Minnesanteckningar från möte nr 9 ”Studiecirkel i Rönö”
Datum: 2019-05-23
Plats: Rönö Bygdegård
Närvarande
Conny Passmark, cirkelledare
Göran Mofors
Christina Mofors
Kerstin Sundqvist
Per Sundqvist
Elsy Andersson
Magnus Hult
Katarina Lagerqvist
Thomas Olsson
Kerstin Olsson
Sture Brogsten
Cirkelledaren Conny Passmark öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.
Efter inledande ord presenterade Conny kvällens agenda:
Inledning/Uppföljning
Smedje- Gottenviks- o Bränngruvan
Status på våra torp
Kaffe med bulle o kaka
Torpen i nordvästra Rönö o söder Segerbo
Hur går vi vidare?
Avslut
Conny visade ett antal gamla bilder på Arvidbergs Gruva:

Conny gick igenom statusen av torp inventeringen:

Utav de 85 torpen (enligt torpinventering i den sk ”Rönöpärmen”) är arbetet påbörjat i
57 st. Tiden fram till nästa träff kan användas att komplettera informationen enligt
listan nedan. Önskar ni komplettera med personer som bott i torpen, vore det jättebra.
Conny kommer att skicka ett ut ”råmaterial” (alltså information som hittills samlats) av
torpen till resp grupp. Conny fick i uppdrag att ta fram ett par förslag på mallar hur
presentation av torpet kan se ut. Dessa mallar skickas ut samtidigt med ”råmaterialet”.
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.
Arbetsgrupp 5 ”Hult” berättade om torpen 67 Alsäter och 69 Hagstugan.
Katarina och Magnus fick kontakt med en
äldre som visade dem platsen och torpet
67 Alsäter. Torpet har varit ett sk
kronotorp. ” År 1929 infördes en ny
upplåtelseform på kronoparkerna:
kronotorp. Målet var nu inte längre att
etablera jordbruk. I stället skulle
kronotorp i första hand upplåtas till lokala
skogsarbetare som gjort sig kända för
"sparsamhet, nykterhet och hederlig
vandel". Dessa kronotorp kallades
"kronotorp 29" eller K29 efter det år då
författningen fastställdes. En generell
friköpsrätt infördes nu för samtliga
upplåtelseformer, alltså även skogstorp
och odlingslägenheter. Endast 140
kronotorp uppläts dock enligt 1929 års
författning, och av dem hade många
överförts från tidigare upplåtelseformer.”
Källa: Wikipedia
Arbetsgrupp 3 Moqvist och Brogsten berättade om torpen 27 Hornsudd och 28 Grufvan,
Arvidsberg. Sture Brogsten visade även mycket lång stenmur, som antagligen var
avgränsning av gruvan.

Rolf Andersson hade skickat med en gammal bild av Göktorpet, som skapade en
diskussion huruvida det är Göktorpet eller inte. Hur som helst, bak på bilden/tavlan står
det Göktorpet och är även nedtecknat att bilden förställer Rolfs ”farmors syster med
man”. Troligtvis är detta "Mejjerinnan" Maria Johnsson.

Arbetsgrupp 8 Johansson/Tillander och Passmark redovisade torpen:

De blåmärkta torpen är sk ”båtmanstorp”
Conny visade ett förslag på hur den digitala kartpresentationen av torpen kan se ut:
Här lämnades önskemål om
att på något visa om torpet
finns kvar eller är rivet.
Modellen skulle kunna vara
att visa en kvadrat för ett
torp som kvar och en cirkel
för rivet torp, istället för en
gul nål, som bilden visar. För
att visa torp-typen kan olika
färger användas, exempelvis
brun färg för jordtorp (Jtp),
blå färg för båtmanstorp
(Bt), gul färg för soldattorp
(St) och orange för backstuga
(T)

Genom att tryck på torpnamnet
visas information av torpet, som
i detta exempel båtmanstorpet
69 Cederdal. Torpet är beläget i
Klockarstaden

Conny avslutade kvällen med att tacka deltagarna för ett gott arrbete under vårens
studiecirklar och önskan om en bra och solig sommar.
Nästa träff blir torsdagen 19 sep 2019, kl 18.00 i Rönö Bygdegård. Kom ihåg att beställa
kaffe med tilltugg (20 kr/st). Övriga träffar under hösten blir 31 okt och 21 nov 2019.

Vid fjäderpennan
Conny

