
Sida 1 

 

Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Torpets namn : 
Hermanstorp (även Tuten) 

Fastighet: 
Onsjö 2:1 

Hustyp: 
Torp 
 

 

GPS position (WGS 84 g/m/s)    
N 58*20´38,98       O 12*19´54,88 
 

Onsjö rote  

                                          

Ägare :  Vänersborgs kommun Ägaradress 
 

Husgrunden till bostadshuset på Hermanstorpet / Tuten, 
se bild t.h. Foto år 2016 av Lennart Järpler. 

Torpet Hermanstorp/Tuten. Övervåningen byggdes 
till omkring 1930. Foto från Monica Bryngelsson. 

 

 
 

 
 

Häradsekonomiska kartan från 1890-talet.  
Pilen anger platsen för Hermanstorpet/Tuten. 

Lantmäteriets ekonomiska karta från 1950-talet.  
Pilen anger platsen för bostadshuset enl. ovan. 

 

 
 

 

 



Sida 2 

 
Historik 
Hermanstorp eller Tuten som var det vanligaste namnet, är omnämnt i jordebok från 1675 och angivet på karta 
daterad 1686 (Fredrik Sixtus karta) samt lantmäterikarta av Hans H Lindskog från 1786 (se nedan). Namnet Tuten 
betyder enligt boken ”Ortsnamn i Älvsborgs län Väne härad” ett ”torp på gården”.  
 
I syneprotokoll daterat 1778-02-24 så bor här Linnart Göransson sedan 36 års tid (från år 1742) samt dess son Pär 
Linnartsson tillika med fadern sedan 9 år. I syneprotokollet framgår att en stuga är 12 alnar lång och 8 ½ aln bred 
(7,2 m x 5,1 m) och i gott skick. Den andra stugan är 14 alnar lång och 8 ½ aln bred (8,4 m x 5,1 m). Till torpet hör 
en ladugård med tvenne lador samt stall och fähus under ett tak 23 alnar långt och 9 alnar brett (13,8 m x 5,4 m) 
Taken är täckta med råghalm. Svinhus är under uppbyggnad.  
 
Lödöse museum har genomfört en arkeologisk undersökning inom Onsjö (Rapport 2016:3). Hermanstorp är här 
redovisad med beteckning ”RAÄ Vänersborg 170”. Intressanta uppgifter finns redovisade i detta dokument som 
avslutas med att ” Eftersom torpet är känt sedan slutet av 1600-talet bör ytterligare undersökningar i form av 
förundersökning göras”. Detta innan Vänersborgs kommun exploaterar området för ny bostadsbebyggelse. 
 
Nuvarande husgrund är troligen från sekelskiftet 1900 och med måtten 9m x 5m. Enligt uppgift var det på 1940-
talet ett rum och kök på bottenvåningen och två små rum på övervåningen. Inget vatten och avlopp fanns då i 
huset. Även grund från ladugård och uthus finns kvar. Samtliga byggnader på Hermanstorpet revs av Vänersborgs 
kommun med beslut år 1975 (dnr 858/75). 
 
Torpfamiljerna 
Förteckning över sjutton torpfamiljer finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här omnämns dock som 
exempel, den familj på Hermanstorpet /Tuten som först går att finna i husförhörslängden (från år 1810) för 
Vassända Naglum. Denna familj var under åren 1809 – 1813 : 
 

Torparen Anders Svensson född 1775 (ev. 1770) i Erikstad och hustrun Karin född 1779 (ev. 1787) på Dal (?). 

De hade inga barn men en flicka Anna Greta Qvick (dotter till dragonen Qvick) född 1794 i Naglums socken bodde 
hos dem. Hon var sjuklig och avled 1812-11-23. Oklart när och vart de flyttade från Hermanstorp men det torde 
varit omkring 1813. 
 

Del av lantmäterikarta upprättad 1785 av Hans H Lindskog. 
Pilmarkering anger platsen för Hermanstorp/Tuten.  

 
 

 


