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Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Torpets namn:  
Bommen 

Fastighet: 
Karls grav 1:1. 

Hustyp: Torpen från 1700-talet 
var belägna på Onsjö säteris 
mark. Därefter (år 1844) 
slussvaktarbostad på Trollhätte 
Kanalbolags fastighet. 

 

GPS Position (WGS 84g/m/s) 
N 58*20´15,58          O 12*21´09,04 

Onsjö rote 

 

Ägare: Staten genom Sjöfartsverket.   

 

Grunden till slussvaktsbostaden. Torpen Bommen låg 
på ängen cirka 50 m väster denna plats.  
Foto Lennart Järpler år 2016. 

Karta över Onsjö säteri upprättad 1786 av Hans M 
Lindskog. Detalj över platsen för de två torpen 
Bommen invid Karls grav. 

 

 

 

 
 

Detalj från Kanalbolagets karta från 1844. Ett av de 
gamla torpen finns markerad vid nedre pilen.  
Övre pilen är slussvaktarbostad. 

Häradsekonomiska kartan från 1890-talet.  
Pilmarkering på slussvaktarbostaden vid Bommen. 
Kvarvarande grundmuren enligt ovanstående foto. 

 

 

 

 
 



Sida 2 
 

  
Historik 
Namnet Bommen har sitt ursprung från den tid då Karls grav var en flottningsled för timmerstockar till 
sågverken i Trollhättan och även mastspiror till skeppsbyggarna i bl.a. Göteborg (Masthugget). Vid denna 
plats låg en bom över Karls grav för att samla stockarna innan de flottades vidare i Göta älv. Karls grav var 
under 1600-talet och till mitten av 1700-talet en breddad och fördjupad bäckfåra av Hillebäcken (eller 
Hulebäcken). När den första slussen (Greve Tessins sluss) togs i bruk 1752 vid Brinkebergskulle (BBK) så fick 
flottningen samordnas med båttrafiken i Karls grav. Därefter ersattes denna första sluss med Gustafs slussar 
år 1778. Onsjö fideikommiss organiserade flottningslag där vissa torp hade så kallat flottningsrätt och gav på 
detta sätt möjlighet till extra inkomster.  
 
De därefter utbyggda slussarna - Kullen och Bommen - vid BBK (Nils Ericsons slussar) stod klara år 1841 (1844 
för slussleden i Trollhätte kanal i sin helhet). För markåtkomst till 1844 års slussled så erfordrades en 
omfattande lantmäteriförrättning och expropriationsdom daterad 16 oktober 1844. Nuvarande sluss vid BBK 
blev färdigställd 1914 (samtliga slussar inom Trollhätte kanal invigdes 1916). 
 
I den kompletta torpakten finns ytterligare historiebeskrivningar om Karls grav och slussarna vid BBK. 
 
År 1844 så kom den siste brukaren till torpet Bommen under Onsjö. Han hette Jan Peter Thyberg och 
påbörjade sin tjänstgöring vid Nya Trollhätte kanalbolag AB och blev här slussdräng och boende vid "slussen 
nedre". Denna första tjänstebostad för Bommen finns angiven på karta upprättad 1844. På denna karta 
framgår även det gamla torpet som tillhört Onsjö, se kartbild på föregående sida. Första tjänstebostaden 
revs omkring 1880 då en ny slussvaktarbostad uppfördes enligt ritningar upprättade av arkitekt Carl 
Wallström. Denna byggnad stod kvar till omkring 1960 då den revs och lär ha byggts upp på nytt på 
västkusten. Grunden av denna byggnad finns kvar och framgår av foto på föregående sida. 
 

Torpet Bommen under Onsjö. 
Bommen var ursprungligen två dagsverkstorp under Onsjö vilket framgår av karta från år 1786. I 
kyrkböckernas husförhörslängder så inleds de från och med 1810. Då fanns här endast ett torp se karta från 
1844. I den kompletta torpakten redovisas två syneprotokoll daterade 21 januari 1779 där torparnas namn 
framgår (dock inte övriga familjemedlemmar) liksom byggnadernas utseende.   
 
Torpfamiljerna 
Förteckning över fem torpfamiljer finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här omnämns dock som 
exempel, den familj på Bommen som först går att finna i husförhörslängden (från år 1810) för Vassända- 
Naglum. Denna familj under åren 1809 – 1813 var: 
 

Torparen Anders Pärsson född 1744 i Västra Tunhem och hustrun Ingeborg Andersdotter född 

1766 i Ås härad. De hade inga hemmavarande barn. De kom till Bommen 1809. Oklart vart de flyttade 1813. 
 
 
 

 

 


