
Sida 1 

 

Torpinventering inom Onsjörote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Torpets namn : 
Ånetorp (tidigare kallad Hulan) 
 

Fastighet: 
Onsjö 2:1 

Hustyp: 
Torp 

 

GPS Position (WGS 84 g/m/s) 
N 58*20´40,78          O 12*20´40,09 

Onsjö rote  

 

Ägare   Vänersborgs kommun Ägaradress 
 

Rester av en husgrund.  
Foto år 2016 av Lennart Järpler. 

Karta över Onsjö säteri upprättad 1786 av Hans H Lind-
skog. Detalj över Ånetorp (Hulan) invid Brinkebergskulle. 

 

 

 

 
Häradsekonomiska kartan från 1890-talet.  
Pilen anger plats för Ånetorp. 

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

 

 

 

 
 



Sida 2 

 

 
Historik 
Torpet är omnämnt i jordebok från 1675. Från mansnamnet "Ane". Syneprotokoll finns med texten: 
”Den 24 februari 1778 blev syn förrättad på ¼ del Hulan som Lars (Jan) Olofsson brukat och bebott uti 11 års tid. 
Manbyggnaden; En stuga med förstuga 10 alnar lång och 10 alnar bred med loft på. Ladugården; En loge med 
tvenne lador samt stall samt fähus 21 ¾ dels alnar lång och 8 alnar bred.” 
 
Torpfamiljerna 
Förteckning över tretton torpfamiljer finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här omnämns dock som 
exempel, de två familjer på Ånetorp som först går att finna i husförhörslängden (från år 1810) m.fl. för Vassända 
Naglum. Dessa familjer var under åren 1767 – 1842: 
 
År 1767 - 1797. 

Torparen Jan Olofsson och hustrun Gunilla Olufsdotter. De hade barnen Olof född 1770-04-28, Andreas f. 

1773-01-11, Merta f. 1774-07-14, Ingeborg Larsdotter f. 1777-05-30, alla födda på Ånetorp. Familjen lämnade 
Ånetorp 1797 men dottern Ingeborg blev kvar enligt nedan. Det är okänt vart de flyttade. 
 
År 1797 - 1842.  

Torparen Anders Jonsson Bodin född 1771-11-30 i Larv och hustrun Ingeborg Larsdotter född 1777-05-

30 på Ånetorp. De hade en dotter Brita född 1797-10-10 på Ånetorp. De var verksamma på torpet tills Anders 
avled 1842-05-06 (se bouppteckning Väne Häradsrätt år 1839 - 1842 sid 925). Här anges bl.a. att på torpet fanns 
ett grått sto, en brun och en grå ko, två får samt en gris. Tillgångarna uppgick till 196 riksdaler och skulderna till 43 
riksdaler. Ånetorp kallades under lång tid även för ”Bodintorpet”. I bouppteckningen efter Anders kallas hustrun 
Ingeborg för ”Bolla Larsdotter”  
 
Änkan Ingeborg stannade på torpet tills hon avled 1847-06-17. 
 
 
 
 

Övrigt 

• Samtliga byggnaderna på Ånetorp revs i slutet av 1940-talet. Bostadshuset var timrat och i gammal stil 
och i dåligt skick. Huset liksom ladugården köptes av Ernst Sjöström på Hallbergshage och trävirket 
användes som ved.   

• Framför Ånetorp och ned mot Karls grav fanns det åkrar och öppna gärden som gjorde att det var fri sikt   
till Hallbergshage och Karls grav. 

• En arkeologisk utredning inom Onsjö genomfördes av Lödöse Museum Västarvet med rapport 2016:3. 
Denna rapport omfattar även Ånetorp som har beteckning ”RAÄ 184”. Utredningen visar att det funnits 6 
husgrunder inom stugområdet och 4 av dessa är belägna i rad från norr till söder. Avslutningsvis i 
rapporten anges, att ”Eftersom torpet är känt sedan slutet 1600-talet bör ytterligare undersökning i form 
av förundersökning göras”.  

 
 
 

 


