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Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Torpets namn : 
Sverige (även Sveriget) 

Fastighet: 
Onsjö 2:1 

Hustyp: 
Torp/statarbostad 

 

GPS Position (WGS 84 g/m/s) 
N 58*20´14,53       O 12*19´40,66     

Onsjö rote  

 

Ägare :  Vänersborgs kommun Ägaradress 
 

Karta över Onsjö säteri 1786. Upprättad av Hans H 
Lindskog. Pilen anger platsen för torpet Sverige i 
förhållande till Onsjö gård och vägen till Vänersborg.  

 
Förstorad detaljbild av kartan t.v. över ”backstugan” 
Sverige. 

 

 

 

 
 

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

Lantmäteriets ekonomiska karta från 1950-talet.  
Pilen anger platsen för torpet Sverige. 

 

 

 

 
 



Sida 2 

 
Historik  
Namnet Sverige kan härstamma från de strider som var i dessa trakter under 1500 - 1600-talet, då stridsfronten 
mellan svenska och dansk/norska trupper kan ha varit i området och gett upphov till benämningen. Det 
närbelägna torpet Norige kan också kopplas till denna tanke. Någon dokumenterad uppgift om detta i historiska 
arkiv, kan dock inte anges. ”Sverigegrinden” är ett begrepp som äldre bosatta på Onsjö ofta angav. Det fanns ett 
inhägnat närområde till Onsjö gård där korna betade och med en grind över vägen där det gamla torpet Sverige 
var beläget. Denna grind fick öppnas och stängas för de transporter som här skulle passera.  
 
Sverige finns angivet på karta från 1786 och har haft olika bostadsfunktioner för de som arbetat på Onsjö. Det 
har varit bostad för rättare, trädgårdsmästare, torpare, pigor och drängar som här har haft en bostad nära 
gårdsbyggnaderna på Onsjö.  
 
I ett syneprotokoll från 1780 framgår följande text: 
”13 april 1780 syn på Sveriget som Mårten Kranström bebott på första året.  
Manbyggnaden 
En stuga med kök samt ett avskiftat (oläsligt ord) i köket, nytt uppbyggt med nytt tak samt spis i köket med 
bakugn. I stugan, tvenne fönsterluft som det i köket. Denna byggnad uppförd 1773.  
Kring kålgården är 1780 hägnad uppfört och i gott hägn. Sveriget antecknat i protokoll om ladugård, fähus, 
logar, lada eller övriga ekonomibyggnader.” 
 
Torpfamiljerna 
Förteckning över fem torpfamiljer finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här omnämns dock som 
exempel, den familj på Sverige som först går att finna i husförhörslängden (från år 1810) för Vassända Naglum. 
Denna familj var under åren 1810 - 1813: 
 
 
År 1810 - 1813   

Änkan Karin Torstensdotter född 1752-03-26 i Bäck i Resteröd. Hon bodde här med sina två barn, Tobias 

född 1790 - 02 (se kommentar under Färjestugan), Margaretha f. 1796-09-02 på Sandbäcken under Ammenäs i 

Forshälla. Karin var gift med Christen Torbjörnsson enligt födelseboken för dottern Margareta. När 

familjen flyttade till Sverige och maken Christen avled, är oklart men det hade skett före 1810. Karin med sina 
två barn flyttade 1813 till Färjestugan under Onsjö (se torpakten för Färjestugan/Smitin). 
 
Inhyses Lars Bengtsson född 1747-10-15 i Isantorp i Acklinga församling (R-län). Kom från Västra Tunhem 1812 
och var inneboende här till cirka 1814, då han flyttade till torpet Vråna som fattighjon. 
                 
 
 

 


