gift med soldaten Anders Rosenbeck som 

var soldat vid Överby (död 1833-08-17). De hade barnen Lisa född 1778, Kjerstin f. 1780-05-30, Karin f. 1783-10-
19 och Andreas f. 1788-06-15. Senare antog hon efternamnet efter sin man och hette Märta Rosenbeck. Hon 
bodde här med dottern Karin Andersdotter och hennes oäkta dotter Greta Lisa född 1810-09-04 på Wisslan. 
 

Vidare bodde här en kort tid Märtas dotter och änkan Kerstin Rosenbeck född 1781-05-30 med sin oäkta 

son Petter född 1812-03-16 på Wisslan. Kerstin gifte sig med Andreas Petersson 1812-10-25 (som var fader 

till Petter) och flyttade till honom i Korsbyn. Efter år 1813 så var Märta och dottern Karin och Greta Lisa inhyses 
(och fattiga) hos Anders Linnertsson (nästa torpare) och hans familj. Karin gifte sig och flyttade till Hede med sin 
dotter omkring 1816. Märta Rosenbeck flyttade till Lilla Hästängen omkring 1820. 
 
 
 

 


