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Ordföranden har ordet. 
Senaste nytt 
I fredags, 20 mars, inträffade 
årets vårdagsjämning och för en 
gångs skull så har vi haft ett fan-
tastiskt vårväder i över en veckas 
tid. Men som vanligt i mars må-
nad så har det nu blivit ett 
omslag till lite kallare väder. Det 
känns ändå skönt att veta att det 
stundar varmare och ljusare tider. 
  
Jag lovade i förra Årbölenytt att 
återkomma med mer exakta 
uppgifter om vår bowlingresa och 
beslut har nu tagits att vi den 25 
april kliver på bussen kl. 12.30 i 
Årböle för en halvtimmes resa till 
bowlinghallen i Östhammar där vi 
spelar två timmar för att sedan 
bege oss till restaurang Sjökro-
gen och inta en bit mat. Vi räknar 
med att vara hemma i Årböle se-
nast 19.00. Byalaget står som 
vanligt för buss och aktivitet me-
dan var och en får betala sin mat 
själva.  
Vi vill ha Er anmälan om delta-
gande till vår kassör Bosse 
Sundberg tel. 34035 eller till 

undertecknad tel. 34010 senast 
29 mars 2015. 
 
Det känns sorgligt att berätta att 
Christina Skeppström, som har 
legat sjuk länge, nu har gått ur 
tiden alldeles för tidigt, endast 70 
år gammal. Christina, som med 
sin make Björn, bosatte sig i År-
böle 1996 var verkligen en färg-
klick. Både Christina och Björn 
har vi att tacka för den fina sam-
manhållning och gemenskap vi 
har fått i byn i samband med att 
Årböle byalag bildades 2000. 
Våra tankar går till Björn som levt 
vid Christinas sida i över 50 år 
samt barnen Åsa och Göran.   

Sverker Sjöqvist 
 
 
 
 

Stöd Årböle Byalag genom att 
bli medlem 

Årsavgiften är 100 kr för enskild och 
150 kr för familj. 

Betala direkt till kassören eller till 
bankgiro nr 5006-2397 

 
 

Byalagets årsstämma sker lördagen 
den 9 maj kl. 10. Kallelse kommer. 



Lite Rotehistoria 
Till Christinas minne, vill jag den-
na gång presentera hennes 
forskningsarbete av gårdarna i 
Södra Årböle.  
 
Ganska snart efter att Skepp-
ströms flyttat till Årböle, anmälde 
sig Christina till en folkhögskole-
kurs i Lövstabruk vilken handlade 
om norduppländsk kulturhistoria. 
Hon ville lära sig hur hon kunde 
få reda på historien om den gård 
de köpt!  
Eftersom jag själv deltog i den 
kursen och var intresserad av 
hennes projekt, fick vi vara med 
om en hisnande resa.  
Christina var otroligt envis och 
ambitiös, hon letade gamla kartor 
på lantmäteriet i Gävle och Upp-
sala. Hon studerade kyrkoarki-
ven, lärde sig läsa gammal skrift-
hittade handlingar om gården, 
studerade räkenskaperna för att 
se relationerna till bruket i Leufs-
taarkivet, som då var inrymt i 
Korsnäs AB:s arkiv i Lövstabruk.  
 
Korsnäs arkivarie upplät arkiven 
för de folkhögskoleelever som 
ville forska i ämnen som det 
fanns material om, för deras pro-
jektarbeten. Det var en fantastisk 
tillgång för dem. 
 
Just vid den här tiden deponera-
de Louis de Geer en mängd 
handlingar till Leufstaarkivet, bl.a. 
drygt 300 fastebrev (lagfarts-
handlingar) över gårdar i nord-
uppland. De blev nu tillgängliga 

för forskning. Bingo för Christina 
som bebodde den enda gård i 
Årbölebyn som varit i de Geers 
ägo! Här fanns alla handlingar 
hon behövde. 
Hennes forskning om gården i 
Årböle resulterade i kartöverlägg, 
dvs kartor avritade på genom-
skinligt material. Den första kar-
tan från 1641 visar en gård i Söd-
ra Årböle. Hur den sedan delas 
genom seklernas gång till dagens 
fyra gårdar, visas pedagogiskt 
genom kartöverläggen. Dessut-
om gjorde hon en föredömligt 
kort historia om gårdarnas ut-
veckling på varje kartuppslag. 
 
Christinas projektarbete i Biskop-
Arnös folkhögskolekurs vårtermi-
nen 1997 är ett värdefullt bevis 
på hur en omfattande forskning 
kan visas på ett lättförståeligt 
sätt.  
 
Idag finns hennes kartöverlägg 
arkiverad i Leufsta Bruksarkiv. 
Den utgör ett bra exempel på hur 
man på ett spännande sätt kan 
berätta en gårds historia. 
 
I kommande ÅrböleNytt ska jag 
presentera Christinas kort-korta 
historia om Södra Årböle.  

MaryAnn Olarsbo 
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