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Torpinventering inom Onsjö rote. Genomfört åren 2016 – 2018. 

 

Torpets namn : 
Vråna 
 

Fastighet: 
Onsjö 2:1 

Hustyp: 
Torp och statarbostad 
 

 

GPS Position (WGS 84 g/m/s) 
N 58*20´29,8        O 12*19´06,8 

Onsjö rote  

                          

Ägare :Vänersborgs kommun Ägaradress 
 

Rester av husgrunden till torpet Vråna. 
Foto år 2016 av Lennart Järpler. 

Karta över Onsjö säteri upprättad 1786 av Hans H 
Lindskog. Detalj över Vråna på ”gamla platsen”. 

 

 

 

 
 

Häradsekonomiska kartan från 1890-talet.  
Pilen anger ”nya platsen”. 

Lantmäteriverkets ekonomiska karta från 1950-talet.  
Pilen anger ”nya platsen”. 
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Historik 
Vråna är ett gammalt torp till Onsjö säteri och fideikommiss. Finns angivet på karta från 1786. Den 22 januari 
1779 genomförs en syn av torpet med följande text:  

”22 januari 1779 syn på torpet Wråna som Lars Linnartsson upptagit eller nyodlat och sedermera bebott 

uti 21 års tid. 
Mangården: En stuga med förstuga och förstugekammare 12 ½ aln lång 7 alnar bred. Till väggar alldeles 
förruttna, bör nedtagas och byggas om nya i dess ställe. Tak av näver. 
Ladugården: En loge med tvenne lador och fähus, 11 alnar lång 8 alnar bred. Taket täckes med halm.” Vidare 
anges att ”Torpet Wråna beläget väster om vägen från herrgården till Vänersborg. Skillnaden (troligtvis menas 
gränsen) mellan Vassända prästgårds ägor och Onsjö. Går till herrgården en dag i veckan på egen kost. Har 
husplats och liten kålgård. Uppbrukat åker, ganska mager jord och hård sand och rågjord giver knappt 3 à 4 
(otydligt ord). Den inom samma hägnad befintliga äng är ganska mager. Berg uti ängen uti det nordvästra 
hörnet.” 
 

Med hänvisning till ovanstående text, är torpet från år 1758. På karta från 1786, synes torpet ligga nära 
gränsen till Vassända Prästgård vilket även antyds ovan. Kan vara så att det gamla torpet låg ett stycke från 
den plats det senare hade (Jämför kartdetalj sist i denna torpakt).  
Vråna var det minsta av torpen på Onsjö. I en uppgift anges att ”torpet är på 4 tunnland (2 ha) och har ingen 
häst”. På grund av torpets ringa storlek är det ett ”endagastorp” innebärande att ett obetalt dagsverke i 
veckan skall göras på Onsjögård som ersättning för att man får bruka och bebo torpet. 
 

Torpfamiljerna 
Förteckning över fjorton torpfamiljer finns dokumenterade i den kompletta torpakten. Här omnämns dock 
som exempel, den familj på Vråna som först går att finna i husförhörslängden (från år 1810) för Vassända 
Naglum. Denna familj var under åren 1810 – 1835: 
 

Torparen Anders Andersson född 1782-02-03 i Ör och hustrun Christina (Stina) Svensdotter född 

1755-05-16 i Brohult, Västra Tunhem. De hade inga barn. Hos dem bodde år 1811 en änka, Märtha Höglund 
född 1785 i Frändefors med sin oäkta son Johannes som var född 1811-08-25 men som avled redan 1812. 
Märtha vigdes 1811-08-17 med rättaren på Onsjö Jonas Blomqvist. Hon bodde kvar på Vråna till 1813, då hon 
flyttade med familjen till Onsjö gård.  Hos Anders och Stina fick även olika inhyses bo under åren i denna lilla 
torparstuga. 
 

Tillägg: Kartdetalj som visar torpet Vråna i förhållande till Norget och gränslinjen till Vassända prästgård. Här 
framgår att den ursprungliga torpplatsen för Vråna inte stämmer med den plats som Vråna har på 
Häradsekonomiska kartan från 1890. Det kan ha varit så att när vägen från Norget ned till Hovmanstorpet och 
Brudarebacken hade anlagts så flyttades torpet Vråna ner till denna väg. Höger pil visar sockengränsen mellan 
Vassända i norr och Naglum i söder.  
 

 
 

 


