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Gårdar och torp i Österplana av Arthur Andersson. 
Avskrift av Bengt Sjöstedt, den 19 januari 2004, 10:50:10 
 

Alebäck, torp under Hönsäter, tidigare Hönsäter 3.1, numera H 7:1. Torpet är beläget på säteriet 

Hönsäters skogsskifte på Skagen mellan torpet Grimstorp och Mossen.  

Vägen dit går över Skagen Nils Olofsgården (Övergården) och torpet Grimstorp ca 200 m VNV om 

sistnämnda torp. 

Namnet Alebäck förekommer första gången 1897, då Lars Johan Andersson flyttade dit från Törnsäter, 

Sven Eriksgården. 

A inköptes 1906 av Hellekis AB för 560:- kronor. 

 

Alehagen, backstuga under Örnekulla, Skattegården. 

 

Alehagen = 1:a roten Örnekulla skattegård. 

 

Alehagen, torpet var beläget å skogsskifte tillhörigt Örnekulla, Skattegården och låg ca 300 m söder 

om det vägskäl som bildas av Hönsäter - Stenåsvägen numera vanligen kallad Turistvägen och 

landsvägen från Österplana mot Medelplana. Byggnaderna är sedan många år borta, men man kan 

ännu se spår efter dem bland uppväxta buskage. 

Första gången Alehagen förekommer i husförhörslängderna är i längden 1850 - 1860. Då flyttade det 

nygifta paret Pehr Jonsson - Stina Cajsa Johansdotter in år 1858. Före giftermålet vore de tjänstefolk 

på Prästgården i Österplana. 

Stina Cajsa kom att i bygden och vida omkring gå under namnet ”Alehagesa”. Hon var en sk ”klok 

gumma”, som samlade och torkade allehanda örter, av vilka hon beredde mediciner och salvor, som 

botade både folk och fä. Undertecknad (AA) har nedskrivet en del minnen om henne från en intervju 

med yngste sonen Anders Gustaf strax före dennes död. 

 

Anderstorp, även kallat Sporretorp, från 1863 soldatbostället Anderstorp nr 406, Skaraborgs 

regemente, ersatte då tidigare soldatbostället Klefven 406 vid Törnsäter. 

Anderstorp, numera nedrivet. Det låg strax söder om nuvarande Kinnekulle turistväg, på båda sidor 

om vägen där backen slutar. 

 

Soldatbostället 406 Anderstorp. Torpet är borta sedan många år tillbaka. Det låg vid turistvägen över 

Kinnekulle ca 600 m söder om Kinnekullegården på ett skogsskifte gemensamt för Törnsäter 3:1 och 

4:1 (samma skifte som torpet Källemossen). Vid turistvägens östra vägkant syns ännu några 

snöbärsbuskar på det ställe där boningshuset en gång legat. 

Den 1 november 1862 ersattes soldatbostället Kleven vid Törnsäter med torpet Anderstorp vid 

nuvarande Hönsäter-Stenåsvägen ca 600 m söder om Kinnekullegården. Soldaten Lars Törn flyttade 

då från Kleven till Anderstorp. 

 

Andreasberg, en för länge sedan riven backstuga, som låg vid vägkorset i  

Österplana by, på västra sidan av landsvägen från Gössäter. Liksom  

Fattigstugan samt Lundsberg, låg den på den smala byallmänningen utmed  

vägen 

 

Axvall, torp under Skagen Mellomgården.(Skagen Lars Svensgården 3:1). 

Namnet Axvall förekommer i husförhörslängderna först på 1860-talet. 

 

Backeborg, backstuga under Hönsäter. 

 

Backelund, (intäkt under Hönsäter), Låg öster om Nordskagen på ett skogsskifte som tillhörde 

Österplana Backgården 10:1 och väster om den gamla s k ”kyrkvägen” från Hönsäter till Skagens tå. 

Boningshuset låg på den tomt, som avstyckades 1935 08 31 med beteckningen Backgården 10:2 för 
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Walfrid Magnusson. Denne köpte fastigheten av Skånska Cementaktiebolaget enligt kk 1935 11 02 

och kbr 19351115 med lagfart 1936 01 08. 

 

Torpet Backelycke under Hönsäter, rivet sedan många år, var ett av de allra äldsta på Kinnekulle. Det 

är angivet på den första kartan över Hönsäters och Hällekis ägor från senare hälften av 1600-talet. 

Enligt kartan skall det ha legat ganska nära nuvarande Stora Djurgården, ca 1000 meter söder om 

landsvägen Medelplana-Gössäter och Hönsäters allé, samt ca 350 meter väster om den s k kyrkvägen 

och f d soldatbostället Kolebäck. Kartan jämte två porträtt i olja av generalen Harald Stake (1598-

1677) och hans andra hustru Catharina Bielke blev beklagligtvis sålda 1980 av dåvarande ägaren till 

Hönsäter, köpmannen Björn Barck. 

Torpet Backelycke låg på general Stakes tid ca 350 m norr om nuvarande Stora Djurgården och söder 

om mittpunkten av den då inhägnade Djurgårdens södra gräns. Backelycke bildade på den tiden 

tillsammans med Stora Hästhagen och gården Hönsäter det nuvarande säteriet Hönsäter, som 

tillsammans numera benämnes Hönsäter 5:1. Backelycke var bebott fram till omkring 1800. 

 

Torpet Backen är beläget å gemensam mark till Österplana Storegården 9:1  

och Skräddaretomten 12:1 ca 175 m öster om den sk ”gamla kyrkvägen”  

från Hönsäter till Skagens tå samt ca 350 m söder om landsvägen Hönsäter  

- Gössäter. 

 

Torpet Backen eller ”Bragda-Backen”. Den ursprungliga delen av boningshuset till Backen 

uppfördes år 1874 för Hellekis Aktiebolags räkning av Anders Pettersson i Tångåsen, Forshem (se 

särskild utredning).  Stugan blev tillbyggd åt öster år 1960 av disponenten H Sebastian Tham på 

Hönsäter som samtidigt köpte dispositionsrätt i 49 år för sig och sin familj å såväl tomt som byggnad. 

Backen hade redan 1948 upphört att vara torp och åkermarken hade planterats med granskog. 

Den före 1874 till torpet hörande stugan är borta sedan många år. Den siste som bodde i den var 

torparen och fd soldaten Johannes Bragd. Denne var född i Forshem 1816 12 17 och d 1896 05 07. 

Om han bodde kvar i den gamla stugan till sin död är ovisst. Enligt husförhörslängden skulle han ha 

flyttat därifrån redan 1876. 

Efter denne JB kallades torpet Backen i folkmun ”Bragda-Backen”. De, som sedan kom att bo i den 

nya torpstugan finge också heta ”Bragd”. Den torpare som efterträdde Johannes Bragd och blev den 

förste som flyttade in i den 1874 nybyggda stugan hette Anders Gustaf Larsson. Han var född i 

Grönelid och son till Lars Gustafsson och avträdde torpet 1892 till Gustaf Andersson, född i Forshem 

1855 07 21. Båda dessa torpare fick bära namnet Bragd, trots att de ej vore släkt med den gamle 

Johannes Bragd. Anders Gustaf Larsson fick t o m namnet inskrivet i kyrkoboken.  Och barn till 

torparen Gustaf Andersson ginge ej heller fria, som exempelvis ”Bragda-Gunnar” o s v. De gamla 

soldatnamnen hade en underlig förmåga att leva kvar i folkmun kanske av bekvämlighetsskäl då de 

oftast var korta och särpräglade. Via torpstugan gick de över till senare boende familjer.  (Jfr ”Rask” i 

Anderstorp). 

Bandstorp, torp under Törnsäter. Torpet har varit soldatboställe, beläget i Skagen å mark gemensam 

för Törnsäter 3:1 och 4:1. 

 

Björneberg(Svensbo), under Törnsäter Sven Eriksgården 3:1. Svensbo är tillfälligt namn på 

Björneberg. 

 

Blomberg, torp beläget ca 520 m VNV Nordskagen på mark gemensam för Högebo 7:1 och 8:1. 

1958 - 1959 Sommarbostad Harald Claus, tandläkare, Lidköping. 

1960 - 1961 Sommarbostad C O Leyton, folkskollärare, Lidköping. 

1962 - 1969 Sommarbostad Ingemar Landin, gymnastikdirektör, Mariestad. 

1970 -         Sommarbostad Nils Nilsson, Falköping. 

 

Berget eller Gömmet låg vid Skalltomten. 

Berget eller Gömmet var backstugor, som ej skall förväxlas med det något senare tillkomna torpet 

Gömmet. Berget omnämns först år 1801. Då flyttade änkan efter bonden Anders Larsson i Törnsäter, 

Sven Eriksgården, och som dog i november 1798,med sina fem hemmavarande barn till Berget.  
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Äldsta dottern Annika födde 1801 ett oäkta barn med drängen på Törnsäter, Sven Eriksgården, 

Johannes Jonsson. Detta barn som döptes till Lisa, är det första barn, som föddes i Berget. 
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Bohus var en liten stuga, som revs någon gång i början av 1900-talet. Den låg ute i skogen ca 250 m, 

öster om Folkets hus i Hällekis, och man kan ännu spåra lämningar efter den. 

 

Bohus, backstuga under Skagen Mellomgården 3:1, belägen i sydligaste hörnet av huvudgårdens 

norra skogsskifte och ca 280 m nordost Dalabacke. Backstugan är borta sedan många år, men 

boplatsen kallas ännu för ”Lura”. Därifrån kom ”Luscha Kristina”. 

Stugan låg på ett skogsskifte tillhörigt Skagen Mellomgården eller Sars Svensgården 3:1. Skogsskiftet 

ligger med sin västra gräns intill bandyplanen i Hönsäter. Själva stugan har legat i det sydligaste 

hörnet av nämnda skogsskifte ca 250 m NO om torpet Dalabacke. Numera kallas platsen ”Lura”. 

Stugan är riven för många år sedan och på stugplatsen växer ett snår av snöbärsbuskar liksom på 

många andra f d stugplatser på Kinnekulle. 

 

Bostället, torp. (Lockgårdens soldatboställe 1:1) (Soldatbostället nr 403). 

År 1909 05 22 avsöndrades fastigheten från Örnekulla Nolgården 3:2 _ 3:3, Österplana Korsgården 

2:3 - 2:5, Österplana Bäckgården 4:1 och Österplana Lockgården 6:2, 6:4 - 6:6. 

Enligt auktionsprotokoll 1907 08 22 kk 1908 03 24 förvärvades torpet av direktören Axel M Stenbeck 

som samma dag transporterade kk 1908 03 24 på Hellekis AB. Lagfart erhölls 1909 09 06. Fastigheten 

förvärvades av Skånska Cement AB enligt kk 1914 09 03 och lagfart erhölls 1914 10 05. 

Den till torpet hörande ägovidden utgjorde 3.3090 har. Enligt köpehandlingar var arealen 6 tunnland 

22,5 kappland. Köpeskillingen utgjorde kr 2.030:-. 

1966 - 1968 Sommarbostad Arnold Djurberg, disponent, Falköping. 

1968 - 1970 Sommarbostad Jonas Sjöström ämneslärare Lidköping. 

1970-          Sommarbostad Arne Pettersson drätselchef Götene. 

 

Bråterna, Lockgården 6:24. Avsöndrat från 6:2, 6:4 - 6:6 1918 10 05.  

Ägare ingenjör C R Bergson. 3,5940 ha. 

 

Bäckadrågen, även kallad Svanelid, Österplana Lockgården 6:10. 

 

Bäckamarken(Eksberg)(Skagen Sven Andersgården 1:4). 
I nuvarande Bäckamarken låg för omkring 100 år sedan, en liten backstuga ungefär 100 m V om 

Nylund i Skagen. Här bodde vid den tiden en ensam gammal gumma. Enligt vad som berättas hade 

hon det utomordentligt fattigt. Ofta hade hon inte en brödbit eller annat ätbart i huset. En dag blev 

hungern henne övermäktig. Efter ett fruktlöst letande efter något ätbart, hittade hon i ett hörn av stugan 

en liten hård brödkant. Hon var så svag av svält, att hon ej mindes, att just den brödkanten behandlats 

med arsenik och utlagts mot råttplågan. Hon blötte upp brödkanten och åt upp den och dog av 

arsenikförgiftning. 

 

Bäcken är ett torpställe, sedermera endast en backstuga, belägen i Bäckamarken som vid den tiden låg 

under Skagelund. Se även Odenslund. 

År 1794 05 20 sålde Harald Lencks till Hönsäter arvingar: dottern Barbro Helena Lenck g m friherre 

Carl Falkenberg och Hindrine Charlotta Lenk g m greve Jan Creutz, hemmanet Skagelund med torpet 

”Bäcken” till kyrkoherde Gustaf Siggelkow för 720 Riksdaler 40 Skilling Riksgäld. 

Torpet Bäcken fick 1858 08 16 ge plats för soldattorpet 402 Pilebro och då bli föremål för ägoutbyte. 

Samtidigt bytte soldattorpet namn till Odenslund, som nu ligger, där förr torpet Bäcken låg. (se 

Odenslund) 

 

Bäckgården låg vid tiden för laga skiftet i Österplana by 1841, utmed landsvägen Medelplana - 

Österplana på dess norra sida. Tomten sträckte sig så gott som från vägskälet till västra tomtgränsen 

för f d skolgården. 

Vid laga skiftet ägdes Bäckgården av Nils Andersson. Från att ha utgjort 1/2 mtl hade Bäckgården 

förmedlats till 1/4 mtl Krono Skatte. Gården dömdes att utflytta och byggnaderna värderades. (se 

Bäckgården nr 4, AA) se också Bäckgården 4:5 och 4:8. 
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Bäckgården 1/4 mtl brukas tillsammans med Backgården 1 mtl. Ägare Per Johan Pettersson, Örnekulla 

resp Hällekis AB. 

Står också Bäckgården 1/4 mtl ägs av Petter Andersson, Örnekulla Nolgården och brukas tillsammans 

med 1 mtl Backgården, som ägs av greve Hamilton, Hönsäter. 

 

Dalabacke, torp under Skagen Mellomgården 3:1, ligger ca 125 m V landsvägen Medelplana - 

Hällekis - Gössäter och sa 125 m NNV Gössäters stenhuggeri. 

 

Dalbergstorp, Törnsäter Sörgården 1:16. Beläget å östra sidan om gamla kyrkvägen Hönsäter - 

Skagens Tå ca 725 m S landsvägen Medelplana - Gössäter. 

 

Torpet Stora Djurgården är beläget i södra kanten av Hönsäters Djurgårdsgärde ca 50 m V om 

Hönsäter - Stenåsvägen och ca 1250 m S lansvägen förbi Hönsäters allé. Ett mycket gammalt namn på 

torpet, troligen 1600-talet, var ”Kongens torp”. 

 

Djurgårdstorpet. Djurgården på general Harald Stakes tid synes ha omfattat endast norra hälften av 

nuvarande Djurgårdsgärdet. Det ursprungliga Djurgårdstorpet låg inne i Djurgården, norr om 

nuvarande Stora Djurgården, men endast ungefär hälften och knappt det från stora landsvägen. Torpets 

läge torde ha kunnat ge en ganska god överblick av den på den tiden inhägnade Djurgården. Dennas 

västra sida torde ha utgjorts av bäcken, som än idag skiljer Djurgårdsgärdet från det forna ”Lilla 

Hönsäter” eller gärdet kring nuvarande Jöns Pers äng. 

 Torpet är beläget ca 275 m S om landsvägen förbi Hönsäters allé mot Gössäter och ca 350 m Ö om 

sockengränsen Österplana - Medelplana.  Infart till torpet från vägen Hönsäter - Högkullen. 

 

Duvehemmet(Gömmet),f d soldatboställe nr 405, beläget å mark tillhörigt Skagen 5:1, Törnsäter 2:2 

och 2:3 samt Österplana 10:1, ca 130 m V gamla kyrkvägen Hönsäter - Skagens Tå, och ca 370 m V 

Skagelund.. 

Soldatbostället Duvehemmet nr 405 blev 1847 indraget till musikens underhåll och ersatt med soldat. 

Drängen i Österplana Prästgård Johan August Johansson från Synnerby blev antagen som soldat 1847 

12 17 och tilldelad torpet Duvehemmet samt namnet Band. 

 

Egypten (Skagen Sven Andersgården 1:9), ligger ca 230 m SO Nordskagen och VNV Skalltomten, 

lägenheten köptes 1882 av Frans August Johansson och avstyckades år 1884 01 22 från Skagen Sven 

Andersgården 1:1 på begäran av skifteslottens ägare. Arealen utgör ca 1 tunnland. 

Egypten köptes av Frans Johansson och hans hustru Anna Landström den 1882 03 01 och gränsar i 

NO till Ekebergslyckan. Köpeskillingen var 200 kronor riksmynt och säljare Nordskagens ägare Pehr 

Bengtsson.  Köpekontraktet bevittnades av L Andersson i Backelund samt soldaten J Widell. 

Köparen fick rättighet till sommarbete på gårdens utskog för de djur han vinterföder. Köparen erlägger 

en årlig skatt till gården av 75 öre. 

 

Ekebergslyckan, torpet är beläget å ett skifte i Skagen under Hönsäter ca 650 m NV Kärrtomten och 

ca 350 m SV Källebacken. Det skifte som kallas Ekebergslyckan ligger på en ca 50 m bred jordremsa 

utmed södra sidan av infartsvägen till Nordskagen från gamla landsvägen, den s k ”Kyrkovägen”. 

Ekedalen (Österplana Lockgården 6:7). Fastigheten är avsöndrad från Österplana Lockgården 6:2 på 

begäran av lägenhetens ägare Johannes Jonsson år 1896 11 10. Arealen är 1,4290 hektar. Fastigheten 

ligger intill Nyängens västra gräns och har förvärvats till Nyängen. 

Torpet rivet sedan många år. Det låg i västra ändan av fastigheten och en stenhög utmärker idag läget. 

Marken har gemensam ägare med Nyängen, som sedan 1966 ägs av Bernt och Per Erik Synnergren, 

Lidköping. 

Eksbacken är senare namn på torpet, som tidigare haft många namn.  Såsom Högebo Nybygge, 

Nybygget vid Pilebro, Högebo Nybyggård, Liderna vid Pilebro samt enbart Liderna eller Liderna 

Nybygge. 
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Eksberg(Bäckamarken)(Skagen Sven Andersgården 1:4). 

Kvar av torpet är numera endast avstyckning Skagen 1:12 avstyckat 1930 08 30 för Viktor Emanuel 

Bengtsson enligt kk 1931 02 02, kbr 1932 04 08.  Areal: 3043 m2. Avstyckat från Skagen 1:4, 

Bäckamarken. 

Ekslund under Sven Andersgården. 

Avsöndring Skagen 2:4 från Skagen Anders Ersgården 2:3 år 1900 11 17 till ägaren Per Johan 

Pettersson och dennes hustru Maja Stina Pettersdotter, vilka förvärvat lägenheten enligt köpekontrakt 

1896 12 19.  Arealen utgjorde 9936 kvm. alnar, dvs 3,521 m2. 

1968 köpte Allan Gillberg, metallarbetare, Ekslund som sommarbostad. 

 

Elfvedalen nr 1(Elfdalen), under Österplana Storegården. Före laga skiftet i Österplana år 1843 hette 

Elfvedalen även Pilebro under Prästegården. 

Torpet som är rivet sedan åtskilliga år, låg ca 125 m SSV om nuvarande Pilebro, på ägor tillhörande 

Österplana Storegården 9:1 och ca 50 m SV sista vägkröken på uppfartsvägen till torpet Pilebro. 

Elfvedalen nr 2, även kallad Liden. Under Österplana Storegården. 

 

Eliedal, (Skagen 1:2, förut Skagen Sven Andersgården 1:2, avstyckad från 1:1). Ca 575 m V 

Skagelund. 

 

Fattigstugan, på byns allmänning. 

 

Finnabacken nr 1 (Finnatorp), torpet ligger på ett skifte under Backgården 10:1, ca 225 m NNO 

Skagelund. 

 

Finnabacken nr 2, torp under Backgården. 

 

Fridhem. Lägenhet belägen utmed västra sidan av Törnsäters vägen den s k nedre vägen från 

Gössäters stenhuggeri till Törnsäter och ca 1 km norr om nedfarten till Törnsäters gård på ett 

skogsskifte å gemensam mark till Törnsäter Nolgården 2:2 och 2:3. 

AE byggde en liten grå, omålad stuga, i vilken han bodde kvar även sedan han blivit ensam. Hellekis 

AB löste in stugan 1909 för 100 kronor enligt kontrakt och 1912 flyttade AE till bolagets 

ålderdomshem i Hönsäter. 

JAK övertog Fridhem 1913, där han byggde en ny stuga, då den gamla var förfallen. 

 

Gatan (Österplana fattigstuga) låg vid ”gamla kyrkvägen” vid Nordskagen. 

 

Lägenheten Granelund ligger på ofri grund tillhörande Törnsäter Nolgården.  Byggnaden uppfördes 

av f d soldaten Anders Gustaf Lundström, som flyttade in såsom nygift 1896. Tidigare arrenderade 

han föräldrahemmet Kultum, som ligger strax i närheten och tillhörde Hellekis AB.  Såsom tomthyra 

erläggs nu årligen kronor 7:50 till Cementbolaget. 

 

Österplana Lockgården 6:15, benämnd Gransäter. Lägenheten utgör östra ändan av hemmanets 

norra skogsskifte, nr 121, vid skiftet på Österplana sockenskog, fastställt 1750 03 29. Vid 

hemmansklyvning fastställd 1868 10 29 har ifrågavarande del av skogsskiftet tillfallit 6:5, varifrån 

avstyckning skedde 1878 03 18. 1,4810 ha.  

Gransäter köptes 1875 07 10 av Gustav Ekholm och hh Anna Lovisa Pettersson från Elias Djerv och 

hh K Greta Nilsdotter. 

Ekholm transporterade köpekontraktet 1876 03 18 på L W Kylberg Jordbruks AB. 

Den sistnämnde lät uppföra villabyggnaden Gransäter och bosatte sig där. 

 

Torpet Grönegatan (Medelplana Bossgården 4:3). Fastigheten består numera av tvenne hälfter A = 

Grönegatan S och B = Grönegatan N, dessa ligga som en enklav i Österplana socken mellan Skagen 

och Högebo. Till torpen hör även skogsmark (Världen) Törnsäter 1:6 A och B. Vid tiden för laga 

skifte i Österplana år 1841 ägdes Grönegatan odelad av Stina Andersson. 
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Torpet Grönegatan N, utgör norra hälften av enklaven Grönegatan mellan Skagen och Högebo. Även 

till denna hälft hör skogsmark (Världen) Törnsäter 1:6 B. 

 

Grönegatan S. I södra gränsen och i höjd med boningshuset blev på Högebo gärde på 1850-talet två 

personer från Hönsäter begravda, då de dött i smittkoppor. Sjukdomen skulle de ha ådragit sig vid 

besök i en övergiven stuga i Källby, när de var på hemväg från Lidköping. De hade samtidigt träffat på 

en kringströvande person, som i trakten gick under namnet ”Värma-Pelle”, då han härstammade från 

Värmland. Personerna vore Höög i Grönelid och Fernlund, som bodde i ”Digra-stugan”. Denna stuga 

är riven. Den låg strax intill järnvägen och mitt emot flerfamiljshusen ”Granbacken” i Hönsäter. 

Gravplatsen lär förr ha varit omgärdad med trästängsel, men numera finns ej några spår som utmärker 

platsen. 

 

Torpet Grönelid. Boningshuset ligger på mark tillhörig Högebo 7:1 och 8:1, men uthusen på Skagen 

Lars Svensgården 3:1. Stugan ligger ca 150 m S om landsvägen Medelplana - Gössäter och ca 175 m 

SV vägskälet vid Slanthagsvägen, som går förbi idrottsplatsen i Hällekis och ner till samhället. 

 

Grönhagen, under Prästgården, beläget öster om Österplana kyrkogård på Österplana prästgården 1:1 

med östra gränsen mot tvenne skiften tillhöriga Törnsäter 4:1 samt gemensam mark tillhörande 

Skagen 2:2 och 2:3.  Förekommer första gången i husförhörslängden för åren 1871 - 1878.  Grönhagen 

upphörde som året runt bostad i och med att fd kyrkvaktmästare Gustav Sandhén år 1967 flyttade till 

Pensionärshemmet i Gössäter. 

 

Grönåsen. 

När sterbhuset efter Johannes Pettersson, som dog 1865, sålde sin hälft av Grönegatan (södra delen) 

till Anders Gustaf Jakobsson  från Korsgården, tog änkan Maja Eriksson undan ett stycke mark som 

undantag.  

Markområdet låg i skogstrakten Världen med beteckning Törnsäter 1:6 A,  

intill västra sidan av nuvarande Turistvägen över Kinnekulle mellan torpen  

Anderstorp och Jonstorp 

. Änkan Maja gifte om sig med Anders Blom år 1871 och paret flyttade in i en på ovannämnda 

undantag av allt att döma då nyuppförd stuga som de kallade Grönåsen. Förmodligen skulle namnet 

påminna om tillhörighet med Grönegatan. I hörnet mellan Turistvägen och områdets sydgräns har 

påträffats bearbetad sten, som sannolikt härstammar från den sedan länge nedrivna stugbyggnaden. 

Gudmundstorp (”Andora Lars”), beläget å skifte till Hönsäter 5:1, numera 7:1, mellan torpen Grönelid 

och Dalabacke, ca 280 m söder vägskälet Slanthagsvägen - landsvägen Hönsäters Allé mot Gössäter. 

G upphörde som torp år 1960 och blev hyreslägenhet. Efter Nils Anderssons utflyttning uthyrdes det 

som sommarbostad. 

På 1830-talet kallades G vanligen ”Andora Lars”. Förklaringen är denna: I början av 1700-talet 

beboddes och brukades torpet G av en trädgårdsmästare vid namn Andor Larsson och hans hustru 

Annika Svensdotter. Makarna fick den 3 februari 1734 en son, som fick namnet Lars. Han kom att gå 

under namnet ”Andora Lars”, som även kom att i dagligt tal bli namnet på själva torpet. 

Trädgårdsmästare A L var född 1703 och dog den 1773 03 01 på G.  Föräldrarna hette Lars Andersson 

och Marit Erlandsdotter. Hustrun Annika var född 1698 och dog 17710112. Hennes föräldrar hette 

Sven Svensson och Ingrid Larsdotter. 

Förmodligen var det efter denne trädgårdsmästare Andor eller Anders Larsson, som i beskrivningen 

till laga skiftet 1745 var en inäga under Hönsäter, som kallades Anders- eller Trädgårdsmästaretorp. 

Då inägan var omgärdat av stenar kunde förrättningsmannen, lantmätare Fillmer, ej medtaga denna i 

skogsdelningen. Se vidare under rubriken” Trädgårdsmästaretorp”. 

 

Gömmet under Skattegården, Österplana. (Gamla stugan vid Thorsbergs Stenhuggeri). 

År 1889 övertog f d soldaten Per Thörn torpet Gömmet efter son äldre broder Johannes Thörn, som 

avled detta år. JT var den Thörn som utförde en del stenarbete vid uppförandet av Österplana nya 

kyrka 1875 och härför uppbar en ersättning av kronor 1712:70. 
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Som synes av köpebrevet köpte JT torpet Gömmet på 49 år. Den tiden gick till ända 1893. Då Pers 

änka ej kunde inlösa torpet, återgick det till sterbhusdelägarna efter framlidne Johannes Jonsson i 

Österplana Skattegården. 

Såsom också framgår utlyste dess fastighetsauktion å lägenheten Gömmet, som inropades av soldaten 

Per Malkom Thor i Duvehemmet för 460:- kronor. 

På uppdrag av PMT verkställdes avstyckning av lägenheten den 1896 11 10. Arealen uppmättes till 

2,9370 hektar, som vid senare skogsklyvningsförrättning fastställdes till 2,7000 hektar, varvid 0,8860 

ha tomt, 0,3070 ha äng och 1,5070 ha avrösningsjord. Fastighetsbeteckningen är Österplana 

Skattegården 3:6. Annat namn är Torsborg nr 1. 

På tomten ligger numera Thorsbergs stenhuggeri och det gamla boningshuset har moderniserats och är 

verkmästarebostad för stenhuggeriet. 

 

Hagen, torp under Tomten. Senare kallat Stenbråten eller Stenbrotten under Prästgården. 

Torpet Hagen, som senare, på 1860-talet, ändrade namn till Stenbrotten, torde ha tillkommit i början 

av 1840-talet. Den förste innehavaren synes ha varit stenhuggaren Johannes Grönkvist, f 1817 03 14, 

äldste sonen till klockaren Lars Månsson(Magnusson), (båda namnen förekommer).  Grönkvist som 

var född i Kinne-Kleva 1780 08 12. 

Namnförändringen från Hagen till Stenbrotten kom troligtvis till i samband med att ett stenbrott 

öppnades på en plats, som senare kom att vara beläget väster och sydväst om den år 1874 - 1877 

nybyggda kyrkan i Österplana. 

JLG var i tjänst som dräng i torpet Prästäng, då han 1840 10 31 gifte sig med pigan Maja Carsdotter 

Cato från Råda, som då tjänade hos Sven Svensson i Sven Börjesgården(Nordskagen). De nygifta 

flyttade till Högebo, där de bodde till 1844. Då flyttade de till Stenbrotten. Huruvida JLG byggt stugan 

där är ej känt, men förefaller troligt. JLG var gift två gånger. Första hustrun dog 18590918 och med 

henne hade han fyra söner och tre döttrar. År 1859 gifte han om sig med Anna Lisa Jonsdotter, som 

kom till Österplana från Sävare, och med henne fick han 1860 sonen Claes.  Grönkvist blev änkling 

1879 10 04. 

 

Heden, även kallad Grönebacke, backstuga under Högebo. 

 

”Heden och Betet”, Lockgården 6:19. Avsöndrat från 6:2, 1885 06 29, samt klyvning av utmark 

1886 11 15. 3,5490 ha. Lägenheten utgör s k ”Heden och Betet” å Högebo vall. Förvärvades av 

Hellekis AB kk 1885 06 13. 

 

”Heden och Betet”, Lockgården 6:20, avsöndrat från 6:4 1886 07 05 och klyvning av utmark 1886 

11 15. Lägenheten utgörs av andel i ”Heden och Betet”, 3,5490 ha. Förvärvades av Hellekis AB enl kk 

1885 11 16. 

 

Helleberg(gamla folkskolan i Österplana). Byggnaderna låg tidigare på gemensam mark till 

Österplana och Örnekulla byar. Fastigheten har numera beteckningen Österplana 13:1. Fastigheten är 

belägen nedanför kyrkbacken vid gamla kyrka på landsvägens södra sida. 

Vid sockenstämman 1843 01 15 beslöts sammanskjuta medel och för 63 Rdr Rm inköpa en gammal 

byggnad i Gammelbodarna i Forshem att efter ombyggnad användas som skolbyggnad. Varje gård 

skulle tillskjuta 2 Rdr Banco per oförmedlat mantal och övriga frivilligt bidrag av minst 8 skilling 

banco per matlag. 

Erforderligt nytt timmer skräddes av förre soldaten Jonas Öst på torpet Jonsberg, som var klar därmed 

sommaren 1844. Den 5 september samma år beslöts att skolbyggnaden skulle uppföras av 

byggmästare Storm på Nabbenäs för 100 Rdr Banco. Huset skulle bli 30 alnar långt och 15 alnar brett, 

indelat i skolsal och rum för skolläraren. Rummets höjd 5 alnar invändigt. Murningsarbetet lämnades 

till murarmästare Petter Sälle i Forshem. Snickaren Anders Pettersson utförde 143,5 dagsverken à 32 

skilling. Målare Hökenstedt í ”Hökastan” målade fönster och dörrar för 18 rdr Banco. Fönsterglas 

köptes från Bromö för 30 Rdr Banco. Sandgren i Sandrödjan satte in rutorna för 5 rdr 16 sk. Andreas 

på Rödjan reverterade rumsväggarna för 6 Rdr 32 sk. Tegel köptes från Sjöberg för skorstensstock och 

spis, 400 st tegel för 6 Rdr 32 sk. Taktegel 4125(?BS) pannor kostad 91 Rdr 10 sk.8 rundst. För 

murningsarbetet fick Petter Sälle 18 Rdr Banco. I skolsalen och lärarens rum uppsattes glaserade 
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kakelugnar, vilka med arbetslön kostad 14 Rdr 32 sk, vartill kom kakelugnsdörrar, spjäll och gångjärn 

11 Rdr 13 sk 4 r. Kakelugnsmakaren hade fri kost och för denna betaltes till klockare Grönkvist för 6 

dagar 6 Rdr 32 sk. I allt uppgick byggnadskostnaderna till 579 Rdr 24 sk Banco.  Skolhuset blev 

färdigt i juni 1846 efter att ha pågått i nära fyra år. 

Undervisningen i denna församlingens första fasta skola pågick från år 1847 till ett par år in på 1900-

talet. 

Den 29 augusti 1902 hade skolhuset som sådant tjänat ut och offentlig auktion å detsamma utlystes 

inkl uthus och tomtmark. Köpare blev skräddaren Carl August Andersson från Skattegården i Öttum 

som bjöd 1500 för lägenheten i dess helhet. 

En ladugård uppfördes vid skolan 1876 av sten från kyrktornet(gamla kyrkan). 

 

Helledal(Skagen 2:6), lägenhet i Skagen. 

Avsöndring Skagen 2:6 från Anders Eriksgården 2:3. Areal 4344 m2. 

Enligt köpekontrakt 1902 08 25 sålde Maja och Sara Andersson, den förra som ägare till 1/6 mtl och 

den senare som ägare till 1/12 mtl Skagen Anders Eriksgården lägenheten Helledal till stenarbetaren 

Anders Gustaf Andersson och dennes hustru Sara Greta Andersson f Larsson. 

Lägenheten är belägen på hemmanets skogsskifte vid allmänna landsvägen Gössäter - Österplana by. 

den omfattar 4344 m2 och gränsar i nordost mot lägenheten Nylund nr 1 samt säljarnas skogsskifte 

och har en längd av tillsammans vid sagda väderstreck och gräns, 89 m, därav 17 m mot säljarnas 

skogsskifte. Gränsens bredd i sydost är 92 m. Gränsar i Nordväst mot Sven Andersgården eller den s k 

Bäckamarken och har en bredd av 52 m. Lägenhetens båda långsidor år något krokiga, och är råstenar 

nedsatta på behöriga ställen i gränserna. Den för sagda lägenhet bestämda köpeskillingen utgör 200 

kronor och antecknas att de å lägenheten nu befintliga hus är köparnas egna. Den för lägenheten 

bestämda avgälden till ovan sagda hemmansdel är bestämd till 1 krona och 50 öre . 

 

Hoppet, lägenhet, låg på ett skogskifte tillhörigt Österplana Korsgården 2:3 och 2:4, ca 40 m S om 

Nordskagens södra gräns samt 30 - 40 m Ö om vägen (numera nästan bara en stig) Ekeberget - 

Blombergstorpet.  Enligt en uppgift, som lär härleda sig från Ida Oskarsson på Jansberg, skall Anders 

Gabriel Tengelin år 1893 ha köpt och rivit stugan ”Hoppet” och använt timret till ny stugbyggnad vid 

Jansberg. 

Den siste som bodde i ”Hoppet” var Jonas Landström kallad ”Hopparegubben”. Han var född 1837 07 

19, son till Carl Landström och Stina Jacobsdotter på Hoppet. Jonas Landström dog 1893 08 09. 

 

Hästhagen, torp under Hönsäter. 

Hästhagen var ursprungligen ett rå- och rörshemman, som tillhörde ett säteri, i detta fall Hönsäter, och 

beläget inom den bys rågång, där själva säteriet ligger. Under 1600- och i början av 1700-talen låg 

Hästhagen ungefär mitt emellan nuvarande ”bandygrytan” och gamla fotbollsplanen ”stalpa”. Under 

senare delen av 1700-talet flyttades Hästhagen till en plats, som kan angivas ligga mellan nuvarande 

torpen Backen och Gudmundstorp. Under 1800-talet flyttades torpet ännu en gång till sin nuvarande 

plats på fastigheten Hönsäter 7:1. Det ligger ca 100 m V om gamla kyrkvägen Hönsäter - Skagens Tå 

och ca 250 m S om landsvägen Medelplana - Hönsäter - Gössäter. 

1956- Skiftesreparatörerna vid cementfabriken disponerade byggnaderna. 

 

Österplana Högebo 7:1 och 8:1 avstyckade på ”blad 309 0ch 310” är Kalkstensbrottet 1:1 och 2:1 och 

utgöra östra ändarna av hemmanens skiften i Vallen och Heden. De ingår i de på raderna 2 och 12 

registrerade ägovidderna med tillsammans 1,7480 hektar avrösningsjord, se kartan B5, vilken icke 

finnes i lantmäterikontoret. Därå uppgiven areal avviker något från den avsöndrade. Avstyckningen på 

”blad 312” är Österplana kyrkogård 1:1. Den består av samfälld mark till Örnekulla och Österplana 

byar och ingår icke i den registrerade ägovidden. 

Förrättningen på rad 16 rör ny väg Hönsäter - Stenåsen, är avslutad antecknade dag och har sedan 

vunnit laga kraft. 

Förrättningen på rad 17 avser den s k Svanelidsvägen. Den är avslutad antecknade dag och har sedan 

vunnit laga kraft. 

Gränsbestämningen på rad 18 avser gränsen mot samfälld mark till Kärrtomten 1:1, Skagen Sven 

Andersgården 1:1, Skagen Nils Olovsgården 4:1 och Skalltomten 1:2. 
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Gränsbestämningen på rad 19 avser gränsen mot Österplana Lockgården 6:2 och 6:4. 

Vid laga skifte på soldatängen litt D i akt B 1a, flyttad genom ägoutbyte, akt B9 har Skagen Anders 

Ersgården 2:2 och 2:3, Skagen Lars Svensgården 3:1, Örnekulla Sörgården 2:2 och 2:3, samt 

Österplana Högebo 7:1 och 8:1 erhållit gemensam ägolott litt B (akt B 93). Denna innehåller 2,0180 

ha åker, 0,0430 ha äng, 0,0180 ha annan avrösningsjord än skogsmark eller tillsammans 2,0790 ha. 

Kartan på rad 20 är upprättad genom triangelmatning för Svensk Skifferolje AB:s ansökan om rätt att 

eftersöka och bearbeta alunskifferfyndigheter på Kinnekulle. 

De gårdar i  Österplana som kammarherre Carl August Sköldebrand förvärvade i samband med köpet 

av Hellekis säteri vore: 

I Österplana by: Högebo 7:1, Högebo 8:1, Storegården 9:1 och Skräddaretomten 12:1 även kallad Lilla 

Tomten. 

I Skagens by: Skagen Nils Olofsgården 4:1, även kallad Övergården, samt de enstaka hemmanen: 

Kärrtomten 1:1 och Skalltomten 1:1. 

 

Blomberg, torp under Högebo. 

 

Höjen, fastigheten ligger i Österplana by, strax intill och väster om landsvägen Gössäter-Skagen-

Österplana och strax söder om Högebo vattenreservoar. Avsöndring från Österplana Skattegården 3:2 

begärd av lägenhetens ägare Johanna Andersson och hennes tre omyndiga barn år 1896 11 10. 

Tomtarealen är endast 201 m2.  

Fastigheten förvärvades av handlaren Johan Andersson och hans hustru Johanna Blad enligt kk 1886 

01 14. Makarna bedrev affärsrörelse i fastigheten. Rörelsen upphörde omkring 1970. Köpeskilling 

275:- kronor.  Byggnaden redan uppförd, förmodligen 1885. 

 

Lilla Hönsäter eller som det i äldre skrifter kallades ”Litzla Hönsäter” var en liten gård eller närmast 

ett torp under huvudgården Hönsäter. Tillhörande ägor låg runt omkring nuvarande Jöns Pers äng, 

mellan Djurgården och sockengränsen. Byggnaderna låg söder om och ungefär dubbelt så långt från 

landsvägen som Jöns Pers äng. På samma avstånd fast norr om landsvägen låg Robogården eller 

Robogårdarna, då de tycks varit mer än en av vissa skriftliga källor att döma. En av dessa gårdar kom 

sedan att heta Stubberu eller Stubberud, som försvann i mitten av 1700-talet. Än idag lever namnet 

kvar, när man kallar Hönsäters trädgårdsmästarebostad för Stubbero. 

I Forshems vigselbok för 1700-talet nämns, att pigan Catarina Carlsdotter från Robogården eller 

Stubberu i Österplana socken vigdes med Magnus Svensson, Bondebol den 1735 06 01. 

 

Torpet Hörnet, låg på mark till Hönsäter i korsningen mellan landsvägen mot Gössäter och vägen mot 

Kohagen på östra sidan om sistnämnda väg.  Byggnaderna brann ned år 1921. 

 

Jansberg (Österplana Skattegården 3:8).  

Fastigheten är belägen på östra sidan av gamla kyrkvägen  

Hönsäter-Skagens tå ca 1100 m S om landsvägen Medelplana - Hönsäter - Gössäter. 

Fastigheten är avsöndrad från Österplana Skattegården 3:3 och undantogs vid den 1906 02 27 

fastställd klyvning av stamhemmandets skogsmark.  Den förste som bodde i Jansberg synes ha varit 

arbetaren Jan Nyberg, son till torparen Johan Fredrik Nyberg i Mossen och hans hustru Ingrid Brita 

Nilsdotter. Johan Fredrik Nyberg var född i Råda 1806 11 18 och hans hustru i Hönsäter den 1808 09 

12, dotter till smeden vid Alunbruket Nils Arfvidsson och dennes hustru Maria Andersdotter. 

Jan Nyberg var äldst av sju syskon. Brodern Gustaf (Knorken) bodde i Kolebäck och var hans 

närmaste granne. I husförhörslängden kallas Jan ”Kronoarbetskarl och försvarslös. Straffad för första 

resan stöld vid Carlsborg och för andra resan stöld vid Vänersborg 1856”. Han var född 1830 04 02 i 

Österplana. 

Den nuvarande stugan byggdes av A G Tengelin år 1897 enligt fastighetstaxeringen men byggnadsåret 

torde varit 1893-94, då Tengelin enligt husförhörslängden inflyttade 1894 från Götene. Enligt uppgift 

från Ida Oskarsson skall Tengelin ha köpt stugan ”Hoppet” efter Jonas Landström som dog 1893. 

Timret från denna stuga skall ha använts av Tengelin vid uppförandet av nuvarande stugan. Den 

tidigare stugan skall ha brunnit ner.  Efter A G Tengelins död 1934 såldes stugan av sterbhuset genom 
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sonen Axel, då boende i Ågådskvarn, till Erik och Otto Oskarsson i Kolebäck, där dessa efterträddes 

av Sten Odh. 

 

Johansberg (Österplana Lockgården 6:11). 

Fastigheten är avsöndrad från Österplana Lockgården 6:2 på begäran av skiftets dåvarande ägare 

Johannes Svensson och hh Johanna Andersdotter den 1896 11 18. Kbr 1884 02 11.  Arealen mättes till 

3,8200 har.  Fastigheten är belägen väster om Törnsäter och har sin norra gräns mot Sandhagen. 

 

Jonsbacken(Skuttet), backstuga under Österplana Rännagården och Södra Skagens rote. Låg i 

gränsen till Nordskagen. Nu finns endast en stenhög kvar och bitar av skorstenskransen (år 1981). 

 

Jonsberg, torp under Högebo. 

Fastigheten belägen vid västra sidan av vägen Hönsäter - Stenåsen i höjd med torpet Mosselid, ca 200 

m från Stenåsvägen. 

1937 - 1941 obebott. Jorden arrenderad av Lockgården och Mosselid.  1946 - 1953 obebott från den 

1946 11 20 till år 1953 då byggnaderna blev rivna. 

 

Jonstorp (Prästäng). Som synes förekommer Jonstorp i födelseböckerna omväxlande med Prästäng. 

Därav torde man kunna sluta sig till att Jonstorp var en backstuga, som låg i Prästäng, varav en del 

tillhörde Prästgården och en del låg under Örnekulla på båda sidor om vägen mellan Österplana och 

Medelplana, strax väster om Vena. Namnet Jonstorp förekommer endast i samband med Jonas 

Olofsson Sjelfström. (se även Örnekulla Sörgården). 

(Prästäng). Står också som Kalvahagen. Undersök namnen. 

 

Torpet Jöns-Persäng (beläget å Hönsäter 7:1) ligger ca 300 m N vägen Gössäter - Medelplana och ca 

220 m O om sockengränsen mellan Österplana och Medelplana. 

 

Lägenheten Karlsberg (Skagen 1:3 och 1:5). 

Den 1878 05 01 fastställdes en avsöndring från Skagen 1:4 och erhöll beteckningen 1:3 på begäran av 

handlaren Carl Andersson Vesterdahl.  Arealen utgjorde 8 kappland eller 1,234 m2. 

Samme person fick den 1881 01 19 fastställt en avsöndring intill ovannämnde. Arealen var 9,873 m2 

och fastighetsbeteckningen Skagen 1:5. Från dessa båda fastigheter har senare skett en avsöndring 

med beteckningen 1:7. Om denna är tagen av 1:3 eller 1:5 är ovisst.  På fastigheten idkades 

handelsrörelse under en följd av år av Kristina Vesterdal. 

Linus Vesterdal hade som ung ägnat sig åt studier och blivit, vad man kallar, ”förläst”. Detta yttrade 

sig bl a i att Linus blivit folkskygg. När någon kom och hälsade på, sprang han och gömde sig. Han 

kom fram först efter uppmaningen ”Linus, kom nu och hälsa”. 

Anders Gustav Persson var son till den bekanta ”kloka gumman”, som bodde i torpet Alehagen, under 

Örnekulla. Hon gick under namnet ”Alehagesa”. 

I affärslokalen hade ”Godtemplarna” sina möten från omkring 1925 till dess Anders Persson 

förvärvade fastigheten. Godtemplarna köpte därefter en begagnad militärbarack för sina 

sammanträden. 

 

Karlsdal, Skagen Anders Ersgården 2:10. 

Avsöndring från Skagen Anders Ersgården 2:3 den 1905 04 15 på begäran av C A Andersson och hh 

Hilma Maria Andersson, som köpt skogsskiftet enligt kk 1905 03 18 med en areal, som vid 

avsöndringen uppmätts till 3,451 m2. 

Enligt köpekontrakt den 1905 03 18 sålde Maja och Sara Andersdotter, den förra som ägare till 1/6 mtl 

och den senare till 1/12 mtl Skagen Anders Ersgården 2:3, ett skogsskifte om 3,450,5 m2 till C A 

Andersson och dennes hustru Hilma Maria Andersson för kronor 200:- och med årlig avgäld av 50 

öre. Råstenar är nedsatta på behöriga ställen i gränserna.  Lägenheten är belägen mellan landsvägarna 

Gössäter - Wässäter och Gössäter - Österplana och gränsar i söder till lägenheten Karlsro. 

Ifrågavarande skogsmark är belägen vid allmänna landsvägen, som går från Gössäter till Österplana by 

och har där en längd av 67 m, denna gräns vetter mot NV, gränsar i SV mot det Karlsro, som är 

avsöndrat från Anders Eriksgården i Österplana med en bredd av 50 m, gränsar i SO mot allmänna 
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landsvägen, som går från Gössäter till Wässäter med en längd av 67 m, samt gränsar i NO mot ovan 

nämnda hemmans skog. Och är råstenar nedsatta på behöriga ställen i gränserna. Skogsmarken får 

denna dag tillträdas och torde benämnas Karlsdal. 

 

Lägenheten Karlsro (Skagen 1:7 och 2:9). 

Avsöndring Skagen 1:7 från Skagen 1:6 som därvid avfördes ur jordregistret. 

Avsöndring Skagen 2:9 från Skagen 2:3.  

Skagen 2:9. Den 1905 03 18 sålde Maja och Sara Andersdotter enligt köpekontrakt, den förra som 

ägare av 1/6 mtl och den andra som ägare till 1/12 mtl Skagen Anders Eriksgården ett skogsskifte 

benämnt Karlsro till Per Bäckström och hh Selma Ulrika Bäckström vilket innehåller 1,732,5 m2. 

Ifrågavarande skogsmark är belägen vid allmänna landsvägen Gössäter - Österplana by och har där en 

bredd av 33 m, denna gräns vetter mot NV, gränsar i SV mot lägenheten Karlsro med en längd av 55 

m, gränsar i SO mot allmänna landsvägen, som går från Gössäter till Wässäter med en bredd av 33 m 

samt gränsar i NO mot lägenheten Karlsdal och har där en längd av 50 m och är råstenar nedsatta på 

behöriga ställen i gränserna. 

Lägenheten får tillträdas sådan den befinns med därå växande skog och torde benämnas Karlsro. Den 

bestämda köpeskillingen utgör 150:- kronor.  Avgälden till stamhemmandet är bestämd till 50 öre per 

år. 

 

Torpet Klastorp med fastighetsbeteckningen Österplana Lockgården 6:16.  Avsöndring från 6:5, 1878 

03 18, 1,4810 ha.  såldes den 1878 03 29 av Elias Djerf och hh Greta Nilsdotter till sonen Claes 

Eliasson och dennes första hustru Johanna Nilsdotter. Vid arvskifte den 1879 07 12 efter hustrun 

Johanna Nilsdotter erhöll hennes make 1/2 och hennes fader Nils Larsson och dennes hustru Maja 

Greta Andersdotter den andra hälften, men sålde denna del sedan till Claes Eliasson Djerf den 1879 07 

12. 

Claes Eliasson och hans andra hustru Lotta Kristina Alenius sålde Klastorp till Skånska Cement AB 

den 1918 10 09, vari även ingick Österplana Lockgården 6:23. På sistnämnda fastighet är uthusen till 

Klastorp belägna.  Claes Eliasson förvärvade tillsammans med sin hustru Lockgården 6:23 genom kk 

den 1895 05 03 och kbr den 1895 05 19 och erhöll lagfart den 1895 07 15. Avstyckningen verkställdes 

den 1895 07 15 från 1/6 mtl av 6:5 och 6:6. Säljare av 6:23 var Gustaf Hallman och hh Anna-Greta 

Ringblom. 

Klas Herman Korsell arrenderade torpet fr o m den 1934 03 14 t o m  den 1950 03 14, då svärsonen 

Gilbert Carlsson övertog det. Arealen utgjorde endast 0,75 ha åker. Årsarrendet var 200:- kronor. 

Jordägaren löser ett hus av arrendatorn innehållande tvättstuga för 335:- kronor. För nybyggnad av 

svinhus och vedbod erhöll arrendatorn fritt material samt tillhandahölls murare av jordägaren, som ej 

iklädde sig någon kostnad för reparation av kostallet. 

 

Backstugan Kleven, under Törnsäter Nolgården. 

 

Kleven 2, backstuga under Österplana Skattegården. Torde även ha kallats Berget eller Gömmet under 

Skattegården. 

 

Kleven 3, backstuga, under Backgården, vid Gömmet. Torde vara identiskt med Gömmet. (Undersök 

detta förhållande?) 

 

Soldatbostället Kleven nr 406 under Sörgården, Törnsäter. 

 

Lägenheten Klippan, avstyckad från Österplana  Lockgården 6:25, som i sin tur är avsöndrad från 

Österplana Lockgården 6:22, även kallad Lunneberg. Lunneberg går även under benämningen 

Gömmet, eftersom lägenheten ligger omedelbart söder om ett gammalt stenbrott med namnet Gömmet 

och bör ej förväxlas med torpet Gömmet.  

Ägare Anders Vilhelm Törn. 

 

Klippan, Lockgården 6:33. Avstyckat från 6:22. Ägare Gustav Törn. 
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Lägenheten ”Klippes” låg på samma skogsskifte som Månstorp, nämligen mark till Skagen Anders 

Ersgården 2:3. Den låg närmare bestämt ca 60 m V om Månstorp och ca 70 m N om Nilstorp. 

Klockaretorp låg mellan kyrkogårdsmuren och landsvägen i Österplana men blev 1921 nedlagt och 

tomtmarken användes för utvidgning av kyrkogården nämnda år. 

Kohagen, torp under Hönsäter 7:1 och Tomten 11:1. 

 

Kolebäck nr 1, torp under Skattegården. 

Enligt kontrakt av den 1843 01 28 lämnade ägaren till Österplana Skattegården 3:2, Anders Hedberg 

och hh Maria Johansdotter besittningsrätt av andel Kolebäck för Johannes Petersson och hh Greta 

Andersdotter samt Andreas Jonsson. 

Torpet låg på Skattegårdens skifte i Kolebäck med byggnader på båda sidor om vägen Hönsäter - 

Högkullen. Den västra byggnaden låg strax in till Rännagårdens skifte och den östra byggnaden mitt 

emellan Lockgårdens och Rännagårdens skiften. Byggnaderna är borta sedan lång tid tillbaka. 

Kolebäck nr 2, torp under Skattegården. 

Fastigheten är den del av skogsskiftet nr 12 vid den 1750 03 29 fastställt skifte på Österplana 

sockenallmänning, akt B 1a, som tillföll Skattegården 3:3 vid den 1906 02 27 fastställd klyvning av 

hemmanets skogsmark, akt B 42, dock med undantag av avstyckning 3:8. Enligt akt B 42 innehåller 

lägenheten 1.1678 hektar åker, 1.0960 hektar äng, 2.5760 hektar skogsmark och 0.0030 hektar 

impediment eller tillsammans 4.8428 hektar. 

Lägenhetens byggnader har legat väster om den s k ”gamla kyrkvägen” som gick förbi torpen 

Hästhagen och Kohagen i norr, till Skagens Tå i söder. En uthusbyggnad torde ha legat öster om 

nämnda väg, mellan torpet Perstorp och lägenheten 3:8 Jansberg. 

Den 1844 12 07 sålde Anders Hedberg och Maria Johansdotter i Skattegården, Österplana, 

ifrågavarande lägenhet Kolebäck till hemmansbrukaren av Törnsäter Masagården Petter Bengtsson 

och hh Stina Persdotter för 666 Riksdaler 32 skilling med hus och hägnad, 180 alnar x 63 alnar 

skogsteg och ägovidden 680 alnar x 126 alnar. Efter 60 år kan kontraktet förlängas ytterligare 60 år 

mot erläggande av 333 Riksdaler 16 skilling eller återgå mot återbetalning av detta belopp. 

Den 1850 11 25 sålde Peter Bengtsson torpet Kolebäck 2 till sonen Sven Petersson för en köpeskilling 

att erläggas till fadern med 250 Riksdaler Rmt och till Styvmodern Stina Persson med 400 rdr 

Riksgäld eller 2.400 daler. 

 

Kolebäck nr 3, soldatboställe, (se Bostället). 

 

Kolebäck nr 4, torp under Lockgården 6:4. 

Torpet Kolebäck nr 4 avstyckat 1885 01 19, 1,9746 hektar från Österplana Lockgården 6:4. Lars 

Vestberg köpte fastigheten av Anders Stomberg och hh Stina Jönsdotter enligt kk 1883 08 28, kbr 

1884 11 27. Vestbergs hustru Maria(Maja) avled den 1894 10 24. Makarna hade 7 barn. Av dem blev 

Matilda Sofia g m F W Karlsson, Hönsäter och Maria med handlanden Gustav Eriksson, Persbol, 

Ölme, i Värmland. 

Av Anna Lovisas bröder bodde Karl Johan med hustrun Carolina född 1862 och dottern Elin, född 

1896 på olika ställen i Medelplana socken bl a torpet Nubben och på Hall. 

Anders Gustav var gift med Ulrika, f 1858 och hade 3 barn: sonen Oskar Elis, f 1892, dottern Hilda, f 

1895 samt sonen Gustav f 1897. De bodde i Falkängen på Hönsäter. Som änkeman hushållade hans 

brorsdotter Elsa för honom. Elsa bodde kvar efter farbroderns död 1953. 

Edvard Alfred var gift med Hedda Elisabet. Det första året av äktenskapet 1900-1901 bodde de i 

Kolebäck. De hade dottern Elsa Maria, f 1901. Även de bodde en tid i Falkängen och slutligen i en 

liten torpstuga vid torpet Skogen under Sjörås. Vestberg var den siste som bebodde den lilla stugan.  

Han dog 1947. 

I Kolebäck bodde även ett s k inhysesjon, som hette Maja Krans. Hon var född i Västerplana 1829 08 

11 och dog i Kolebäck 1904. 

I en notis i Skara tidning år 1819 meddelas att Hushållningssällskapet tilldelat Anders Andersson i 

Kolebäck under Lockgården en belöning av 3 Rdr 16 sk för att han uppodlat å en förpantad intäkt av 

enskild mark 1 1/2 tunnland och lagt 23 famnar stenmur. 

Torpet blev rivet 1941 av Skånska Cementaktiebolaget. 
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Kolebäck nr 5, torp under Hällekis. 

Torpet ligger på gemensam mark till Högebo 7:1 och 8:1 1130 m fågelvägen söder om nedfarten från 

landsvägen Medelplana - Gössäter till Hönsäter. Tar man vägen från Hönsäter mot högkullen och har 

passerat Djurgårdsgärdet och torpet Stora Djurgården har man 100 m kvar till infartsvägen åt öster och 

därifrån 50 m fram till själva torpstuga.  

Obebott 1955. 

Kolebäck nr 6, torp under Rännagården. 

 

Kolebäck 4, Lockgården 6:18. Avsöndrat från 6:4 1885 01 19. 1,9746 ha.  

Ägare Anders Stomberg. 

 

 

Hasselbacken, torp under Korsgården, vars byggnader köptes av Skånska Cementaktiebolaget 1931 

09 14 för 2350 kronor. Säljare var Johannes Pettersson. Byggnaderna revs 1961. _De vore belägna på 

ett skifte på Österplana vall tillhörigt Österplana Korsgården 2:5 och låg ca 400 m SO gränsstenen 

”Röde sten” i gränsen Österplana - Medelplana - Västerplana.  Efter Henning Johansson f 1890 stod 

torpet obebott och revs 1961. 

 

Korstorp(Korsgården 2:10),under Österplana Korsgården 2:1, från 1871 kallat Svanebacken.  

Ägaren J P Sandell och hans hustru sålde fastigheten till Anders Gustav Andersson enligt 

köpekontrakt den (1874 04 13, hos AA) bör vara 1877 04 13 och köpebrev den 1877 09 19. 

Sistnämnda dag fastställdes fastighetens avsöndring från Österplana Korsgården 2:1. 

Troligen har den nuvarande stugan byggts av J P Sandell i stället för en backstuga som låg nere vid 

nuvarande Turistvägen och enligt en hörsägen brunnit upp. Det ursprungliga torpet Korstorp ändrade 

även i samband därmed namnet till Svanebacken, som ligger längre österut på samma skogsteg. 

Korstorp, intäktsäga, under Österplana Korsgården, västra delen av norra skogsskiftet. 

Torpet Kråkelund under Hönsäter.  

Boningshuset uppfördes åren 1871 - 1872. Ladugården uppfördes år 1875. 

 

Torpet Kulleberg, beläget å fastigheten Österplana Backgården 10:1. 

Torpet hade ursprungligen en areal av 2 tunnland 14 kappland och 3 kanneland, varav åker 2 tunnland 

8 kappland, resten ängsmark. 

Obebott 1954 - 1958. 

 

Lägenheten Kullen, under Örnekulla Sörgården. Låg strax innanför gränsen, öster om Kulladal. 

Lägenheten Kullen låg på gemensam mark till Örnekulla Sörgården 2:2 och 2:3 nära sockengränsen 

mellan Österplana och Medelplana. Från vägen Hönsäter - Högkullen går ca 75 m söder om torpet 

Kulleberg en avtagsväg västerut mot torpet Kulladal. Lägenheten Kullen låg söder om denna 

avtagsväg på Österplanasidan ca 75 m från sockengränsen. Strax på andra sidan sockengränsen ligger 

torpet Kulladal. 

 

 

Kultum(Törnsäter Sörgården 1:10) avsöndring från Törnsäter Sörgården 1:3  

- 1:5, 1:7 - 1:9. Arealavmätning den 1880 05 19. Avsöndringen fastställd den1885 09 12 av KB. 

Arealen utgör enligt avmätningen 1880 totalt 3,7853 hektar. Enligt mätning den 1907 09 02 3,7710 

hektar. 

Fastigheten utgör den del av stamhemmanets skogsskifte nr 30, som ligger öster om Skagen Sven 

Börjesgårdens inägor. 

Före avsöndringen har ifrågavarande skogsskifte varit föremål för rågångsutstakning år 1866, vilket 

dock icke föranlett åtgärd av HR. Se akt B 26. 

År 1877 uppfördes ny ladugård vid Kultum för kr 283:-. 

 

Kuskentorpet. 

På kartan över Hönsäter från år 1689, reviderad under senare hälften av 1700-talet uppges 

”Kuskentorpet” ligga norr om ”jordbron” vid sockengränsen mot Medelplana. avståndet till ”jordbron” 
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kan uppskattas till ca 250 m. Jordbron fanns förmodligen där gränsen mellan Hönsäters och Högebos 

ägor träffar sockengränsen. Av namnet att döma var torpet bostad åt kusken på Hönsäter. Namnet 

förekommer ej i någon av ministerial- böckerna för Österplana. 

 

Källebacken 1.1. 

Källebacken 1:1 är en avsöndring av soldattorpet Källebacken den 1905 01 25 för John Videll. 

Avsöndringen har skett från Skagen Anders Ersgården 2:2 och 2:3 samt Skagen Nils Olofsgården 4:1. 

Soldattorpet tillhörde rätteligen icke blott de fastigheter från vilka det är avsöndrat, utan därjämte 

Kärretomten 1:1,  Skagen Lars Svensgården 3:1, Skagen Sven Björsgården 6:1, Skalletomten 1:1 samt 

Örnekulla Sörgården 2:2 och 2:3.  Samtliga dessa gårdar ingingo i den rote, som svarade för 

soldattorpet Källebacken. Emellertid ingår i den avsöndrade lägenheten utom soldattorpet även 1,4980 

hektar Skagen Nils Olofsgårdens enskilda ägor.  Totala arealen är därför 3,0990 hektar. 

Köpebrev å fastigheten upprättades med Johan Videll efter köpekontrakt den 1905 01 09. 

 

Torpet Källeberg låg på ägor till Övergården( Skagen Nils Olofsgården 4:1), öster om vägen mitt 

emellan Övergården och Ekeberget, ca 1200 m SO torpet Mossen. 

Torpet Källeberg blev rivet omkring 1930. 

Källemossen, torp under Törnsäter Sven Eriksgården 3:1 och Millomgården 4:1. (samma skogsskifte 

som Anderstorp). 

Fr o m 1948 03 14 arrenderades jorden av Gustav Karlsson, Mosselid. 

 

Kärrtomten. 

1958-  Obebott i flera år, innan boningshuset revs. 

 

Lassebo, undantagsstuga till Skattegården. 

 

Backstuga under Hönsäter. Ursprungligen ett torp. 

År 1965 uppläts stugan till Hällekis Idrottsförenings bandysektion. 

 

Liderna, under Högebo. 

 

Liderna, vid Pilebro. 

 

Lockgården nr 6. 

Vid laga skiftet i Österplana by fanns två Lockgårdar, tillsammans 1 mtl. De låg mitt emot varandra på 

var sin sida om vägen som skar av byn i en triangel och gick från Högebo gårdsplan snett ned mot 

landsvägen till infartsvägen till Österplana prästlöneboställe. Den västra Lockgården ägdes då av 

Johannes Svensson och öster om denna, men å andra sidan ovannämnda snedväg låg den halva 

Lockgård, som ägdes av Erik Johansson. 

Lockgårdarna hörde till de gårdar, som enligt laga skiftet skulle utflytta från byn. De finge sig 

tilldelade åkermark på norra sidan av landsvägen Österplana-Medelplana. Skiftets södra gräns följde 

nämnda landsväg från Backgårdens gräns i öster ca 450 m längs vägen fram till skogskanten i väster. 

Åkerskiftet hade en längd i norr-söder utmed Backgårdens gräns ca 550 m. Hela åkerskiftet delades i 

två hälfter om ca 1/2 mtl vardera. Erik Johansson tilldelades den norra hälften med beteckningen 

Österplana Lockgården 6:2 och Johannes Svensson den södra hälften med beteckningen Österplana 

Lockgården 6:3. Utmed gränsen till Backgården uttogs utfartsväg till Erik Johanssons gård. Vägens 

längd var ca 240 m och försågs senare med alléträd. Gårdens byggnader är numera rivna och 

åkerjorden lagd under Högebo gård. 

Den andra gården 6:3 blev den 1868 10 29 föremål för hemmansklyvning.  Då bildades istället 

Österplana Lockgården 6:4 utgörande 3/8 mtl, 6:5 1/12 mtl och 6:6 1/24 mtl, vilket tillsammans gör 

1/2 mtl. 

Det fanns sålunda nu 4 Lockgårdar. Från dess kom att ske åtskilliga avsöndringar under årens lopp, 

vilket framgår av nedanstående förteckning. 

 

Lockgården 6:2. 1/2 mtl frälse. Bildat vid laga skiftet 1843 06 17. Ägare Erik Johansson. 
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Lockgården 6:3. 1/2 mtl frälse. Bildad vid laga skiftet 1843 06 17. Ägare Johannes Svensson. 

Den vid utflyttningen från byn nybildade gården, vars byggnader nu är rivna sedan 1940-talet, låg ca 

200 m norr om nuvarande Lockgården 6:31 och fick efter laga skifte 1868 beteckningen Lockgården 

6:4. Då bildades skiftena 6:5 och 6:6, från vilka avstyckning av 6:31 skett. 

 

Lockgården 6:4. 3/8 mtl frälse. Skifteslott av 6:3 bildad vid hemmans- klyvning  1868 10 29. Ägare 

Sven Johansson. Arealavmätningen vid hemmansklyvningen visade 11,4897 ha åker, 6,7101 ha 

ängsmark och 10,8277 ha skogsmark. Till denna fastighet och 6:2 hör jämväl dels ägolotten litt A i 

”Heden och Betet” om 3,5610 ha, dels torvtäkten litt a om 2,7715 ha, se akt B 31. 

Avsöndringar se 6:8, 6:10, 6.12, 6:14(soldatbostället), 6:18, 6:20, 6:21, 6:24 och 6:26. 

Lotten i ”Heden och Betet” var vid tiden för delningen , som fastställdes år 1886 11 15 redan 

avsöndrad. Den på denna fastighet belöpande andelen däri är 6:20. 

Torvtäkten litt a torde vara avs 6:21. 

 

Lockgården 6:5. 1/12 mtl frälse. Skifteslott av 6:3 bildad 18681029. 

Lockgården 6:6. 1/24 mtl frälse. Skifteslott av 6:3 bildad 1868 10 29. 

 

Lockgården 6:23. Avsöndring från 6:5 och 6:6 1895 07 15. Ägare Klas Eliasson. 0,1258 ha. Ligger 

omedelbart väster om Klastorp och räknas till denna lägenhet som har ett uthus å 6:23. 

 

Lockgården 6:29. Avstyckat från 6:13 Rödkleven 1. 0,3827 ha. Ägare Karl Sandell. Lägenheten 

ligger omedelbart öster om 6:27 och norr om 6:13. 

 

 

Lockgården 6:30. Avstyckat från 6:22 Lunneberg för Koop.  handelslägenheten i Skagen. 

 

Lockgården 6:31. Avstyckat från 6:5 och 6:6, som därigenom avfördes ur fastighetslängden. Ägare 

Gustav Hallman. 

Liden, under Österplana Lockgården. 

 

Liden 1, lägenhet beläget på skogsskifte till Lockgården 6:2. 

Liden 1 låg ca 110 m SSV torpet Liden. 

Stugan är numera borta. Det finns stenrester från en jordkällare kvar. Där boningshuset låg finns nu ett 

fyrkantigt tätt snår av snöbärsbuskar. Strax SO stugan växer ett stort sälgträd, vars stam är ca en halv 

meter i genomskärning. I trädstammen syns märke efter en gammal ”blekning”, men trädet har 

tydligen överlevt. 

Liden 1s siste där boende var Karl Johan Hagström, som 1917 flyttade till torpet Källeberg. 

 

Liden 2, lägenhet, låg ca 250 m öster om Liden 1 och kallades för ”Söderkvistes” då det beboddes av 

skräddaren Söderkvist och hans hustru, som efter makens död flyttade till torpet Backelund, som då 

brukades av hennes bror Lars Andersson. 

 

Lugnet, backstuga under Örnekulla Sörgården 1:3. Låg strax väster om torpet Träsäter och torde ha 

byggts som undantagsstuga åt torpare Anders Larsson född på St Tomten 1804 09 28 och tillsammans 

med sin hustru Stina Grönkvist, född i klockaretorpet 1810 04 18 flyttade som torpare till Träsäter 

1842. Makarna lämnade Träsäter 1869 och flyttade då in i den nybyggda stugan Lugnet. 

Stugan är borta sedan flera år. Rester finns kvar som utmärker platsen. 

 

Lundsberg, på Österplana bys allmänning vid västra sidan av vägen Gössäter-Högebo strax innan 

denna väg mynnar ut i vägen Österplana-Medelplana.  

Lundsberg blev rivet efter eldsvåda 1944 och torde då ha varit drygt 125 år gammal. 

Lunneberg, Lockgården 6:22. Lägenhet strax söder om stenbrottet Gömmet.  Avsöndrat från 

Lockgården 6:2, 6:4 och 6:6 1889 05 02. Ägare Maja Greta Andersson.  

Lägenheten är ursprungligen en skogsteg i s k andra skiftet. 
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Bostadshuset Lunneberg är beläget väster om landsvägen Gössäter-Högebo ca 120 m NO 

boningshuset till Skalltomten. 

Från lägenheten har senare skett avsöndring 6:25 och avstyckningarna 6:28 och 6:30. 

 

Lövåsen låg mitt emot nuvarande Lövåsen, men väster om Turistvägen. 

Byggnaderna revs 1929. 

 

Skagen, Mellan(Mellom-)gården(Lars Svensgården). 1/2 mtl frälse. 

 

Mossen, torp under Nils Olofsgården. Beläget å gemensam mark till kärrtomten 1:1, Skagen 4:1 och 

Skalltomten 1:1. 

Mosselid även kallt Slängen, torp under Högebo. 

Beläget å fastigheten Högebo 7:1 och 8:1. 

 

Myråsen, undantagsstuga under Örnekulla. 

 

Månstorp, under Skagen Neregården. 

 

Sven Månstorp låg på en del av skogsskiftet, mellanskiftet kallat, tillhörande Skagen Anders 

Ersgården eller Neregården. Då ägaren till Neregården dog 1840 köpte sterbhusägaren Johannes 

Andersson gården.  Vid laga skifte 1843 dömdes gården att utflytta. Möjligen var det i samband med 

utflyttningen som Johannes Andersson förpantade ovan nämnda skogsskifte Månstorp till Erik 

Olofsson därstädes. Johannes Andersson sålde sin gård 1856 till greve H D Hamilton på Hönsäter. 

Därvid föreskrevs att köparen icke fick göra någon pretention på Månstorp förrän förpantningsåren 

tilländalupit. 

Efter änkan Kristina Norbergs död förekommer namnet Månstorp ej längre i husförhörslängderna. 

 

Neregården, Skagen 2:2(Anders Eriksgården). 

 

Torpet Nilstorp, beläget å gemensam mark till Törnsäter 3:1 och 4:1. 

 

Törnsäter Nolgården 2:2. Denna fastighet är den nordligaste av de båda Nolgårdarna 2:2 och 2:3. 

Någon bebyggelse på fastigheten finns ej numera. Byggnaderna låg vid landsvägen och 

byggnadstomten gränsade intill Nolgården 2:3. 

 

Nolhagen var beläget å Skagen Björsgården 6:4 väster om den s k Gamla kyrkvägen och öster om 

torpet Duvohemmet. Närmare bestämt var avståndet från torpet Svenstorp norrut längs kyrkvägen 180 

m.  Enligt en obekräftad uppgift skall Nolhagen, varav rester av husgrunden ännu finns kvar, ha varit 

ett gammalt soldattorp. Den förste kände innehavaren var en f d soldat vid namn Tiger, som bodde där 

på 1790-talet. 

 

Noltorp, intäkt av Örnekulla Nolgården, belägen i Skagen.  Torpet är numera endast en lägenhet, som 

ligger i Skagens Tå vid gamla kyrkvägen, där denna mynnar ut i landsvägen Gössäter - Högebo och på 

samma skifte som Träsäter. 

Byggnaderna med tomt om 1,910 m2. blev avstyckat från Örnekulla 1:3 och förrättningen fastställd 

den 19370323. Fastigheten fick beteckningen Örnekulla 1:12. Avstyckningen skedde för räkning 

August Fridolf Andersson(se Anderstorp och Grimstorp), som förvärvade fastigheten genom kk den 

1937 06 08, kb den 1937 10 27 och lagfart den 1937 10 27. 

 

Nordskagen även kallat Nolskagen eller 1/8 mtl Skagen Sven Anders- gården 1:1, numera endast 

Skagen 1:1. 

 

Nybygget under 1700-talet har inte kunnat identifierats. Det synes ha varit annat än det torp, som idag 

kallas Nybygget. Ofta torde namnet Nybygget varit ett arbetsnamn under byggnadstiden, innan 
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bostaden fått annat namn.  Ett Nybygge förekom under 1730- och 1740-talen men återkommer ej 

förrän under 1790-talet, såsom framkommer av nedanstående.(Nybygget. AA.) 

Torpet Nybygget å gemensam mark till Törnsäter 2:2 och 2:3. 

 

Nyelfsborg, backstuga, andra namn i husförhörslängderna 1800 Ny Älfsborg, 1837 Nya Älfsborg 

Wennerlindstorp nr 2, Nyelsborg i dagligt tal kallad ”Digra-stugan” (vid Hönsäter) efter Lars Johan 

Diger, som bodde där i slutet av 1800-talet.Stugan låg mellan järnvägen och Stakes väg ungefär mitt 

emot det östra av flerfamiljshusen Björkhagen. Väster om stugan låg ”Nattvaktens”. Detta var innan 

nuvarande Wennerlindstorp blev byggt. 

 

Nylund(Skagen Anders Ersgården 2:17) ägare greve H D Hamilton.  

Avsöndring Skagen 2:5 från Skagen Anders Ersgården 2:3. Areal 6,267 m2.  

Avsöndring den 1902 01 25, ägare A J Svensson och hh A L Svensson. 

 

Nyängen 1, Lockgården 6:9. Avsöndrat från 6:2 1896 11 10. 1,6310 ha.  Ägare Olaus Johansson och 

hans söner Karl och Gustaf. Dessa hade förvärvat äganderätten av Carl August Söder som rest till 

Amerika den 1891 04 03. 

 

Fd soldattorpet Odenslund flyttades till nuvarande plats genom ägobyte den 1838 05 09. 

Odenslund, soldatboställe nr 402, som år 1859 flyttades från Pilebro.  

Beläget å gemensam mark för Skagen m fl. 

Den 1859 08 16 blev soldattorpet Pilebro nr 402 vid Skaraborgs Regemente föremål för ägoutbyte. 

Hemägorna 6 - 10 flyttades till soldatens äng i Skagen och ersattes där av ägorna 11 0ch 12, utgörande 

en del av torpet Bäcken under Skagelund. (se ritning). 

Torpstugan Bäcken döptes nu om till soldattorpet Odenslund, efter den förste soldaten som bodde där, 

Petter Oden i Pilebro, som senare efterträddes av sonen Klas Oden. 

Omedelbart söder om soldattorpet nr 402 Pilebro låg soldattorpet nr 401 Pilebro, som tillhörde 

Storegården och Skattegårdarna i Österplana samt skattegården i Medelplana. Det har avstyckats den 

1935 12 14 och fick då beteckningen Pilebro 1:1. 

År 1908 såldes torpet till Hellekis AB. 

 

Olles stuga. 

Norr om Gudmundstorp på nära nog gemensam tomt ligger en liten stuga.  När torparen Olaus 

Svensson lämnade torpet Grönelid år 1901 flyttade han in i denna stuga. Efter denne ”Olle i Grönelid” 

kallas stugan  ”Olles stuga”.  Sterbhuset efter OS (sonen Axel Vilhelm Olsson) sålde stugan till 

Skånska Cementaktiebolaget 1922 02 11 för 800:-. 

 

Oxelbacken, under Korsgården, beläget å Korsgården 2:5 i norra delen av Österplana vall, uppfört 

1877 av L W Kylberg till arbetarebostäder åt två familjer för stenbrytning. 

Jorden till torpet utarrenderades till arrendatorn av Örnekulla Arvid Johansson fr o m 1941 03 14 och 

torpet blev i fortsättningen en hyreslägenhet. 

Sedan 1951 har bostaden stått obebodd. 

Perstorp, Kolebäck(Kållebäck), (Lockgården 6:17). Avsöndring från 6:2 1884 05 05, av ägaren Per 

Johansson, 2,4682 ha. 

 

Pilebro. Det fanns två stugor i Pilebro. 

I delningsbeskrivningen till laga skiftet har särskilt nämnts soldatbostället Pilebro. ägofigurerna nris 

1277, 1278 och 1279. Dessa figurer jämte nris 1275 och 1276, vilka vid laga skiftet undantagets för 

Skattegårdens behov, motsvara tillsammans torpen litt K och N enligt 1745 års storskifte, dock så att 

litt K ligger vid norra och litt N vid södra sidan inom en å lagaskifteskartan upptagen gemensam 

hägnad för bägge torpen. Enligt delningsbeskrivningen till laga skiftet är Piletorpet eller Högebos 

soldatboställe litt K 3 tunnland och 10,1 kappland och Skattegårdens torp litt N 2 tunnland och 10,5 

kappland. 
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Soldatbostället Pilebro nr 401, södra torpet, litt N med ängen litt M och roterat för Skattegården, 

Storegården och Skräddaretomten i Österplana för Skaraborgs Regemente. Den siste soldaten hette 

Frans Natanael Roger f 1867. Soldattorpet förvärvades av disponent Otto Hillfors den 1915 04 24 och 

transporterade Hillfors torpet samma dag på Skånska Cement AB, som erhöll lagfart först 1936 05 20 

sedan avstyckning skett 1935 12 14. Arealen uppmättes till 3,1100 ha. Fastigheten har varit föremål 

för ägoutbyte enl akt B 41. 

 

Soldatbostället Pilebro nr 402, norra torpet. 

Soldatbostället Pilebro nr 402 blev den 16 augusti 1859 föremål för ägoutbyte. Hemägorna 6 - 10 

flyttades till soldatens äng i Skagen och ersattes där av ägorna 11 och 12, som tillhörde torpet Bäcken 

under Skagelund. Torpstugan Bäcken döptes nu om till soldattorpet Odenslund efter den förste 

soldaten som bosatte sig där, nämligen Petter Oden, som nu flyttade från Pilebro. Han kom senare att 

efterträdas av sonen Klas, född 1865 08 19 i Odenslund. 

 

Prästgården 1:1. 

N G B Karlén var den siste prästgårdsarrendatorn som bodde på gården.  Efter honom utarrenderades 

jorden som sidoarrende till arrendatorn av Fullösa Stommen, Lars Bertil Larsson, Bäckgården. 

Boningshuset uthyrdes till Ladugårdsförmannen vid Högebo V H H A Glaning. 

 

Prästäng, torp(ryttartorp),under Örnekulla, låg vid Medelplana vägen, ungefär mitt emellan 

Backgården och Lockgården i Österplana socken. 

Tidigare Backgården och Bäckgården. se anm Backgården. Undersök. 

Torpet i Prästäng, även kallat Backåker under Prästgården.  Under torpet Axvall står Andreas 

Andersson Söder som född i Prästäng, soldatboställe.(Kalvahagen)? 

Prästäng var ursprungligen ett markområde, som av namnet att döma någon gång långt tillbaka i tiden 

disponerats av prästen i Österplana som betesmark. Numera är det uppodlad åkermark under Högebo. 

Området ligger på båda sidor om lansvägen Österplana - Medelplana mellan Backgården och 

Lockgårdarna. Här fanns under 1800-talet många små torp och stugor. de allra flesta norr om 

landsvägen. Idag är det omöjligt att bestämma deras läge. 

Det sydligaste torpet i Prästäng kallades fram till omkring 1860 för Kalvabackstorpet, senare i 

husförhörslängderna ersatt med ”soldatbostället i Prästäng”. Det var ett gammalt ryttaretorp, som 

roterades under Västgöta regemente. Torpet låg vid sydspetsen av en bäckravin nästan mitt emot 

gården Örnekulla Nolgården. Det nordligaste var Vässlan norr om landsvägen. 

 

Gustafsberg, tidigare även kallat Rahmsbacken, å skogsmark under Högebo. 

 

Ramsbacken 1(Gustavsberg). 

Beläget å gemensam mark till Högebo 7:1 och 8:1 och ca 750 m öster om Nordskagen, samt ca 300 m 

NV Frälsegården i Fullösa socken.  Avsöndrat från 6:2, 6.4 och 6:6 1896 11 10, 0,5091 ha. Ägare 

Gustaf Johansson. 

 

Robogården eller Robogårdarna är en gammal gård från 14 - 1500 talet, belägen söder om Hönsäters 

Kapell. Se vidare under Lilla Hönsäter och Stubberud. Försvann i mitten av 1700-talet. 

 

Ryan, backstuga under Örnekulla. 

 

Sockenallmänningen Rödjan. 

 

Torpet Rödjan ligger i SV hörnet av Österplana socken ca 180 m ONO sockengränsstenen ”Booxe” 

(förkortning av Bo Oxehufud på Martorp).  Byggnaderna tillhöra arrendatorn. 

 

Rödkleven 1, Lockgården 6:13. Avsödrat från 6:11 och 6:12 1896 11 19.  O,9000 ha. Efter 

avsöndring 6:29 minskat till 0,4113 ha. Ägare Gotthard Hamilton. Kbr 1885 03 03. 
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Rötterna var ett torp, som fanns på 1600 och 1700-talen men försvann omkring mitten av 1700-talet. 

På en karta över Hönsäter från 1689 angivs två torp med detta namn, vilket kanske kan förklara att 

namnformen Rötterna tyder på mer än ett. Det ena torpet låg väster om Slanthallsvägen ungefär i 

västra kanten av nuvarande bandyplanen i Hönsäter. Det andra torpet låg på ungefär samma avstånd 

fastän öster om Slanthallsvägen, men något närmare landsvägen. 

 

Torpet Sandbacken vid Kolebäck. Under Bäckgården 4:1 och Tomten 11:4. Torpet är nu borta sedan 

mer än 100 år. Stugan läge på Österplana Bäckgårdens norra skogskifte ca 20 m norr om 

Svanebackens uthusbyggnad. Antagligen byggdes stugan i slutet av 1700-talet. Namnet Sandbacken 

finns ej i ministerialböckerna för 1700-talet. Den förste som bodde i Sandbacken, och som säkerligen 

även hade bebyggt torpet, var bonden Anders Andersson i Törnsäter Mellomgården. Han dog 1801 i 

Sandbacken. Hans hustru dog året därpå och om henne står antecknat att hon dog som änka i det 

nybyggda torpet sandbacken. Man kan av dessa uppgifter sluta sig till att torpet Sandbacken var 

nybyggt före mannens död 1801 05 17. 

Det skogskifte, där Sandbacken ligger, avsöndrades från Bäckgården 4:1 och fick beteckningen 

Bäckgården 4:8 den 1918 10 31. Arealen uppmättes till 6,2940 ha. Fastigheten förvärvades av Skånska 

Cement AB enligt kk den 1917 11 23 och kb 1919 01 20. Lagfart beviljades 1931 10 01.  Sandbacken 

ligger på samma skogsskifte som Melltorp. 

Då köpet genomfördes var lägenheten behäftad med ett servitut på livstid för Petter Andersson, 

Örnekulla, f 1811, enligt kontrakt den 1876 10 19.  Petter Andersson var då ägare av Bäckgården i 

Österplana.  Fastigheten belastades även av ett servitut angående nyttjanderätt i 49 år till viss jord för 

Otto Undén enligt kontrakt 1898 09 26. Med ”viss jord” avses skogsskiftets östra del vid landsvägen 

Gössäter-Skagen, där ingenjör Undén uppförde sitt stenhuggeri. Inteckningarna är numera dödade. 

Efter Carl Larssons(f 1794) död 1882 förekommer ej Sandbacken. 

 

Sandåsen(Tomten), under Törnsäter. 

 

Backstuga under Storegården. 

 

Sandhagen nr 1 (Österplana Lockgården 6:12). Avsöndrat från 6:4 - 6:6.  1896 11 18 på begäran av 

dess ägare Johan Petter Sandell den 1896 11 13. Arealen är vid avsöndringen 3,9950 ha. Då är 

ägovidden av avsöndringen 6:27 fråndragen, däremot ej den från denna fastighet tagna delen av 6:13 

med ungefär 0,40 ha. Den slutliga arealen är därefter 3,6010 ha. 

 

Sandhagen nr 2 (Österplana Lockgården 6:12). Stugan ligger norr om Sandhagen nr 1 på samma 

fastighet Lockgården 6:12. Den byggdes av byggmästare Anders Gustaf Sandell enligt uppgift delvis 

på grunden till arbetarebostaden vid namn Sylten, som 1893 av Hellekisbolaget flyttades till Hönsäter. 

 

Sjörås 

Nedanstående är hämtat u Dr Uno Lundbergs ”Forshems Krönikebok” 

Ålder:  Omtalas första gången i köpehandling från år 1415. 

Namn:  Kallades redan 1415 vid detta namn. 

Namnets betydelse: ? 

           AAs anmärkning. Namnet Sjörås betydelse har lämnats obesvarad av dr Lundberg. Min 

gissning är att namnet skulle betyda ”stora åmynningen”. Jag har nämligen funnit att gården 

Storegården i Österplana enligt distriktslantmätare O Söderling även benämnts ”Sjöregården”. Om 

man därav drar slutsatsen att ett gammalt västgötskt ord ”sjör” betyder ”stor” och då ”ås” eller ”os” 

betyder åmynning skulle man kunna antaga att namnet ”Sjörås” betyder ”Stora åmynningen”. sjörås 

ligger vid Sjöråsåns utmynning i Vänern.) 

Namnets skrivsätt: 1564 Siorås; 1571 Siogråhs; 1609 Siögården; 1610 Siögerråås. - Ur Forshems 

räkenskapsbok: Siöråhs 1670; Siörås 1672; 

Brukare:  Under perioden 1540 - 1700 förekommer Sjörås blott i jordeböckerna 1564, 1571, 1590, 

1609-13, 1566 Per Håkansson; 1571 Algot; 1590 Harald; 1609 Karl; 1610 Harald;  

1613 nämns ej brukarens namn.  Ur Forshems räkenskapsbok:  
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Regementsskrivare Jonas Brask 1671; Monsieur Måns Francke 1677(Regementsskrifwarens tjänare 

MF 1675); Lars Jönsson 1687; Oluf 1688-1708; Lars Andersson 1699-1722, han var kyrkvärd 1712-

17; soldat Qiar? för Siörås 1710; Jonas Jonsson 1721.  Ur en särskild jordebok bifogas längd över 

vissa gårdar hämtas: 1675 Jöran; 1693 Jonas Bratt;, sedan nämns ej brukarens namn intill 1700. 

 I såväl Forshems som Österplana socknar finns fastighet benämnd Sjörås 1:1. Därför är fastigheten 

medtagen i ”Forshems Krönikebok”. Såväl den del som ligger i Forshems socken som Österplana 

delen har sedan 1415 tillhört Hönsäters säteri och förvärvades från biskopsstolen av Hönsäters 

dåvarande ägare Ficke Grupendal genom ett jordabyte. 

 

Skabotå 

Står också som Skagbotå, Skagebotå, Svenningstorp, eller Tån. 

Torpet Skagebotå, tidigare benämning torpet Tån. Beläget liksom lägenheten Tån å Hönsäter 

omedelbart söder om och i gränsen till Örnsberg 2:1 i Skagen. 

 

Lägenheten Nya Petersburg, avsöndringen Skagen Sven Andersgården 1:8 har den 1859 12 17 

frånsålts Skagen Sven Andersgården 1:1 och därvid fått benämningen Petersburg. Benämningen Nya 

Petersburg torde ha uppkommit genom överflyttning på Sven Börjesgården enligt nedanstående 

redogörelse. I laga skifte på Skagen Sven Börjesgården 6:1 har lägenheten ingått i detta hemman under 

Litt D. 

År 1897 09 08 fastställdes avsöndringen Skagen 1:8, vars ägare då var stenhuggaren Claes 

Andreasson. Arealen uppmättes till 1,4810 ha.  Petter Landström och hh Stina Nilsdotter sålde den 

1859 12 17 lägenheten Petersburg med 3 tunnland jord till skomakaren Andreas Olofsson och dennes 

hustru Anna Lovisa Johansdotter i Ekeborg, Västerplana för 700 Rdr Rmt. 

Då Landström och hh år 1961 sålde Skagen Sven Andersgården 1:1 även benämnd Nordskagen, till 

löjtnanten Axel von Arbin, bestämdes att dess ovan nämnda tre tunnland, som 1859 sålts till Andreas 

Olofsson, skulle på säljarens bekostnad överflyttas på Sven Börjesgården, som även ägdes av 

Landström och arealen sålunda ej fråndragas Sven Andersgården. Så uppstod Nya Petersburg, men 

fastighetsbeteckningen Sven Andersgården 1:8 bibehölls av någon anledning, trots att marken tagits 

från Sven Börjesgården. 

 

Skageberg, Lockgården 6:31. Avstyckat från 6:22. Ägare Linus Augustsson. 

 

Skagen Per Assmundsgården, numera Skagen 5:1 som nu allmänt kallas  

Skagelund. Kallades förr även Finnabacken. Kallades även Stora  

Tomten?/BS 

 

Bäcken hette ursprungligen Per Assmunds Bäck såsom ett torp under Per 

Assmundsgården(=Skagelund). Även Bäckamarken torde ha hört hit, då den ofta förkortas till Bäcken. 

Stugan låg där Odenslund nu ligger. (Se närmare därom under Odenslund). 

 

Skateled, låg på sockenallmänningen i socknens sydvästra del, norr om vägen från Örnekulla och ca 

600 m ONO torpet Rödjan. Marken är numera gemensam för Örnekulla 2:2 och 2:3. 

 

Liden, torp under Skattegården, västra torpet. 

 

Liden, torp under Skattegården, östra torpet. 

 

 

Skogsbacken under Backgården. 

 

Skogsbo, även kallat ”Holmins”, backstuga på Prästgårdens norra skogsteg, nära Bostället. 

 

 

Skogslund, Lockgården 6:26. avsöndrat från 6:4 1922 12 30. Ägare Lars Johan Johansson. 0,2468 ha. 

Undantag vid försäljningen av 6:4 och blev bebyggt med en villafastighet. 
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Smedjebacken eller Skagen Sven Björsgården 6:5. 

 

Solbacken, Lockgården 6:34. Avstyckat från 6:22. Ägare John Teodor Karlsson. 

 

Solhagen, Lockgården 6:28. Avstyckat från 6:22 Lunneberg. Ägare Gustav Ad Andersson. 

 

Solhem, Lockgården 6:27. Avstyckat från 6:12 Sandhagen. 0,3940 ha.   

Ägare Karl Sandell 

 

Stenbacken, under Högebo. Står också under Hönsäter. (Stenbacken, AA) 

 

Stenbacken nr 1 under Högebo. 

 

Stenbacken nr 2 under Högebo. 

 

 

Stenbrotten under Prästgården. Torpet kallades tidigare Hagen. 

 

 

Stenrödjan, Skattegården 3:10. Den ursprungliga stugan lär ha legat ett hundratals meter öster om den 

nuvarande. Den kallades även Vintergapet. 

 

Stenåsen S, backstuga under Storegården. 

 

Stenåsen Ö, backstuga under Örnekulla. 

 

Efter laga skiftet 1843 brukades Storegården under Högebo. 

Det fanns flera Storegårdar! 

 

Torp under Storegården. Även kallat Elfvedalen. 

 

Svanelid, tidigare kallat Bäckadrågen. Österplana Lockgården 6:10. 

Avsöndrat från 6:4 1896 11 10.2,3340 ha. Ägare Andreas Jonsson. 

 

Svanelidstegen, Lockgården 6:21. Avsöndrat från 6:2, 6:4 6:5 och 6:6 1887 07 15. 2,1770 ha. 

Lägenheten ligger mellan Bäckadrågen och Pilebro, öster om 6:10 Svanelid 1. Förvärvades av 

Hellekis AB enl kk 1886 11 18. Benämnes vid arealavmätning 1907 dels ”Zeipels mosse” vid 

Kolebäck, dels ”avs. i Bäckadrågen”. Fastigheten består sålunda av tvenne vitt skilda skiften. 

 

Skagen Sven Börjesgården eller Björsgården 6:1, även kallad Nordskagen. 

 

Svenningstorp även kallat Skabotå. Jordeboken anger namnet Svenningstorp under Korsgården. 

 

Tegelbruket nr 1, gammal stuga belägen strax V tomten Sjösäter 1:58. 

 

Tegelbruket nr 2. Stugan låg strax V om tomten Sjösäter 1:58. 

 

Rödliden, backstuga under Stora Tomten. 

 

 

Hulltorp, backstuga under Skräddaretomten.  

Namnet Hulltorp förekommer först på 1850-talet, då Sven Nilsson flyttade in. Stugan torde då ha legat 

strax vänster om Pilebro soldatboställe.  Troligen en undantagsstuga, då SN flyttade hit från 

Skräddaretomten, som han då ägde. 
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Träsäter under Örnekulla. 

 

Törnslund, belägen å Törnsäter Millomgården 4:1 m fl. Avstyckat som Törnsäter 1:15. 

Byggnaderna vid Törnslund ägdes år 1905 av Johannes Hallman och hans hustru Maja Lena 

Andersdotter, som den 8 mars 1905 sålde desamma till Hellekis Aktiebolag genom sonen Karl 

Hallman för en köpesumma av 430:- kronor. Köpet omfattade boningshus, ladugård med loge och 

lador, vedbod och hemlighus. 

David Sandell förvärvade byggnaderna med tomt, som då avstyckades och fick beteckningen 

Törnsäter 1:15. 

 

Beträffande   Vid tiden för laga skifte fanns i Törnsäters by åtta gårdar, vilka åtminstone delvis 

brukades i sambruk. Gårdarna vore på 1840-talet: 

Törnsäter Sörgården  1:2  ägare:  Johannes Magnusson 

                               1:3      ”      Jonas Svensson 

                               1:4      ”      Jaen Pärsson 

                               1:5      ”      Jan Anderson 

       ”      Nolgården  2:2      ”      Jonas Svensson, som överlät gården till  

                                                 sonen Sven Johansson, när denne gifte  

                                                 sig. 

       ”                       2:3      ”      Håkan Andersson, som köpt gården  

                                                 1836 av major Carl G Fock på  

                                                 Trolmen(tidigare Råbäck)  

       ”      Sven Eriksgården   ”     Hugo David Hamilton på Hönsäter(även   

              (Masagården)                                 tidigare tillhört Hönsäter) 

       ”      Millomgården 4:1    ”         ”       ”          ”          ”            ” 

 

Ett första laga skifte fastställdes 1843 02 07, då samfälld jord delades och därvid såväl Törnsäter 3:1 

som 4:1 erhöll vardera tvenne skiften.  Ett nytt laga skifte fastställdes 1847 09 20, varvid bestämdes 

om utflyttning mm. Gårdarna 3:1 och 4:1 blev ej föremål för jordskiftning utöver vad som bestämds 

vid skiftet 1843. Detta kan vara förklaring till endast ses namnunderskrifter. 

 

Står även som Masagården och Herrgården. Undersök. 

 

Björneberg, torpstugan är belägen vid Björnebergs stenbrott ca 400 m NV Törnsäter Nolgården, på 

mark gemensam för Törnsäter 3:1 och 4:1.  Torpet var obebott tiden 1949 - 1951. 

Sommarbostad 1952 - 1958 hyresgäst Stina Larsson(syster till förman Karl Erik Larsson) 

Sommarbostad 1959 - 1961 hyresgäst Erich Völker, ingenjör, Skara. 

Sommarbostad 1961 - Uno Karlsson, köpman, Emtunga. 

 

Törnsäter Nolgården 2:9 = Ledsängen nr 2. 

 

Törnsäter Nolgården 2:17 = Ledsängen nr 1. 

 

Dimbo, torp, under Törnsäter Nolgården.  Låg där vägen Hönsäter - Högkullen efter att ha passerat 

torpet Kulleberg och parkeringsplatsen gör en sväng åt vänster mot Kinnekullegården. Vägen åt höger 

går mot Kullatorp. Torpstugan Dimbo låg på södra sidan av det sålunda bildade vägkorset på 

gemensam mark till Törnsäter Nolgården 2:2 och 2:3.  Byggnaderna är rivna sedan många år. 

Dimbo förekommer i husförhörslängderna först 1873, då soldaten Lars Johan Fasts änka flyttade dit 

från Duvehemmet efter makens död 1873 03 06. 

 

Torpet Grimstorp beläget å gemensamt skifte till Törnsäter Nolgården 2:2 och 2:3, ca 230 m V 

Övergården (Skagen Nils Olofsgården 4:1). 
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Grimstorp, lägenhet, ligger ca 100 m SV torpet Grimstorp. V om vägen Grimstorp - Källemossen.  

Efter 1935 stugan helt obeboelig, fallfärdig. 

 

Vallen. Torpet har varit beläget på Österplana vall på mark till Storegården 9:1 öster om vägen 

Örnekulla - Rödjan, drygt 1 km söder om Nyängen och ett par hundra meter öster om ovannämnda 

väg. 

 

Vassbacken under Lars Svensgården, Skagen. 

Står också under Storegården (Soldatbostället Pilebro nr 402, AA) 

Står också under Skattegården. 

Torpet Vassbacken var beläget på skogsskifte tillhörigt den södra av de båda Skattegårdarna i 

Österplana med fastighetsbeteckningen Österplana Skattegården 3:14.  Nämnda skogsskifte är beläget 

väster om Nordskagen och torpet Vassbacken låg intill och väster om vägen mellan de båda torpen 

Ekeberget och Blomberg.  År 1870 sålde Hönsäters dåvarande ägare greve Gotthard Hamilton en 

gammal stuga och ladugård vid torpet Vassbacken till Anders Gustav Johansson för 35 kronor.  

Hellekis AB förvärvade byggnaderna till torpet Vassbacken den 13 maj 1904 av ägarna Anders Gustav 

Johansson och hans hustru Stina Andersdotter båda med hand om penna för kronor 120.  Fr o m den 

14 mars 1875 betalade Anders Gustav Johansson ett årsarrende av kr 30. Dessutom skulle utgöras 6 

kvinnodagsverken sommartiden under hö- och sädesbärgningen med en ersättning av 75 öre per dag. 

Årlig utsyning till vedbrand lämnades med ett parlass. 

Där stugan en gång stått finns nu ett fyrkantigt tätt snår av snöbärsbuskar. 

 

Wennerlindstorpet nr 1, senare kallat ”Nattvaktens”, stugan låg norr om Stakes väg i Hönsäter, ca 50 

m öster om Wennerlindsvägen. 

Andra namn i husförhörslängderna 1800: Ny Älfsborg, 1837: Nya Älvsborg Wennerlindstorp nr 2, i 

dagligt tal kallad ”Digra-stugan” vid Hönsäter.  Namnet Nyelfsborg försvinner runt 1850 talet därefter 

Wennerlindstorp nr 2. 

 

Torpet Viksnäs. Beläget vid Hönsäters hamn inom Cementfabrikens område.  Viksnäs var sedan 

gammalt ett s k fiskearrende, där arrendet betalades med fisk. Den siste arrendatorn var Lars Manne 

Vikström. Hans arrendekontrakt daterade sig till år 1910 den 31 januari och hade följande lydelse: 

”Till arrendator af fiskerätten till Hönsäter s sjön Vänern antags härmed Lars Vikström fr o m nästa 1 

juli. 

För ovannämnda rättighet betalar Vikström årligen 100 kg färsk och god fisk, vilken kvantitet skall 

avlämnas i Förvaltarens kök successivt under årets lopp. Skulle denna kvantitet ej vara avlämnad 

innan årets slut, upphör detta kontrakt att gälla utan vidare uppsägning.  Med denna rättighet till fiske 

följer även rättighet till kringliggande bolaget tillhöriga vassar. 

Detta kontrakt är gällande för ett år och löper med 6 mån ömsesidig uppsägningstid. 

Hällekis AB 

Axel Stenbeck  L M Vikström 

 

Vintergapet var en backstuga, som låg på ett skifte tillhörigt Skattegården och torde ha varit samma 

skifte där Stenrödjan nu ligger. Vintergapet torde ha legat vid en skogsväg ca 100 m öster om 

Stenrödjan och omnämns i husförhörslängden under perioderna 1829 - 1871. Men Vintergapet lär ha 

funnits tidigare, eftersom f d soldaten Petter Östmans hustru Catrina Jansdotter enligt dödboken avled 

i Vintergapet den 1820 03 10, och sonen Andreas dotter föddes där1821.Vintergapet tycks 

egendomligt nog ligga inom Törnsäters rote. 

 

Vråna vid Gömmet. 

 

Vässlan(Liden), under Prästgården. 

Låg på Prästgårdens skogsskifte i höjd med Grönegatan, c a 150 m öster om Turistvägen över 

Kinnekulle. 

 

Västerås, Backstuga under Örnekulla Nolgården. 
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Efter Lars Anderssons död 1838 förekommer Västerås ej längre i husförhörslängderna. 

 

Kan även stå som Vässäter? 

 

Åselund, torp på Österplana vall, under fastigheten Skagen Anders Ersgården 2:2 ( Neregården).  

Byggnaderna inlöstes år 1912 10 01 från dåvarande ägarna änkan Kajsa Johansson och S A Kihlberg  

av Hellekis AB för 250 kronor. 

 

Åstorp eller Åsen (backstuga) under Backgården(Törnsäter Nohlgården).  Torpet är numera rivet. Det 

låg i Stenåsens skogsplantering vid skogsvägen i mitten av ett skogskifte som tidigare tillhört 

Törnsäter 3:1 och 4:1 gemensamt, men numera tillhör den nybildade fastigheten Örnekulla 7:1. 

Avståndet söderut från landsvägen Österplana - Medelplana är ca 650 m längs skogsvägen. 

Byggnaderna tillhöra ej Hellekis AB. 

 

Örnekulla by vars namn i äldre tider var Önekulla bestod förr av tre gårdar; Örnekulla Skattegården 

1:1 å 1 mtl., Örnekulla Sörgården 2:1 å 1 mtl samt Örnekulla Nolgården efter förmedling 1/4 mtl. 

Även Sörgården blev förmedlat till 1/4 mtl.  Gårdarna har varit föremål för hemmansklyvningar, 

avsöndringar och ägoutbyten. I dag har detta resulterat i att av de ursprungliga tre gårdarna uppstå 

endast två brukningsdelar med var sin ägare. Ännu finns dock åbyggnaderna kvar, som visa de gamla 

gårdarnas läge. Sörgården längst i söder. Skattegården norr om denna och längst i norr Nolgården. Om 

detta är den ursprungliga ordningsföljden synes dock osäkert. Av ägofördelningen att döma ser det ut 

som om Sörgården och Skattegården skulle ha bytt plats. 

Vid tiden för laga skiftet den 17 juni 1843 vore de tre gårdarna delade: Skattegården 1:2 utgjorde 1/2 

mtl samt 1:3 och 1:4 vardera 1/4 mtl. Sörgården 2:2 och 2:3 utgjorde vardera 1/8 mtl och Nolgården 

3:2 och 3:3 också vardera 1/8 mtl. Under 1960-talet fick Örnekulla Nolgården 3:3 genom köp och 

ägoutbyte med de övriga gårdarna i Örnekulla en betydligt utökad areal och mera samlad skogsmark. 

Dess fastighetsbeteckning ändrades därvid till Örnekulla 7:1. 

Ting hölls i Örnekulla den 7 - 8 november 1677. 

 

Myråsen, undantag under Örnekulla Sörgården. 

 

Örnsberg, torp under Örnekulla Skattegården. (Ryttaretorp nr 41 Wästgöta Regemente. Ersätter 

Kalvabacken.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Örnsberg 1:1.  Avsöndring från Örnekulla 1:2 och 1:3 samt 2:2 och 2:3. Den del som avsöndrats från  

 

Örnekulla 1:2 och 1:3 har varit föremål för lagaskifte (se akt B 61 i fastighetsregistret).  

Avsöndringen skedde på begäran av Karl Henning Gustafsson och fastställdes den 24 april 1913 av K 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


