
Rapptorpet och Rappstugan i Våle 

1838-47 Jonas Rapp f1818 är fältjägare i Våle från 1841 och gifter sig 1845 med Kerstin Pärsdotter f1815. Inhyst på 

torpet bor soldatdottern från Forsa Rakel Knutsdotter f1798 med sonen Knut. 

 

1847-62 Jonas Rapp är fältjägare i Våle med hustrun Kerstin. Sonen Johan Olof föds 1849.  

1863-1874 Jonas Rapp är fältjägare och torpare och mot slutet 
av perioden gratialist och torpare i Våle med hustrun Kerstin 
och sonen Johan Olof. Sonen dör 1867 och fältjägardottern 
Brita Stina Hansdotter f1854 flyttar till Våle från Lockne 1869. 
Brita Stina blir fosterdotter och flyttar till xxxdal 6/10 1873. 
 
1874-1880 Jonas Rapp är gratialist och torpare i Våle med 
hustrun Kerstin och fosterdottern Brita Stina. Brita Stina gifter 
sig 1876 med Erik Andersson f1844 och får sönerna John 
August f1877 och Hans Erik f1879 men bor kvar hos 
fosterfadern.  
 

1880-1890  Jonas Rapp är gratialist  i Våle med hustrun Kerstin. Fosterdottern med familj har flyttat till Lockne. 

Inhyst på torpet är Juliana Jönsdotter f1855 med tre barn och den sjuklige maken Nils Nilsson f1851 på hospital från 

ca 1890. Arrendator är från ca 1890 Aron Granbom f1859 med hustrun fältjägardottern från Sidsjö Brita Sofia Wik 

f1865 med fyra barn. 

1896 Jonas Rapps torparehustru i Våle dör. 

 

1900 Jonas Rapp är gratialist och födorådstagare i Våle. Hulda Maria Thor f1863 med två söner är hushållerska. Aron 

Granbom är arrendator i Våle. Bengt Olofsson f1851 från Finnäs öppnar affär i Rapptorpet. 

 
1909 Jonas Rapp dör som gratialist i Våle 91 år gammal. 
Nils Engdahl f1881 med hustrun Maja Persson f1884 övertar affären 
och bildar Våle Uppköparförening. 
 

 

 
Nils och Maja i sin affär 

 
 

1927 Skogsarbetaren Ludvig Granbom f1895 (Aron Granboms son) och hustrun Gerda f1899 får dottern Britt Ingrid. 



  

1935 Aron Granbom dör av ålderdom (76 år) som gift födorådstagare i Våle. 

 

1936 Chauffören Ludvig Granbom och hustrun Gerda får dottern Margit. 

 

1838 Brita Sofia Granbom f. Wik dör av ålderdom (73 år) som födorådstagare i Våle. 

  

1946-47 Britt Granbom f1927 gift med Göte Grönvik f1918 flyttar in på Rapptorpet. 

1954 föds dottern Ingegerd Grönvik 
 
2013 Ingegerd Grönvik som bor i Rappstugan skriver: 
  
År 2000 fick vi ta hand om huset och började först riva invändigt. 
Då kom det fram en stock med texten Per Olov Eriksson Hunge 
1882. 
 Det kanske var någon som var med och byggde huset. När allt var 
rivet invändigt var det dax att märka upp och timra ner stugan. 
Vi flyttade den ca. 200 m till en tomt som jag fått av mamma och 
pappa. Vi hade tänkt att det skulle bli ett fritidshus. Mats gjorde 
allt på fritiden. Vi bestämde oss till slut att göra det till 
permanentbostad. 2005 var det klart och vi flyttade från Brunflo 
till Våle. Det har vi inte ångrat. 
  
Per Olof Eriksson som skurit in sitt namn i stocken bör vara Per 
Olov Ersa från Hunge  född 1866 han var 1882 16 år. Ombyggnad 
av något slag? 

 

 

Stugan från Rapptorpet 2009 

 


