
Rya Sörgård, Hyssna 

 

Tidigaste förfadern? 

Rya Sörgård är en av de gårdar där mina förfäder funnits under längst tid, men hur länge vet jag inte. 

I en mantalslängd från 1702 nämns en Måns Larsson som skulle ha gift sig detta år. I August 

Melanders bok Anteckningar om Marks och Bollebygds härader nämns denne Måns: 

7 sept 1725 hade Måns Larsson, Erik Jonsson, Olof Andersson och Anders Persson i Rya Sörgård fått 

tillstånd att inhägna en ljungbacke belägen mellan Ilvereds kärr och Furusjö, som då tillhörde Hyssna 

sockens allmänningsskog. 

Misshandel på Rya Sörgård 

Ovan nämnde Olof var kärande i ett misshandelsmål vid häradsrätten 1716. Svarande var min 

förfader kaptenlöjtnanten Paul Kindberg på det närbelägna rusthållet Dragered. Rya Sörgård var vid 

tiden augment till rusthållet, vilket innebär att man var skyldig att bistå rusthållet i natura eller med 

penningar. I domboken framgår det att: 

En tisdag 1716 hade Capitain Liutenanten, ädel och mannhafftig, Herr Paul Kindberg, kommit 

inridande på gården med dragen värja och sökt Olof Andersson. Avsikten var att driva in en avgift om 

11 nödmynt till rusthållet. Vittnet Per Håkansson, som vid tillfället satt på sin loge och böstade lin, 

kunde berätta att Paul hade stigit av hästen och tilldelat Olof 3 eller 4 slag med värjan. Det andra 

vittnet Erik Jonsson hade precis kommit från Seglora och var på väg till sitt fähus, då han mötte Paul 

som kom ridande med dragen värja och frågat efter skälmen Olof. Även Erik hade sett Paul dela ut 

slag med värjans flatsida, dock utan att det uppstod något blodvite. 

Inför rätten tillstod Paul att han slagit Olof eftersom han varit ond på honom eftersom Olof inte 

kommit med de nämnda nödmynten och menade att han som husbonde hade rätt därtill. Att inget 

blodvite uppstått, utan endast några röda fläckar på högra armen, kunde bekräftas av nämndeman 

Anders Gunnarsson som besiktigat Olof. 

Paul dömdes att plikta 40 mark silvermynt för hemfridsbrott samt 3 mark silvermynt för vart och ett 

av de åtta värjeslagen. 

Med ganska stor säkerhet är ovan nämnde Måns far till… 

Lars Månsson, farmors mormors morfars far, timmerman 

De tidigaste säkra anorna är Lars Månsson och Gunla Larsdotter. Gunla kom från Flohult i Sätila, men 

Lars var född här 1712, dvs mitt under det stora nordiska kriget. 1782 skattköpte Lars och Gunla sin 

del av gården. 



Lars var timmerman och så här står det i domboken från 11 september 1762, hösttinget i Skene mål 

nr 151 (moderniserad stavning): 

Lars Månsson i Hyssna socken anmäler uti ingiven skrift att han av åtskilliga här i orten är anmodad 

förfärdiga vävstolar, arbetshjul och flera husgerådssaker varuti han äger insikt och färdighet, men 

som han till sin utkomst och landet av ortens tjänst icke kan öva denna handaslöjd och förvärvade 

kunskap i brist av nödigt och tjänligt virke, ty ärnar på vederbörligt ställe anhålla om utsyning av 4 st 

ekar å kronoallmänningen och 4 st av de i dess gärde stående samt 4 st boketrän på skogstrakten 

Hölten till vilken ända begärer tingsrättens bevis till befordran av dess ansökan. 

Och som nämnden intygade att Lars Månsson är handaslöjd äger insikt och har färdighet att göra 

vävstolar och hjul med flera nödiga lantmanna husgeråd, därom han anlitas, men i brist av virke icke 

kan tjäna någon med sitt arbete, utan tarvar därtill utsyning, alltså varder sådant till bevis meddelat 

genom utdra av domboken och har Lars Månsson att anmäla hos Konungens Befallningshavare och 

söka dess gunstiga bifall till utsyning erhållande och så många ekar och bokar som äro uppförda vilka 

nödvändigt tarvas. 

Man fick alltså inte hursomhelst avverka träd, speciellt vaktade kronan på ekar som ju bla skulle 

användas till skeppsbyggen. Man skulle ha rättens intyg och därefter skulle utsyning av lämpliga träd 

göras av länsman eller skogvaktaren. 

Redan i mål nr 152 samma dag förekommer Lars Månsson igen, nu tillsammans med övriga åbor på 

gården, Anders Eriksson, Anders Olofsson och Anders Persson. Här gäller det en sågkvarn som man 

har tillsammans med granngården Rya Nolgård. 

Måns Larsson, farmors mormors morfar, också timmerman 

Även sonen Måns torde ha verkat som timmerman (bouppteckning, 1803): 

 

Swarve redskap til 

spineroks arbete        2.32 

Snekare redskap bestå 

ende af 1 soge 4 ploga 

5 höflor 1 steks såg ett 

koba såg               1.16 

Måns, som var gift med Anna Persdotter från Bonared, hade fem barn som alla uppnådde vuxen 

ålder. 

  



Ingeborg Månsdotter, farmors mormors mor 

En av Måns barn blev min förmoder och hette Ingeborg (född 1794). Hon var gift med Eric Bengtsson 

från Ansered och levde på gården till sin död 1867. 

Lars i Wäla, bror till Ingeborg  

En av Måns söner, Lars, var med i lantvärnet under kriget 1808-1809. Han kallades på bygden för Lars 

i Wäla och om honom står det i August Melanders bok Sätila pastorats jordeböcker från 1927: 

Den östra gården i Rya Söderg. kallas ”Wäla” (=världen). Detta namnuppkom i början af 1800-t. Där 

bodde då en som varit lantvärnsman 1808-1809, och som sådan kallades Ryd, af Rya (Se A.M. s. 295). 

Lars sade ofta ett ordstäf: ”Jak har vat ute i väla”, med syftning på sin lantvärnstid mm. Därför 

kallades han ”Lars i Väla”, liksom alla hans efterträdare till gården ännu kallas, t.ex. ”Anders i väla, 

välapajka, väladäker”, osv. Lars var ”råckasvarfvare”, och de flesta av hans manliga efterkommande 

har varit detsamma. Hans sonson ”lasapäasjohannes” (=Lars:s-Per:s-Johannes=Johannes Persson) är 

nu den skickligaste ”råckasvarfvaren” i Hyssna socken, trots sina 75 år. På 1870-t. var 40-50 svarfvare 

i Hyssna socken. 

Lars levde fram till 1860. Flera av Lars efterkommande ägnades sig åt svarvning och 

spinnrockstillverkning. Detta kan man läsa om i Hyssna Hembygdsförenings årsskrift från 2008. 

  



Laga skifte 1830 

1830 genomfördes laga skifte i Rya Södergård. Här deltog nämnde Eric Bengtsson, Nils Eriksson, Börje 

Jonasson, Per Månsson (bror till Ingeborg), Anders Månsson (bror till Ingeborg) och Nils Andersson 

(gift med Ingeborgs syster Anna). Lars i Wäla bodde vid tillfället i Torsered tillsammans med sin andra 

fru och familj, men verkar i samband med skiftet köpt brodern Pers del och flyttat tillbaka till Rya. 

Av skifteshandlingarna framgår att man hade ett otal åkerlappar. Alla hade olika namn, som t.ex. 

Krokåker, Nylännet, Madåker, Baståker, Gamla Kihlåker och Åker i Sågtorpet. 

Vilka fanns på gården runt 1830? 

Måns Larsson (död 1803) och Anna Pehrsdotter (död 1826) hade fem barn. Att det inte var någon 

regel att äldste sonen övertog gården ser man om man följer upp barnen. De två äldsta barnen, 

Anders och Anna gifte sig 1809 med syskonen Anna och Nils från Bonared Mellomgård. Här skedde 

ett byte som innebar att Anders flyttade ut och Nils från Bonared flyttade in. 

 

 

Anna-Britta Eriksdotter flyttar till Bua Bengtsgård 

Erics och Ingeborgs yngsta dotter Anna-Britta, som alltså var min farmors mormor, flyttade 1861 som 

gift med Carl Persson till Bua Bengtsgården i Hyssna. Hon var alltså den sista av mina anor som bodde 

på gården. 

 

 



 

 

 

  

Stamtavla från Lars Månsson till farmors mor Sofia Carlsdotter 



Promenad i Rya Sörgårds omgivningar 2021-04-25 
En fin och solig dag, men med kalla vindar. En avsikt med promenaden var att bese några av de 

ställen i utmarken som vid laga skiftet 1830 tillföll Eric Bengtsson (fm mm f) och Ingeborg Månsdotter 

(fm mm m).  

Parkerade bilen vid Rya såg och promenerade längs landsvägen ner till den norra infarten till Rya 

Sörgård. 

Stannade till vid Gärdet och pratade lite med ett par som höll på med att måla om ett äldre hus. 

Frågade om de kände till Lars i Värla. Det gjorde de inte, men väl Värla vars lämningar (rester av en 

husgrund) jag precis passerat på min högra sida. Tydligen hade stugan blivit uppeldad av brandkåren 

1950. De meddelade även att det äldre huset på Gärdet var från 1700-talet. Denna uppgift var 

spännande eftersom huset då borde vara utsatt på kartan från laga skiftet. 

 

 

Efter pratstunden tog jag in på grusvägen uppåt Furusjö. Vid Furusjöbäckens utlopp finns ett antal 

lotter som vid laga skiftet tillföll Eric Bengtsson. 

    Rya såg 

      Värla 

     Gärdet 

    Nabben 

   Sjödämmet    Sågruinen 



 

Passerade Sjödämmet som fortfarande finns kvar. Den nuvarande konstruktionen såg inte 

jättegammal ut, vilket vittnar om att sågen längre ner längs bäcken användes i ganska sen tid. 

 

 

Gick ut på Nabben där det fanns en liten grillplats men också några huggna stenhällar. Funderade på 

om dessa kunde vara rester av en gammal brygga ut i sjön. 



 

Tog därefter in i skogen söder om bäcken för att titta på Furumossen. Här hade man tydligen dikat ut 

för att få möjligheter till odling, förmodligen av boende i torpet Björnåsen som låg uppe på den 

närbelägna kullen. Ett gammalt mossbelupet cementrör indikerade att odlingen använts under 1900-

talet. 

Fortsatte ner längs bäcken i ganska besvärlig terräng. Precis ovanför platsen där bäcken faller utför 

en brant och där det finns spår av sågen, fanns en stenkonstruktion som såg ut att vara av äldre 

datum. Antog att detta bör ha varit ett ytterligare, äldre, dämme. 

 

 

Tog mig därefter ner till bebyggelsen och återvände samma väg som jag kommit. 

 



 

Utsikt åt söder. Resterna av Värla ligger på höger sida om vägen mittemot trädet. Gården Gärdet 

längst bort i bildens mitt. 

 

 

 


