
Kort historik om Torsreds Gård 
 
Torsred (gammal stavning Torsered) var ett gammalt frälsehemman vars äldsta 
historia förlorar sig i medeltidens dunkel. Först från mitten av 1500-talet har man 
någorlunda säkra uppgifter om gårdens öden. Det är känt att Torsred under åren 
1559 – 1573 tillhörde fältöverste Åke Bengtson Färla, som bl a utmärkte sig under 
nordiska sjuårskriget 1563 – 1570. Han var storgodsägare och ägde Onsjö och 
Skälsbo m fl gårdar i trakterna här omkring.  
  
Under årens lopp har det varit många ägare till Torsred varav en av de mest kända 
var den legendariska generalen Georg Carl von Döbeln som köpte gården 1797. Von 
Döbeln ägde gården bara under en kort tid innan den såldes vidare. Efter tre därpå 
följande ägare, varav de två senare lät gården förfalla, köptes år 1838 gården av 
riksdagsman J F Dahllöf. 
 
Den nye ägaren satte omedelbart igång med att återvinna odlad mark, ladugården 
återuppbyggdes. År 1842 byggde Dahllöf en ny mangårdsbyggnad. Den placerades 
med fasaden mot nordost såsom den än idag ligger. Vidare byggdes flyglarna med 
drängstuga och magasin om och flyttades med gavlarna alldeles vid nuvarande 
Torsredsvägen. Dahllöf ägnade med stort intresse sig åt gårdens skötsel. Han 
dikade, planterade skog, bl a de stora askar som finns nära nuvarande mangårds-
byggnad, plöjde upp nya åkrar och underhåll byggnaderna. År 1857 – 58 byggde 
Dahllöf Strömsberg (nuvarande Albert Kök Hotell & Konferens). Dahllöf, som dog år 
1868, bodde på Torsred till 1862, då han flyttade till Strömsberg och arrenderade ut 
Torsred. Torsred bytte ägare två gånger på 1870-talet. År 1880 såldes 1/6 av Torsred 
(nuvarande Strömslund) till ingenjör E L Albert. Han flyttade in på Strömsberg 1883 
och kom att få stor betydelse för utvecklingen i Trollhättan och framför allt i 
Strömslund. De resterade 5/6 av det ursprungliga Torsred såldes år 1880 till patron 
Johan Lindgren som började sälja tomter och ge lån för egnahemsbygge runt om i 
Torsred. 
 
Svenska Flygmotor AB (sedermera Volvo Aero Corporation) köpte mangårdsbygg-
naden med flyglar och tillhörande tomt år 1950 för att tjäna som tjänstebostad till 
företagets högre chefer. Omfattande reparationer och moderniseringsarbeten 
genomfördes. Flyglarna flyttades närmare mangårdsbyggnaden och den fristående 
drängstugan byggdes ihop med huvudbyggnaden. Drängstugan fick ytterligare  
1 våning och en källare. Mangårdsbyggnaden med flyglar fick i stort sett det 
utseende som de har än idag. 1990 – 92 genomfördes en omfattande renovering 
invändigt. 
 
År 2000 köptes Torsred av nuvarande ägarna Inger och Leif Gustafsson. Leif 
Gustafsson hade sedan 1998 haft Torsred som tjänstebostad. 


