
Sida 1 
 

 

Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört år 2016 – 2018.      

 

Torpets namn:  
Hovmanstorp, Håmanstorpet även 
Onseredstorpet 
 

Fastighet: 
Vänersborg Onsjö 2:1 

Hustyp: 
Arrendetorp 
 

 

GPS Position (WGS 84 g/m/s) 
N 58*20´16,1          O 12*18´54,1 
  

Onsjö rote 

 

Ägare: Vänersborgs kommun Ägaradress: 462 85 Vänersborg 

 

Kvarvarande husgrunden år 2016.  
Foto Lennart Järpler. 

Karta över Onsjö säteri upprättad 1786 av Hans 
H Lindskog. Detalj över Hovmanstorpet. 

 

 

 

 
 

Häradsekonomiska kartan från år 1890.  
Pilen anger plats för torpet. 

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

 

 

 

 
 
 



Sida 2 
 

 
Historik 
Torpet omnämnt i jordebok från 1675. Namnet efter en innehavare med namnet "Hofman". 
Onsered är ett äldre namn för Onsjö. Ursprungligt från 1300-talet och då Onsjö benämndes  
"Odenshög". Torpet finns angivet på karta från 1686 (Fredrik Sixtus karta), samt Hans H Lindskog 
lantmäterikarta från år 1786, i samband med bildandet av Onsjö fideikommiss. 
 
Syneprotokoll finns från 1779. Här anges att ” 21 januari 1779 syn på Högmanstorpet som Anders 
Högman brukat och bebott uti 30 års tid. Manbyggnaden; En stuga med förstuga och 
förstugekammare 17 alnar lång och 7 alnar bred. Taket av näver och torv. Ladugården; En loge med 
en lada och fähus, 11 alnar lång och 8 alnar bred. Taket täkt med halm.” 
Till huset finns också en liten och en stor kålgård. (Notering från arkiv Vänersborgs museum.) 
 
Torpfamiljerna 
Förteckning över åtta torpfamiljer finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här omnämns 
dock som exempel, den familj på Hovmanstorpet som först går att finna i husförhörslängden (från 
år 1810) för Vassända Naglum. Denna familj var under åren 1791 – 1828: 
 

Torparen Olof Linnarsson född 1767-02-26 på Hästevadet I Naglums socken och hans hustru 

Christina (Stina) Nilsdotter född 1767-04-10 på Brinketorp i Naglums socken. De bosatte sig 

på Hovmanstorpet vid vigseln 1791-06-03 och fick här barnen Helena född 1791-11-12, Märta född 
1794-01-19, Anna född 1796-09-17, Andreas född 1798-11-12, Anna Stina (Maja Stina) född 1803-
12-10, Kerstin (Kajsa) född 1807-05-06 samt Linnart född 1810-02-28. 
 
Olof var torpare på Hovmanstorpet i 37 år. Stina avled 1826-09-18 och Olof avled 1828-05-11 på 
Hovmanstorpet, efter att ha varit sjuklig de sista åren. I bouppteckning 1826-10-23 från Väne 
Häradsrätt 1821 - 1827 (sid 1011), framgår bl.a. att man på torpet har 1 häst, 4 kor, en kviga samt 
får och grisar. 10 tunnor utsäde med havre, även utsäde av råg, korn, ärter, potatis och linfrö finns 
redovisat. Mycket detaljerad, intressant och omfattande bouppteckning. Framstår som ett relativt 
välbeställt torp, där tillgångarna med stor marginal överstiger skulderna. 
 

Foto från boken ”Sveriges bebyggelse. Landsbygden. Älvsborgs län från 1953”. 

 
 

 


