Hällhults torp Ryen
Hällhults torp börjar år 1781 med anteckningen: "Wigdes wanföre inhyses drängen Anders
Håkansson i Hällhult och deijan Ingeborg Svensd. därstädes, hvarest de ock nu vistas".
Anders, f. 1761 var s. till åbon. Håkan Torbiörnsson i gården. Hust., f. 1753, var d. till Sven
Ambiörnsson på Drängsereds Hus. I äktenskapet föddes sju barn varav fem dog i unga år, en
son är väl troligen utfl. och en d. Anna stannade å lägenheten. Anders vilken skrives som
krympling och fattighjon, dog 1836. H. dog på Drängsereds Hus 1828.
D. Anna, f. 1793, stannade i hemmet som nu kallas torpet Ryen. Hon fick fem barn utan att
vara gift, varav två dog i barnaåren. En av de övriga, Johan Magnus, f. 1819, hade flyttat till
Vråen u. Bästhult men därifrån till en åbo i Kihla. I 1826-33 års husf.längd står om gossen
Johan Magnus: "N 98. Rymd från sin husbonde. Han finns inom församlingen". Säkerligen
var han inropad på auktion vilket kanske förklarar numret. Möjligen har han sökt sig tillbaka
till Vråen. Han måste ha varit högst i fjortonårsåldern när rymningen skedde och återfinnes
icke i längden 2/11 1833-39. Någon har väl hjälpt honom ur socknen.
I längden för aren 1826-33 står vid Annas rad: "Hänfra Torpet abs.prai VI".
Det sista torde syfta på att prästen upplyste henne eftertryckligt om vad sjätte budet innehöll
och att hon blev utkörd från hemmet. Den 29 jan. 1832 föddes hennes sista antecknade barn,
Johanna Christina, och döptes 31/1. "Moder: Pigan Anna Andersdoter. Som bodt på Ryen".
Vittnen var en hustru från Kihlahus och en från Sjöaslättten u. Kihla. Troligen har hon väl
varit inhyst där.
Med detta slutar anteckningarna om henne och hennes barn. De försvinna spårlöst ur förs. För
fyra av hennes barn uppgavs icke någon fader. Det kan vara betydande gifta män som givit
henne betalning med villkor att någon angivelse icke fick ske. Beträffande den stränge prästen
berättade författarens farmor att han ingalunda var fri från misstanke om brott mot sjätte
budet.
Efter 1839 års laga skifte torde Hällhults Ryd ha kommit på y. Galtabo ägor.
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