Minnesanteckningar från möte nr 11 ”Studiecirkel i Rönö”
Datum: 2019-10-03
Plats: Rönö Bygdegård
Närvarande
Conny Passmark, cirkelledare
Göran Mofors
Elsy Andersson
Gösta Andersson
Thomas Olsson
Kerstin Olsson
Lolita Nilsson
Rolf Andersson
Louise Moqvist
Bror Moqvist
Birgit Johansson
Anders Tillander
Ronnie Nordin
Cirkelledaren Conny Passmark öppnade mötet, hälsade samtliga välkomna och
presenterade kvällens program:
Agenda:
• Inledning
• Status på vårt arbete
• Planering inför höst o vår. (Räknar med att vi har vårt första utkast av ”RönöTorpen”, i maj 2020)
• Börjar med inventering av Rönö-material
- vi har 6 stora kartong, som skall genomsökas, sorteras, kategoriseras,
dokumenteras. Vårt första angreppsätt av materialet är att hittar kopplingar till
torpen.
• Kaffe med bulle o kaka!
• I Segerbo finns många allmogesaker, böcker, verktyg mm. Även här skall vi dyka
ner och se om vi hittar intressant information som vi kan använda.
- om hinner skall vi även här dokumentera och komplettera de maskinskrivna
listor som finns. Böckerna var i mycket dåligt skick. Jag har renoverat och bundit
om flera om dessa gamla böcker.
• I styrelserummet i Bygdegården finns även mycket skrivet material och även
gamla böcker som skall dokumenteras. Detta kan i samband med vårt letande
efter torp-information. Skall försöka återställa dess och även de gamla Rönöböcker som är av intresse och finns arkiverade i Kuddby.
• Hur går vi vidare?
• Avslut
Conny visade gamla bilder över Rönö med omnejd och även gamla skolbilder.

Segerbo 1946.

Segerbo 1956

Affären vid Stäks ångbåtsbrygga, 1956.

Kortet med glasskiosken bör vara tagen någon
under början av 60-talet.

Folkskolan i Rönö 1915. Observera den damen i
sin vackra utstyrsel.

Fattigstugan, som senare blev småskolan.
Färgfotografiet, som börjar tappa sina färger,
är tagen 1956.

Magister Arvid Maltefors, tidigare Pettersson,
med välkammade Rönö-elever. I översta raden,
tvåa från vänster står Rolf Andersson,
Håkanstorp och den leende flickan ytterst, till
vänster i första raden ser vi Ragna Ericsson,
Vårgårda.

Lärarinnan Linnea Glimborg med
förväntansfulla elever i sitt klassrum i
Rönöskolan.

Statusen på våra torp.

Utav de 85 torpen (enligt torpinventering i den sk ”Rönöpärmen”) är arbetet påbörjat i
57 st. Tiden fram till nästa träff, torsdagen den 7 november, kan användas att
komplettera informationen enligt listan nedan. Önskar ni komplettera med personer
som bott i torpen, vore det jättebra. Conny hade lovat att skicka ut ett”råmaterial” (alltså
information som hittills samlats) av torpen till resp grupp. Detta kommer under hösten.
Conny har tidigare lovat uppdrag att ta fram ett par förslag på mallar hur presentation
av torpet kan se ut. Dessa mallar skickas ut samtidigt med ”råmaterialet”.
Om ni har möjlighet till nästa gång att titta över er torpinformation och om inte har
följande information, komplettera gärna.

TYP= status idag. Typer är RUIN, FRITIDSBOSTAD, BOSTAD, BYGGNAD SAKNAS.
ART=vilken typ av torp: jordtorp, backstuga, dagsverkstorp, stattorp, kronotorp,
skogstorp, kolartorp, soldat-(grenadjär-)torp, ryttartorp, båtmans- (kronobåtsmans)torp
(PÅMINNELSE) Detta skall vi dokumentera för resp torp:
• Lokalisera platsen
• Verifiera Torplistan
• Hittar ni ”nya” torp”; torp finns inte finns på ”Torplistan”! Rapportera detta!
• Torpnamnet! Försök att reda på hur torpnamnet har tillkommit. Även andra
namn på torpet. Ibland behövs det anges en geografisk koppling, i så fall, gör det.
• Fotografera platsen; även om det inte finns några synliga bevis på torpen. Mycket
viktigt!
• GPS-koordinater. Testa att koordinaterna fungerar. Rita gärna torpet på en
aktuell karta. En aktuell karta med ”alla” torp, kommer att göras under vt 2019.
• Märkning av torpen (Detta skall ske senare i samråd med ägare o Rönö
Hembygdsförening).
• Vem äger torpet/platsen idag; kontakta och informera om vår studiecirkel.
• Börja ”forska”! Vem har bott i torpen, när, yrke mm. Historiska kartor är mycket
intressant. Försök att hitta gamla bilder på torpen och personer som bott i
torpen.
• Hittar ni annan intressant information som har koppling till torpen/torpens
invånare, ex rättsprotokoll, lägg även in detta.
• Kom ihåg att alltid ange källan, även namn på personer som berättar intressanta
kopplingar till vår hembygd.
• Sammanställa Kerstin B och Kerstin S skall börja överföra gruppernas
sammanställda information, till ”bokutkast”.
• Varefter KB o KS har ett ”färdigt” utkast, skickas detta på ”remiss” till resp grupp

Sammanställningen av utdelade torp:
Arbetsgrupp

Medlemmar

1

Elsy o Gösta Andersson
Ronnie Nordin
Conny Passmark

2

Göran o Ninni Mofors
Bengt Strid
Kerstin o Per
Sundqvist

Tilldelade torp

3

Louise o Bror Moqvist
Sture Brogsten

4

Kerstin o Anders Boija

5

6
7

8

Katarina Lagerqvist
Magnus Hult
Lolita Nilsson (OBS
NY!)
Stefan o Kerstin Jakas
(Slutat i Studiecirkeln)
Kerstin o Thomas
Olsson
Rolf Andersson

Birgit Johannson
Anders Tillander
Conny Passmark

Tilldelade torpen överflyttade
till grupp 7.

Kvar på vår torplista är dessa:
(OBS! De blåmärkta är sk båtmanstorp).
Utöver dessa torp har ytterligare torp på vår lista.
Dessa lämnar vi dessa så länge, om det inte finns
intresse i grupperna att även något eller några av
dessa torp skall vara med.
Önskar gruppen utöka sin lista på torp, så är det givetvis
möjligt och tacksamt.

Landhöjning Vikbolandet
Strandnivån för 7000 år
sedan.
Mörkare blå visar dagens
landnivå.

Förstorad bild över Rönösocken
Strandnivån för 2000 år
sedan.

Strandnivån för 500 år
sedan.

Genomgång/Rensning av ”Rönömaterial”
Conny hade med sig flera kartonger och bärkassar med ”Rönömaterial”, som grupperna
gick igenom, sorterade, rensade, rengjorde mm mm. Det fanns kassaböcker och
medlemsmatriklar från Rönös olika föreningar, skolböcker såsom sång- och
geografihäften. Många intressanta dokument från Rönö Allmänning

Ibland allt material hittades denna lilla
påse från lanthandeln Mörje. Är det någon
som har information om, hör av er till
Conny Passmark 070 200 9186 alt
conny@passmark.se.

Nästa träff den 7 november 2019. Bland annat skall börja använda datorn till att söka
information på nätet. Så kom ihåg att ta med datorn. Alla är välkomna; även ni som ej
tidigare varit med i studiecirkeln.

Vid fjäderpennan
Conny

