Minnesanteckningar från möte nr 16 ”Studiecirkel i Rönö”
Datum: 2019-11-07
Plats: Rönö Bygdegård
Närvarande
Conny Passmark, cirkelledare
Elsy Andersson
Gösta Andersson
Sture Brogsten
Kerstin Olsson
Thomas Olsson
Lolita Nilsson
Rolf Andersson
Louise Moqvist
Bror Moqvist
Birgit Johansson
Anders Tillander
Ronnie Nordin
Katarina Lagerqvist
Magnus Hult
Kerstin Sundqvist
Per Sundqvist
Cirkelledaren Conny Passmark öppnade mötet, hälsade samtliga välkomna och
presenterade kvällens program:
Agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inledning
Vår arbetsplan
Status på våra torp
Olika sökningar i databaser och i böcker, dokumentation
Strukturera information; temporär lagring
Praktisk handhavande
Där i mellan lite kaffe med tilltugg
Hur går vi vidare?
Avslut

Vi startade med att gå igenom vår ar betsplan som också godkänts av Vuxenskolan.
Namnet på vår cirkel och vårt arbete är:

Torpinventering Rönö Socken, Vikbolandet.

Ämnet för cirkeln är:

Kartläggning och dokumentering av hus benämnda torp i
Rönö Socken.
Målet för vår cirkel är:

Kvalitetssäkra och komplettera befintlig torplista och de
människor som bott och haft sin hemvist i dessa torp.
Huvudmålet är att färdigställa dels en skriftlig
dokumentation, dels en elektronisk, webbaserade databas
av torp i Rönö Socken.
Vårt arbetssätt i cirkeln är:

Träffarna är dels upplagda som "klassträffar", för att lära
sig metodik, få ett gemensamt arbetssätt, riktlinjer,
uppföljning, presentation av framarbetat material och
sammanställa insamlat material. Därutöver sker träffar för
praktiskt och fysisk söka efter torp och torpplatser i Rönö
Socken.
Underlag för arbete dels litteratur och sökning på ett antal relevanta internetsidor:

Litteratur
Sveriges Bebyggelse. Östergötlands Län VIII
Svenska Gods o Gårdar, Östergötland Norra
Östergötlands Historia A Riddestedt
Östergötlands Beskrivning A Riddestedt
En Liten bok torp, torpare o torpinventeringar.
Beskrivning o Karta över Torpbebyggelse, Kisa o Vä Eneby
Hembygdsförening
Vår Hembygd Vikbolandet 1997

Vikbolandets 1900-tal, Demokrati o Föreningsliv
Vikbolandet Seklernas Rönö
Beskrivning över Rönö Socken I o II, Lars Glimstedt
m. fl.
Internetsidor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://www.arkivdigital.se/
https://tidningar.kb.se/
http://www.kringla.nu/kringla/
http://www.bygdeband.se/plats/39343/sverige/oste
rgotlands-lan/norrkoping/rono/
https://www.norrkoping.se/stadsarkivet
https://app.raa.se/open/fornsok/
http://www.isof.se/ortnamnsregistret
https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar
https://sok.riksarkivet.se/jordebocker?
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/Folk_805097018
https://sok.riksarkivet.se/kyrkoarkiv?
http://www.ogf.info/
http://www.soldatreg.se/
https://www.arkivdigital.se/sources/5244
http://www.hhogman.se/
http://www.ostergotlandsarkivforbund.se/lokalaarki
v/vikbolandets-arkiv-och-historieforening/
m.fl.

Vi gick igenom informationsstatusen på våra torp och
konstaterade att delar av information skall och bör
kvalitetssäkras, vilket vi kommer att starta vid nästa träff
den 21/11. Kvalitetssäkring, se lista ne

Kvalitetslista! 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

3

Louise o Bror Moqvist
Sture Brogsten

4

Kerstin o Anders Boija

Tilldelade torp

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.

Vi påbörjade arbetet med sammanställning och Conny visade och tips på hur och var
torpinformation kan hittas. Vi kommer fortsätta med detta även nästa träff.
Historiskt kartregister

Fornminnesregister

Torpregister

Soldat- och båtmanregister

För att tillämpa sina inhämtade kunskaper fick grupperna i uppgift att leta fram ett torp,
som omnämns i Broccmans bok ”Beskrifning övfer Östergötland” från 1760 och
benämns ”Basmanstorpet” och skall ligga i närheten av Öfvergård. Efter lite arbete
hittades ett båtmanstorp beläget söder om Runnstorp och Öster om Vargdal. Platsen var
även utmärkt som fornminne. Ytterligare information som hittats var torpet tillhörde
rote 112, vilket är Rote Övergård och även båtsmannen Runn har kunde kopplats till
torpet. Torpet hittades även på två historiska kartor, båda från 1711.

Vid fjäderpennan

Conny

