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Torpet Hagen (i Upplands-Bro)          

 

 

  

 

Foto författaren, mars 2012.   Författarens skiss över torpgrunden, 2012. 

      
Torpets namn: Hagen. 

  

Riksantikvarieämbetets objektnummer: Torpplatsen är inte registrerad i fornminnesregistret. 

  

Tidsperiod: 1785-1802. 

  

Hitta hit: Torpplatsen är belägen i hagen väster om Smedsängen, se karta i översikten. 

  

Beskrivning: Platsen är belägen i hagmark med betesdjur, vilken redan på 1690 års karta anges som 

kohage. Torpgrunden är tydlig och kan uppmätas till 6,4 x 4,7 m, dvs ca 30 kvm. Eldstaden ligger mot 

yttervägg i väster. Möjligen har stugan varit bredare, men är tveksamt. En möjlig trappsten ligger 

intill. Till stugan fanns en tillbyggnad som synes ha varit 4 m lång och kanske 3,5 m bred, kanske ett 

fähus. Lämningar efter andra uthus hittar vi inte. Strax öster om stugan finns ett tätt slånsnår vilket 

rymmer delar av en mindre grund (ca 2,5 m lång) samt ev ett fruktträd. Öster om detta finns sannolikt 

en raserad jordkällare. När torpet var i bruk låg vattenlinjen mycket nära torpplatsen, idag är den 

betydligt längre bort. Ingen väg löper fram till torpplatsen. 

  
Vilka bodde i torpet? Uppgifterna nedan bygger främst på mantalslängderna men har kompletterats 

med andra källor. Normalt anges endast den person som stod för torpet. I verkligheten bodde här 

torparens hela familj, kanske någon släkting och ofta någon inhyses person och ibland ytterligare en 

familj. 

  
År Kända invånare 

1785-86 Torparen Lars Carlsson. Han kom hit från Ryd 1785 med hustru och fem barn. Året därpå till Stockholm. 

1787 Erik? Andersson. 

1788-1802 

Fiskaren Ingemar Olsson. Kom hit från Bro 1788. Många av familjens barn föddes här. Ingemar och 

hustrun noterades så småningom som fattighjon. Under några år bodde här även fiskaren Erik Svanström. 

Efter hustruns död våren 1802 flyttade Ingemar Olsson till Grindtorpet där han dog på hösten samma år. 

Prästen antecknade att Ingemar varit välmående men nu utfattig och dog i elände. 
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