Minnesanteckningar från möte nr 5 ”Studiecirkel i Rönö”
Datum: 2019-03-21
Plats: Rönö Bygdegård
Närvarande
Conny Passmark, cirkelledare
Göran Mofors
Bror Moqvist
Louise Moqvist
Gösta Andersson
Elsy Andersson
Rolf Andersson
Magnus Hult
Thomas Olsson
Kerstin Olsson
Kerstin Boija
Henrik Danckwardt
Sture Brogsten
Cirkelledaren Conny Passmark öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.
Efter inledande ord presenterade Conny kvällens upplägg och tog ett antal praktiska
detaljer.
•

Anmälan; fikat.
Anmälan skall ske med kalenderbokning. Viktigt att den besvaras, oberoende om
ni kommer eller ej. Viktigt för ekonomin, vilken vi skall använda och icke minst
för beställning av fika.

Komplettering personuppgifter:
- pers-nr, saknar vissa personnr. Behövs för vårt ekonomiska tillskott!
- mailadress; stämmer den?
- tel- o mobilnr; bra för en snabb kontakt.
Saknar fortfarande uppgifter för några deltagare. Kontaktar dem personligen. Allt
för att föreningen skall få sitt bidrag från Vuxenskolan.
• Insamlat material:
- hur skall vi hantera det, några idéer?
- lagringsformat, kopior, versioner
- utkast o kvalitetssäkring
- renskrivning
Önskemål framfördes att ha några exempel på hur ”torpet” kan presenteras. Conny tar
ett par exempel och distribuerar dessa till grupperna. Det bör påpekas att resp. grupp
bestämmer hur mycket information som skall användas för att beskriva ”torpet” på ett
bra och informativt sätt. Obs glöm ej källhänvisningar.
•

Arbetsgången är att resp grupp börjar sammanställa sina torp för renskrivning och
Conny kompletterar med sitt material. Även detta skickas till resp grupp.
Arbetsmodellen som fanns i mötesanteckningar från möte nr 4, finns längre ner i detta
dokument.
Arbetsgrupper är nu numrerade och en redigerad torplista framtagen.
Arbetsgrupp 1 ”Passmark & Andersson” Torp 9, 10, 11, 12 och 14 De ”nya” torpen är
nr 13, 15, 16 och 83.
Arbetsgrupp 2 ”Mofors, Strid & Sundqvist” Torp 1, 2, 3, 4, 7 och 8, tillkommit 5 och
”nytt” torp är nr 6 Timmerdal
Arbetsgrupp 3 ”Moqvist och Brogsten” 24, 25, 26. De ”nya” torpen nr 27, 28 och 29.
Arbetsgrupp 4 ”Boija” 81 och 82.
Arbetsgrupp 5 ”Hult & Passmark” 21, 22 och 23. Förslag på ”nya” torp är 68, 69 o 70.
Arbetsgrupp 6 ”Jakas” 73, 74, 75 tillkommit 97
Arbetsgrupp 7 ”Olsson & Andersson”, 17 och 18. ”Nya” torp är nr 78, 79 o 80
Arbetsgrupp 8 ”Johansson/Tillander & Passmark”, 56, 57, 58 o 59
Vår torplista innehåller till dags datum summa 158 st torp. Belägna i Rönö Socken.
Kvalitetssäkrade (minst tre (3) skilda källor har hittats om torpet)
Grupp 7 Olsson & Andersson presenterade vad de kommit fram till för nr 78 Linneberga
och nr 79 Berglund.
Conny berättade om båtmanstorpen i Rönö Socken; 36 torp har under någon tidsperiod
används som båtmanstorp. 118 st båtsmän (mellan åren 1699-1904) och i flera fall med
familjer och vilket torp de bodde i och till vilket rote (totalt 7 st) de var kontrakterade,
är dokumenterade.
Rönö Socken har även haft ett Rusthåll. Rusthållet ansvarade för minst en ryttarsoldat.
Rusthållet med nr 26 benämndes först ”Rönö Capell” och bytte senare till ”Mörje
Rusthåll”. Har hittat 14 st ryttare/grenadierer mellan åren 1684-1904.
Rusthållet tillhörde Östgöta Kavalleriregemente (även kallat Östgöta Ryttare) fram till
1790, därefter Livgrenadier regementets rusthållsdivision och från 1816 Andra
Livgrenadierregementet, som under en kort tid vid sekelskiftet 1700/1800 kallades för
Vikbolands kompani.
Conny avslutade med att berätta om ryttaren Petter Mörling (släktnamnet Fougberg)
som kommenderades till Finland 1741 för att strida mot ryssen. Ingick även i den
svenska styrkan i det sk Pommerska kriget.
Rolf Andersson informerade om att vi får besök av en person från
Riksantikvarieämbetet den 10 juli 2019 för att berätta om våra fornminnen. Mer
information kommer.

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
Önskar gruppen utöka sin lista på torp, så är det givetvis möjligt.
Conny avslutade och tackade för medverkan.
Tiden fram till nästa uppföljningsmöte, som går av stapeln den 23 maj 2019 kl 18:0020:30, är tänkt till användas till att besöka de nya tilldelade torpen. Det är också viktig
att påbörja sammanställning med de ”färdiga torpen, så kvalitetssäkring kan påbörjas.
Bokningen o beställning (kaffe med tilltugg (20 kr/st) till 23 maj kommer i början av
maj.

Vid fjäderpennan
Conny

