
Sida 1 

Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Torpets namn : Hästevadet även kallat 

”Torpet”. År 1686 är namnet ”Andra Holan”. Ett av 
torpen kallas på 1800-talet ”Hallbergshage”. 

Fastighet: 
Karls grav 
1:1 
 

Hustyp: Torp, arbetarbostad. Ett av 
torpen blev under slutet av 1800-talet 
fattighus med namnet Hallbergshage. 

 

GPS Position (WGS 84 g/m/s)    
N 58*20´34,01          O 12*20´56,72 

Onsjö rote 

                                            

Ägare : Staten genom Sjöfartsverket. Ägaradress 
 

Karta över Onsjö säteri upprättad 1786 av Hans H 
Lindskog. Detalj över Hästevadet och Karls grav.  
OBS! Läget för ”Hemkasan. Torp till Restad” och dess 
läge på andra sidan Karls grav.   

Samma kartbild men uppförstorad för Hästevadet. 
Även här kallat ”Torpet”. Detta torpnamn finns inte i 
kyrkböcker utan endast på kartmaterial och i 
gårdshandlingar för Onsjö fideikommiss. 

  

 

 

 
 

Häradsekonomiska kartan från 1890-talet. Troligt 
läge för Hästevadet/ Torpet Olof (lång pil), Torpet 
Anders (kort pil). 

Lantmäteriverkets ekonomiska karta från 1950-talet. 
Pilen markerar den plats där ett av torpen på 
Hästevadet troligen var beläget.  
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Historik 
Hästevadet är omnämnt i jordebok från 1675 som "Torpet". På karta (Fredrik Sixtus) från 1686 är 
benämningen ”Andra Holan”. På ovanstående karta från 1786 är benämningen Hästevadet eller Torpet.  
 
I syneprotokoll av Hästevadet daterat 25 januari 1778, så bodde här på 3/8 dels hemman torparen Linnart 
Olofsson (nedan kallat ”torpet Olof”) och som bott här i 20 års tid. Manbyggnaden består av en stuga med 
framkammare och förstuga, 11 alnar lång och 8 alnar bred, väggarna bör brädfodras. Vidare finns en bod 8 
alnar lång och 6 alnar bred. Ett svinhus 4 alnar lång 3 alnar bred. Ladugård, en loge med tvenne lador samt 
stall och fähus under ett tak. Taket täckt med halm. 
 
I ett syneprotokoll med samma datum, finns här även ytterligare ett torp också det 3/8 dels hemman. Här 
bor Olof Torstensson, (nedan kallat ”torpet Anders”), som han brukat och bebott uti 5 års tid. Manbyggnad 
är en stuga 9 alnar lång och 7 alnar bred och taket täckt av torv. Även här finns en bod 8 x 7 alnar, ett 
svinhus 4 x 3 alnar. Ladugården har en loge med tvenne lador med stall och fähus. Taket täckt med halm. 

 
Torpfamiljerna 
I kyrkböcker från 1810 och framåt så bodde här två familjer samtidigt. Det var både torpare, arbetare och 
inhyses som var bosatta här. För att särskilja torpen benämns de som ”Torpet Anders” efter Anders Jonasson 
och ”Torpet Olof” efter brodern Olof Jonasson.  
Från cirka år 1870 benämndes ett av torpen på Hästevadet som Hallbergshage och blev då fattigstuga innan 
det revs.   
 
Förteckning över fjorton torpfamiljer finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här omnämns dock 
som exempel, de två familjer på Hästevadet/Torpet Olof respektive Torpet Anders, som först går att finna i 
husförhörslängden (från år 1810) för Vassända Naglum. Dessa familjer var under åren 1802 – 1813 
respektive 1788 – 1836: 
 

Torpet Anders (senare kallat ”fattighuset Hallbergshage”) 
År 1788 - 1836  

Jonas Olofsson född 1760, förmodligen på Stallbacka i Västra Tunhem och hustrun Cecilia 
Andersdotter född 1748-11-18 vid Gunnarsbo i Norra Björke. De hade barnen Olof född 1788-09-14, 

Anders född 1791-03-01, båda på Hästevadet. Jonas och Cecilia levde här sitt liv med barnen och där två av 
sönerna kom att bli bosatta på Hästevadet med sina familjer. Cecilia avled 1824-01-04 (75 år gammal av 
”ålder”) Jonas år 1836-09-12 (76 år gammal av ”ålder”). Han blev bräcklig med åren.  

 
 

Torpet Olof  
År 1802 - 1813 

Anders Linnartsson född 1769-02-18 på Hästevadet, son till Linnart Olofsson och Ingri Claesdotter (se 

ovan) och hustrun Inga Lena Olofsdotter född 1776-04-05 på Helleberg under Restad. De vigdes 1800-

12-26 i Vassända Naglum. 
 
De hade barnen Helena född 1802-11-11, Anna Catharina född 1804-02-27, Linnart född 1807-02-16 samt 
Ingrid född 1812-12-26. Alla barnen var födda på Hästevadet. Anders med familj flyttade till Wisslan 1813  
(se denna torpakt). 

 
 


