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När det här skrivs har det varit 
sommar över en vecka. Solen har lyst 
från en klarblå himmel, dag efter dag. 
Termometern visar över +20 grader. 
Syrenerna står i högsta blom, 
guckuskorna har slagit ut och 
badsäsongen har inletts. En härlig tid.

Årsstämman i Åhrmans brygghus blev 
en trevlig inledning på sommarens 
aktiviteter. Det bjöds på kaffe och tårta 
efteråt och alla dröjde sig kvar en 
stund efter stämman att diskutera lite 
av varje. Agneta Pettersson hade 
avsagt sig omval och som suppl. efter 
henne valdes Anneli Olarsbo. Nytt för 
inför årets arbete var att tre ungdomar 
adjungerades till styrelsen, nämligen 
Ebba Sternrud, David Wahlgren och 
Albin Sundberg.

Den 29 maj hade Hela Sverige ska 
leva och Länsbygderådet Uppland 
arrangerat ett samrådsmöte med 
Posten AB i Lövstabruk. Anledningen 
var att diskutera postservice på
landsbygden och ett framtida Hållbart 
samhälle. Repr. från Posten AB och 
PTS deltog för att förklara sina 
uppdrag åt staten. Övriga inbjudna 
deltagare var bl.a. RLF och repr. från 
Tierps, Östhammars och Älvkarlebys 
kommuner samt från länets sockenråd, 
byalag och liknande föreningar. 
Sammanlagt var det 35 pers. Vi fick 
klart för oss att alla infrastrukturfrågor 
är politiska beslut och inte något vi kan 

påverka i dagsläget. En positiv idé 
svarade vårt kommunalråd Bengt Olov 
Eriksson för, nämligen möjligheten att 
få vara en projektkommun för att visa 
hur infrastrukturen på landsbygden 
borde vara utformad till gagn för 
innevånarna. Hela Sverige ska levas 
ordf. Karl Erik Nilsson tog fasta på idén 
och lovade föra den vidare till den 
statliga utredningen om 
landsbygdsutveckling. 

Nationaldagens arrangemang den 6 
juni har vi klarat av. 30 personer av 
rotens medlemmar hörsammade 
Byalagets inbjudan att fira kvällen 
tillsammans med mat, dryck och kaffe 
vid bouleplanen. Byalagets partytält 
monterades upp och grillen utnyttjades 
väl. Som sig bör blev det förstås tal 
och hurrarop för Sverige och Årböle 
samt sång, Du gamla du fria… Det 
hade varit en rekordvarm dag, men vid 
åttatiden kom kyliga, ostliga vindar och 
tröjorna åkte på. Lite senare kom 
myggen och plågade oss.

Boule- och kubb kommer i sommar 
att spelas gemensamt på 
torsdagskvällarna från kl. 19. Start den 
12 juni.
Alla är välkomna då!

Midsommaraftonen firar vi som 
vanligt vid Wahlgrens, där vi samlas 
med blommor för att klä majstången kl. 
12. Det blir dans kring stången och 



lekar som styrelsens ungdomar har 
lovat ordna. Tag med en kaffekorg så 
fikar vi tillsammans!

Årets Årensning går av stapeln 
lördagen den 26 juli. Samling inför 
dagens arbete vid åbron kl. 9.30. På 
kvällen kl. 19 blir den traditionella 
årensningsfesten på Sundbergs tomt 
vid ån. 

På Tur i Hållnäs sker i år helgen den 
9-10 augusti. I Årböle blir det som 
vanligt loppis vid åkanten, bak i 
bagarstugan på lördagen och 
varggårdsvisningar bägge dagarna kl. 
13. Försäljning av, korv och 
Årbölemacka med kaffe saft och 
dricka. Reservera dagarna att hjälpa 
till! Gåvor till loppisen tar Byalaget 
tacksamt emot. Ring någon i styrelsen 
så hämtas föremålen.
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Lite Rotehistoria
Utdrag av domboken vid laga 

Bergstinget vid Dannemora gruva 
den 29 maj 1782.

Till detta Bergsting hade inspektoren 
vid Leufstaverken herr Lars Westrell 
låtit inkalla frälsebonden Mats Matsson 
i Olarsbo och hans bror Lars Mattson,
för att de sistlidne vinter hade burit ett 
stångjärn till skogs och gömt det. 
Järnstången vägde 2 ¾ Lispund. För 
det skall de plikta och betala 
rättegångskostnaderna.
Bruksinspektoren inlämnade en 
berättelse till protokollet om sakens 
sammanhang:

Den 4 februari innevarande år hade
Mats Mattson i Olarsbo lastat 33 
stänger fyrkantjärn vid nedre 
hammaren i Leufsta Bruk. Samma dag 
hade hans bror och tjänstedräng Lars 
Mattson lastat 45 st. plattstänger vid 
opphammaren. Tillsammans följdes de
åt med fororna till Ängskärs 
lastageplats. Vid ankomsten räknades 
stängerna av tjänstemannen 
Holmström (som tog emot järnet). Han 
påpekade då att det enligt forsedeln 
fattades en stång om 2 ¼ dels tum 
brett och ½ tum tjockt, av Lars Mattson 
lass. Holmström frågade bröderna vart
denna stång hade tagit vägen eller hur 
det hängde samman att den var borta. 
De trodde att någon missräkning hade 
skett vid bruket, men skrivaren 
Lindberg vid Leufsta som varit med 
och utlasat järnet var säker på att 
stångantalet var riktigt. Både Lindberg 
och jag var angelägna om att spana 
efter och få reda på mera om denna 
järnstång som fattades.
Vid pass 14 dagar därefter fick man 
kunskap om att en järnstång var 
upphittad och funnen i Årböle. Mina 
vittnen, drängarna Olof Olsson och 
Eric Bengtsson i Årböle kommer att 
tillkännage att de funnit denna stång 2 
á 3 steg från vägen, under snön 
nerstucken den 4 februari, då även de 
forslat järn till Ängskär. Olof hade då 
burit stången avsides till ett annat 
ställe, utan att nämna det vid Ängskär. 
På återresan hade dessa båda vittnen 
tagit stången och ”wikit honom mittpå” 
samt fört den till Årböle utan att tala om 
det för någon. Omsider fick de höra 
talas om den försvunna järnstången 
och beslöt att föra den till bruket där 
den väges och befanns innehålla 2 ¾ 
Lispunds vikt!
Nu utbeder jag mig ödmjukast att till 
Bergsmästaren och den högt ärade 
Bergstings Rätten tillåta att vittnet, 
drängen Olof Olsson först får avlämna 
sitt vittnesmål och sedan drängen Eric 
Bengtsson.



Deras vittnesmål och domen får ni läsa 
om i nästa utgåva av ÅrböleNytt




