
Vildbrånen/Vällebrånen (1870 - efter 1938) 
Av Ingolf Berg den 18 februari 2021 

  

Torpstället har tillkommit genom svedjebruk (s.k. brånad, efter ordet bränna). Välle är småländsk 
dialekt för vild. 

Nämns 1871 med fd stathjonen Anders Johansson o h h Martha Catharina Carlsdr. som innehavare. 
Tre barn, varav ett av den dog fyra år gammalt. 
Stathjonen och senare torparen Anders Johansson (1871 – 1880) tillträder torpet år 1871, då med 
hjälp av piga och dräng. I husförhörslängden 1880–1885 anges familjen som fattiga och 1891–1895 
anges ”stugan nedriven”.  
Torparen Anders Johansson (f 1822 i Kalvsvik), gift 1861 med Märta Katarina Carlsdr. (f 1829 i 
Vederslöv – död 1895). De har barnen Emma Fredrika (- 60), Johan August (-72) och Carl Magni (-75, 
död 1879). Sonen Johan August övertar torpkontraktet och de brukade Vildbrånen under 
sammanlagt 25 år, mellan åren 1871 - 1896.   
1877 avliden Johan Magnusson på Vällebrånen. 
Dottern Emma Fredrika (f. 1860 i Vederslöv) gifter sig 1890 och flyttar då till Väckelsång. Sonen antas 
år 1895 som soldaten Sjö vid No 68 Skägaglösa Gunnarsgård och gifter sin samtidigt. 

1899 avlider Nils Peter Jonsson (f 1836) gift md Anna Abrahamsdr. (f 1830) på Vällebrånen. Samma år 
och med två månaders mellanrum avlider också deras gemensamma dotter Eva (f 1864).  De hade 
flyttat in 1896 efter att tidigare varit inhyses på Jularelycke. Hustrun bodde kvar till 1906 med oäkta 
sonen Karl Gustavsson (f 1889), som flyttade till Tofteryd (F) året innan. 

1906 – 1916 brukar Magnus Johansson och hans hustru Eva Kristina Gran (båda födda 1844 i Skatelöv 
resp. Asa) torpet Vildbrånen. De flyttar därifrån till torpet Backen som enda sonen tagit över fram till 
1921. Änkan sedan 1883, Ingrid Kristins Nilsson (Larsdotter) f 1852, flyttar då ensam in samma år 
efter att tidigare ha bott hos sin broder i 1/32-dels mantal Vrankunge Västregård.  

1933 flyttar f d statdrängen Frans Agust Karlsson 1877 - 1938) gift med Martina (f 1891) och sonen 
Verner (f 1918) tillbaka till Sunnanvik efter fyra års bosättning.  

Änkemannen, jordbruksarbetaren och f d torparen Anders Gustav Johansson (61 år gammal), tidigare 
den sista bosatta i Snickaretorpet, flyttar in 1934 och bor där ännu 1938. 

 

 


