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Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Torpets namn : 
Kasen (tidigare Kasan eller Kasa). 
 

Fastighet: 
Onsjö 2:1 

Hustyp:  
Torp 

 

GPS Position  (WGS 84 g/m/s) 
N 58*20´15,2           O 12*20´54,0              

Onsjö rote 

 

Ägare : Vänersborgs kommun Ägaradress 
 

Foto år 1911 vid "gamla" torpet. August Jakobsson med 
hästen ”Dockan”. Foto Vänersborgs museum. 

Vid stenfoten till "nya" torpet Kasen. Den gamla 
torpplatsen låg ovanför i bild.  
Foto 2016 av Lennart Järpler. 

 

 

 

 
 

Häradsekonomiska kartan från 1890-talet.  
Pilen anger plats för torpet Kasen. 

Lantmäteriets ekonomiska karta från 1950-talet.  
Pilen anger plats för torpet Kasen.  
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Historik 
Kasen finns angivet som ett nybyggt litet torp på karta från 1686 (Fredrik Sixtus karta över Onsjö säteri). Att 
det anges som nybyggt torp, beror sannolikt på den skövling och nedbränning som skedde av Onsjö med 
omnejd under Gyldenlöwefejden år 1676. 
 
Namnet Kasen kan härledas till ordet "kas" = svedjeland, även orden ”Kase, vårdkase” kan vara ett annat 
alternativ. Torp med benämningen Kasen finns på 11 ställen inom Vassända och Naglums socknar. (Onsjö, 
Åkerström, Skogssäter, Gräsviken, Lilla Almås, Grunnebo, Takan, Lockered, Gunlebo, Forsbol samt Anered).  
 
Under några år under första hälften av 1800-talet är Kasen ett torp under Hästängen. 
 
Platsen är nu belägen i skogsavverkat område vid besök år 2016. Husgrund 8 x 6 m till 1915-års (nya) torp, 
ladugårdsgrund 7 x 5m. Resterna av det gamla torpet är svagt synliga och platsen är inmätt. 
 
Torpfamiljerna 
Förteckning över tio torpfamiljer finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här omnämns dock som 
exempel, den familj på Kasen som först går att finna i husförhörslängden (från år 1810) för Vassända Naglum. 
Denna familj var under åren 1810 – 1828: 
 

Torparen Anders Larsson, född 1780 i Nyböle i Frändefors och hustrun Anna Greta Jonsdotter, född 

1784-03-04 vid Karten i Västra Tunhem. De var först bosatta i Vråna men flyttade till Kasen 1810. De hade 9 
barn. Karin född 1810-01-03 på Vråna, Lars f. 1811-09-01, Johannes f. 1813-09-11, Andreas f. 1815-10-03, 
Magnus f. 1817-11-07, Anna Brita f. 1820-06-02, Anders f. 1823-05-02, Gustaf f. 1827-11-21, alla sju födda på 
Kasen och Brita Maria född 1832-12-18 i Båberg.  
Familjen flyttade från Kasen till Båberg Kortereds rote år 1828.  
 

 
Fotot visar det "gamla" torpet på Kasen där Johan och Johanna Maria Jakobsson var bosatta under åren 1887 tills 
de avled år 1923. De är sittande till höger. Sonen August med familj till vänster samt en syster till August bakom 
föräldrarna. Intill detta gamla torp byggdes det nya torpet där August med familj flyttade in och bodde till år 1941.  
Foto från Vänersborgs museum. 
 

 


