
Sida 1 

 

Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Torpets namn : 
Kaserna 
 

Fastighet: 
Onsjö 2:1 

Hustyp: 
Torp 

  

GPS Position (WGS 84 g/m/s) 
N 58*20´23,1        O 12*20´03,3 

Onsjö rote 

                            

Ägare : Vänersborgs kommun Ägaradress 
 

Torpet Kaserna enligt uppgift på fotots baksida.  
Foto från Monica Bryngelsson. 

Rester av husgrunden.  
Foto 2016 av Lennart Järpler. 

 

 

 

 
 

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

Lantmäteriverkets ekonomiska karta från 1950-talet.  
Pilen anger plats för torpet. 
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Historik 
I ett syneprotokoll från 24 februari 1778 av torpet Kaserna anges, att ”Linnart Larsson brukat och bebott torpet i 
15 års tid och ännu brukar och bebor. En stuga med framkammare och loft, brädfodrad 12 alnar lång 8 alnar bred. 
Taket täckt med näver. Ladugården består av ett fähus med stall 9 ½ aln lång och 8 ½ aln brett och är timrat. Taket 
halmtäckt. En loge med 2 lador 12 aln lång och 8 ½ aln brett som är halmtäckt. Dessutom finns ett svinhus”. 
 
Torpfamiljerna 
Förteckning över sexton torpfamiljer finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här omnämns dock som 
exempel, den familj på Kaserna som först går att finna i husförhörslängden (från år 1810) för Vassända Naglum. 
Denna familj var under åren 1799 – 1838: 
 

Torparen Anders Olofsson född 1770 i Kinnefjärdings härad vid Lidköping och hustrun Helena 
Pehrsdotter född 1776-01-21 på Hermanstorpet, Onsjö. De vigdes 1803-06-24 efter det att Helena tidigare  

blivit änka på Kaserna under 1802.  
 
De hade fyra gemensamma barn, Olof född 1803-11-27, Magnus f. 1806-06-29, Inga Britta f. 1809-09-01 och 
Andreas f. 1814-08-22, alla på Kaserna. Helenas son Johannes är född på Kaserna 1799-10-21, så hon bodde 
således på Kaserna i slutet av 1700-talet. Här bodde även modern Kerstin Abrahamsdotter född 1734 i Dal.  
Kerstin avled 1822.  
 
Anders och Helena flyttade till torpet Sverige omkring år 1838, där deras son Andreas Andersson bodde med familj 
(se detta torp). Anders drabbades av slag i slutet av 1830-talet och hade enligt kyrkboken ”varit sängliggande i 
flera år”. Helena flyttade tillbaka till Kaserna under år 1840 och Anders avled på Sveriget 1841-02-09. Helena avled 
på Kaserna 1848-01-13. Drängen Carl Andersson från Bommen kom till Kaserna runt 1827 och gifte sig med 
dottern Inga Britta 1829-12-27.  
 
 
 
 

 


