Minnesanteckningar från möte nr 17 ”Studiecirkel i Rönö”
Datum: 2019-11-21
Plats: Rönö Bygdegård
Närvarande
Conny Passmark, cirkelledare
Bengt Strid
Göran Mofors
Kerstin Olsson
Thomas Olsson
Lolita Nilsson
Rolf Andersson
Louise Moqvist
Bror Moqvist
Birgit Johansson
Anders Tillander
Kerstin Sundqvist
Per Sundqvist
Cirkelledaren Conny Passmark öppnade mötet, hälsade samtliga välkomna och
presenterade kvällens program:
Agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inledning
Intressanta forskar-sidor på internet.
Ny Vägstensmarkering funnen
”Jämn” Vasaloppsåkare
ArkivDigital
Påbörja redigering av torpinformation
Snabb ”datorkurs”
Där i mellan lite kaffe med tilltugg

Intressanta forskar-sidor på internet.

Detta är ett axplock av databaser som vi har och kommer ha stor nytta att dels hitta ”ny”
information och dels kvalitetssäkra den information som vi har om ”våra” torp.

Ny Vägstensmarkering funnen
I samband med grävning för nedläggning av fiberkabel, hittades denna vägsten med
texten ”??baggetorp” och ”1628”. Både stenen och texten tycks dock vara av senare
datum. Stenen hittades vid Skälläng, väg 863.

”Jämn” Vasaloppsåkare.

Tala om att vara jämn och ha koll på tiden.

ArkivDigital
Under våren kommer studiecirklarna ha till tillgång till ArkivDigital. Vuxenskolan
tillhandahåller en licens tom utgången av maj månad 2020. ArkivDigitals bildarkiv
består av över 200 000 volymer eller omkring 86 miljoner digitala färgbilder på
kyrkoböcker, bouppteckningar, mantalslängder, domböcker, militära rullor,
släktnamnsregister, katekismilängderna, äktenskapsmål, fängelsehandlingar,
sjömanshus och mycket annat.

Påbörja redigering av torpinformation och en snabb ”datorkurs”.
Vi påbörjade arbete med att sammanställa torpinformation; flytta information från Excel
till Word. Torpdokumenten kommer att skrivas i Word. Slutdatum för den första boken
är beräknad till i slutet på maj 2020.
Varje grupp har fått sina torps rå-information och dessa skall nedtecknas och
kvalitetssäkras. Det är viktigt att även komplettera md information enligt listan nedan
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

Windows-kommandon
En liten repetition av bra kommandon/tangenter att känna till.
Ctrl+a
Crtl+c

Markera allt
Kopiera markerad text
och/eller objekt

Markera ett ord: ställ
markören på ordet som
skall markeras och tryck 2
ggr på hö mustangent.
Markera en hel mening.
Placera markören vä om
raden (ut i vä-marginalen)
och tryck 2 ggr på hö
mustangent.

Ctrl+x
Ctrl+v
Ctrl+z

Flytta markerad text
och/eller objekt
Klistra in text och/eller
objekt, som valt kopiera
eller flytta.
Ångra förgående operation.
Flera Ctrl+z-tryckningar
ger flera ”ångra tillbaka.

Ctrl+b
Ctrl+f

Söka efter angiven text.
Texten blir fet-markerad

Ctrl+k

Texten blir kursiverad.

Ctrl+u

Texten blir understruken

Observera att dessa funktioner kan nås på flera olika sätt.

Ctrl+y ångra tillbaka.
Återgår alltså till
ursprungsläge, efter att
Ctrl+z används.
Avsluta fetstil, tryck Ctrl+f
igen.
Avsluta kursiverad stil,
tryck ctrl+k igen.
Avsluta understruken text,
tryck ctrl+u igen.

Menyraden START

Lämpliga funktioner fås genom att
trycka ned hö mustangent och en bild
över lämpliga funktioner framträder.

Grupp 4 Kerstin och Anders Boija har av Christina Karlén fått mycket intressant information
om torpen 81 Norrudden (Hästöstugan) och 82 Slungudden (Backstugan), som båda ligger på
Hästö, och tillhör Lilla Rimmö. Christina, tillsammans Lennart lever sitt sommarliv på Lilla
Fruholmen, ost om Lilla Rimmö. Christina har forskat och nedtecknad boende på Hästö, och
nämner att, ”Första gången Hästö nämns i kyrkböckerna är i 1841–1847 års
husförhörs-längd.”
Norrudden:
”Anders Peter Narboms familj har bott längst på Norrudden. Anders Peter (född 13/2
1811 i Mogata) med hustru Sara Lovisa Nilsdotter (född 10/6 1812 i Rönö
Kungsgård) kommer till Hästö 1842 från Svarttorp tillsammans med döttrarna Anna
Sophia (född 26/3 1836 i Gruvan), Carolina (född 18/9 1838 i Gruvan) och Maria
Charlotta (född 3/9 1841 i Svarttorp). Anders står som torpare på Hästö. 30/4 1863
dör Sara Lovisa,”………
……….
”Den sista familjen på Norrudden som går att följa i kyrkböckerna är Karl Gustaf
Henning Gustafsson (född 8/11 1883 i Norrköping) med hustru Ester Ingeborg
Wastesson (född 23/3 1887 i Sankt Anna), Hennings dotter Rut Ellen Maria (född
6/12 1909) och bådas son Henning Arne (född 3/4 1915 i Sankt Anna). Hustrun Ester
är dotter till Karl Adolf och Kristina Charlotta Wastesson på Lilla Rimmö, ägare av
Hästö. Henning med familj kommer från Stora Rimmö den 7/7 1923 och flyttar till
Risö den 2/12 1927.”

”Backstugan Hästö: Namnet Slungudden skrivs första gången i slutet av
1850-talet.

De första som skrivs i Backstugan Hästö är torparen Eric Ericsson (född 23/5 1793 i
Häradshammar), hustrun Anna Cajsa Persdotter (född 13/3 1787 i Norrköping) med
barnen Anna Maja Ericsdotter (född 4/12 1815 i Östra Husby) och Catharina
Ericsdotter (född 5/11 1818 i Jonsberg). Catharinas son Nils Peter föds på Hästö den
10/7 1842 (det står 10/7 i födelseboken och 5/7 i husförhörslängden) Familjen
kommer hit 1839.

………………………….

Den siste fast boende på Slungudden är Emil Gunnar Österman (född 18/10 1885 på
Kallsö). Han kommer dit i november 1917 tillsammans med hustrun Agnes Mathilda
Karlsson (född 15/4 1894 på Risö), sönerna Sven Ingvar August (född 25/10 1914 på
Yntholm) och Erik Gustaf Emil (född 21/8 1917 på Trännö). Emil Gunnar står som
fiskare.
På Slungudden föds dottern Gunborg Margareta Mathilda den 3/3 1921.
Familjen hade haft ytterligare ett barn, sonen Erik Gunnar Teofil (född 13/10 1912 på
Yntholm). Han förolyckades den 22 juli 1915.Han föll i sjön från faderns pråm och
drunknade (Stockholm).
Den 23 januari 1922 drabbas familjen av en ny förlust, sonen Sven Ingvar August
avlider (tumör).

Den 10 april 1928 ska hustrun Agnes och sonen Erik gå på isen till Djursö för att
hämta mjölk. Vid Yntholm brister isen under dom och deras belägenhet uppfattas av
boende på Yntholm. Endast sonen kan räddas. Efter denna tragedi kommer Erik till
Karl Wastesson på Lilla Rimmö. Den sjuåriga dottern Gunborg får komma till
släktingar i Småland.
Emil Gunnar avlider på Kolmårdens Sanatorium den 8/10 1933 i tuberkulos.”

I Norrköpings tidningar, 1928 står följande lilla notis:
” En drunkningsolycka inträffade nyligen i S:t Annas Skärgård i Östergötland. En
35.årig fru Agnes Österman från Slungudden i Rönö hade med sin 10-årige son

begivit sig ut på isen på väg till Djursö för att hämta mjölk. Vid Yntholmen i S:t Anna
brast isen under dem, varvid båda kommo i vattnet. På deras nöddrop skyndade
några personer till undsättning, men när man efter halvtimmes arbete fick upp dem
voro de döda.”

Christina Kalén
Lilla Fruholmen

Med dessa levnadshistorier (det finns mycket mera) som Christina har
tillhandahållit får jag tacka för denna termin. Vi startar igen torsdagen
den 16 januari 2020 kl 18.00. Önskar er en mycket GOD JUL och ett
GOTT NYTT ÅR.

Vid fjäderpennan
Conny

