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Ordföranden har 
ordet.
Senaste nytt
Bredband.
På  kommunens  hemsida  kan 
sedan  i  höstas  läsas:  Tjänster 
med  hög  kapacitet  erbjuds  i  
telestationer  som  har 
inkommande fiber.
Vår station har 3 st. inkommande 
fibrer  vilket  är  känt  sedan länge 
och  därför  har  styrelsen  under 
hösten  haft  kontakt  med  Tierps 
kommuns  IT-samordnare  Patrik 
Norlin för att vi skall få tillgång till 
ett  snabbare  bredband. 
Dessvärre  så  har  de  samtalen 
visat  sig  fruktlösa  och  vi  har 
därför  skickat  en  skrivelse  till 
kommunen  där  vi  kräver  att 
kommunen  tar  sitt  fulla  ansvar 
och  ser  till  att  Telia/Skanova 

aktiverar  vår  fiber  och 
uppgraderar telestationen så 

att  vi  kan utnyttja  ADSL fullt  ut. 
Precis  som  det  utfästs  på 
kommunens hemsida.
Vi  har  ännu inte fått  något  svar 
men fortsättning följer. Vi ger oss 
inte  förrän  vi  har  vårt 
högkapacitiva bredband.

Det lackar mot jul och det ser ju 
ut  som  vi  får  en  vit  jul  i  år. 
Visserligen  sägs  det  att  om 
Anders  braskar  så  skall  julen 
slaska  och  vise  versa  men  det 
ser inte ut att slå in i år.

Jag  önskar  Er  alla  en  riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År

Sverker Sjöqvist
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Lite Rotehistoria
Stenmo, efter Ulla Holms forskning, forts.  
från föreg. ÅrböleNytt, då kunde vi läsa 
att Stenmos brukare drabbats av 
ekonomiska problem och att de Geer löste 
in gården. Året var 1680.
Emanuel de Geer upplät då Stenmo till 
Johan Johansson. Denne man var 
bondson och född i Sund år 1647. Han 
kom att bli betjänt hos herr Emanuel och 
reste med honom i främmande länder. 
Sedermera blev Johan baronens 
kammartjänare i tolv år. Efter denna tid 
gifte sig Johan med Brita Andersdotter 
från Elingeskogen som tjänat huspiga på 
herrgården i tio år. Herr Emanuel höll 
bröllop för dem och gav dem Stenmo gård 
för deras långa och trogna tjänst. Johan 
fick bruka Stenmo utan ”utlagor” dvs han 
behövde troligen inte leverera skattekol, 
övriga utlagor betalade han dock som de 
andra bönderna. Johan hade arvejord i 
Sund som han bytt mot jord i Skärsättra 
som han sedan bytte in i Stenmo.
Johan och Brita fick tillsammans 6 barn, 
endast två nådde vuxen ålder, Anders och 
Helena. Brita dog i barnsäng endast 42 år 
gammal och Johan gifte om sig med 
Margareta Martinell. De fick inga barn. 
1716 dog Johan och Anders tog över 
Stenmo. Systern Helena gifte sig med 
Måns Ersson i Årböle.
Anders Jansson var född 1683. Han gifte 
sig första gången med Brita Eriksdotter 
från Edsätra. Hon dog redan 1715 i barn-
säng. Anders gifte om sig med Magdalena 
Andersdotter från Forsmark. De fick tretton 
barn tillsammans. Vid Anders död 1752 
levde fyra söner och två döttrar. En av 
sönerna, Hennik, gifte sig 1743 med Ingrid 
Olofsdotter från Nyböle och de fortsatte att 
bruka Stenmo.

Ulla har studerat bondeböcker i Leufsta 
Bruksarkiv och redovisar mycket av vad 
Stenmobönderna under olika tider fått 
betalt för men också vad de fått betala. 

T.ex. i januari 1740 då Anders gick i fyra 
dagar med brukets jägare, att ringa in en 
björn, för vilket han fick fyra daler Kmt. 
Jägaren var f.ö. Erik Tjäder från Kallnäs. 
Ulla har även hittat tre intressanta brev 
som berättar hur en sonson till Anders 
Eriksson (som fick ek. svårigheter 1680) 
kräver att få köpa tillbaka Stenmo från de 
Geer. Han kan tänka sig att betala 
kontant! Brev nr. två är från den förtvivlade 
Anders Jansson som skriver till ”nådige 
herrn” att få sitta kvar på Stenmo som 
hans far, Johan, fick för lång och trogen 
tjänst. I över tre år fick Anders vänta på 
svar från Charles de Geer som år 1743 
svarade sålunda: …att denne bonden 
sitter kvar på hemmanet så länge han 
vårdar riktigt om hemmanet…

Hennik Andersson blev ny frälsebonde på 
Stenmo 1744, medan ännu fadern Anders 
levde. Anders  dog 1752 i ”hetsig feber. 
Hennik och Ingrid från Nyböle fick tre 
döttrar och en son. En av döttrarna, Malin, 
gifte sig 1769 med Bengt Ersson i Årböle.
Åren 1780-1781 gjordes en skogsdelning 
av Göksnåre rågångsskifte, då Stenmo 
tilldelades 115 tunnland skogsmark, vilket 
naturligtvis ökade kolningsmöjligheterna.
 År 1785 lämnade Hennik över gården till 
sonen Anders som då var 30 år. När 
Hennik tog över gården fanns ingen skuld 
till bruket, Anders fick ta över faderns 
skuld på 76 daler Kmt.

Anders Henniksson gifte sig med 
kopparslagaren i Rångsen Jan Sats dotter 
Anna. De fick tillsammans tre flickor och 
tre pojkar. Anna dog 1802 vid 51 års ålder 
i lungsot och Anders fick bråttom att gifta 
om sig, han hade flera minderåriga barn. 
Den nya hustrun hette Maja Jansdotter 
och de fick en dotter tillsammans.  
År 1828 fick sonen Jan ansvaret för 
Stenmo, han var då 37 år. Med sig fick 
han faderns skuld som vuxit till 23 
riksdaler, vilket motsvarade 500 Kmt! 
Anders blev aldrig fri från sin fars skuld! 



Anders blev gammal, vid 91 års ålder dog 
han på nyårsafton 1846.

Jan Andersson blev tidigt änkling och gifte 
om sig med änkan Greta Dahlfors. De fick 
en son tillsammans, Andreas, som senare 
blev ägare till Stenmo. Under Jans första 
tio år köpte han 770 tegelstenar, kalk och 
ca 2000 spik och tre järnplåtar. Nästan 
varje år köpte han stål och järn. Det ser ut 
som Jan byggde på gården. Ulla har sett i  
bruksarkivets bondeböcker om Jans 
relationer med bruket.
Jan dog 1864, 72 år gammal, hans hustru 
Greta var nästan 92 när hon dog 1869. 


