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          Stora Roo huvudbyggnad 
 

Stora Roo är en herrgård i Mellby socken. Gården, även med stavningen Stora 

Ro, har varit känd sedan 1500-talet men är en dokumenterad boplats från äldre 

järnåldern. På 1930-talet genomförde gårdens dåvarande ägare, C.A. 

Olshammar, en undersökning av en vattenfyndighet vid Kolbacken i närheten. 

Man fann då en gravurna med en del fynd som sändes till 

riksantikvarieämbetet. Föremålen visade sig komma från en mans- och en 

kvinnograv från tiden kring Kristi födelse. Efter vidare grävningar fann man 

lämningar från en 2000-årig järnåldersby.  

Byn ersattes så småningom av en sätesgård, förmodligen under tidig medeltid. 

I ett brev, daterat till 1 maj 1555, nämns ”Lasse Jonsson på Roo i häres 

höffdinghe stadh sijtthiandes å Kållen i Mellbye”. Med kortare avbrott var det 

Posse-släkten, som från 1500-talet fram till slutet av 1600-talet, ägde Roo. 

Märta Posse, gift med friherre Per Flemming, var den sista av ätten som drev 

gården. Sedan följer släkterna Hierta, Goes, Dalman, Reuter, Vetterman, 

Silfverskiöld, Bagge, Klefbeck, Larsson och Olshammar. Några av dem har 

lämnat större avtryck i Stora Roos historia. 

Bergsmästare Jakob Wilhelm Dalman (1738-1813) anlade en trädgård och park 

som man fortfarande kan se spår av. Han var tekniskt kunnig, vilket man kan 

se av framfartsvägens konstruktion och alléträdens placering. Träden 

planterades 3, 5 meter från vägrenen, brukligt var 1 meter. I mellanrummet lät 

Dalman gräva gropar med utrymme så att den bortplogade snön fick plats där. 

Under groparnalades stendiken för smältvattnets avrinning. Han moderniserade 

också jordbruket på olika sätt.  

Swen Wilhelm Bagge (1804-1875) köpte gården på öppen auktion 1844. Han 

hade gott anseende och var sakkunnig i juridiska frågor, vilket blev hans 

olycka. Det fanns en samvetslös gästgivare i bygden, Lars Eriksson, även kallad 

Ersen. Han var procentare och lurade bönderna att underteckna förfalskade 

reverser. Många bönder ruinerades på detta sätt.  
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Ersen hatade S.W. Bagge eftersom han vittnade mot Ersen i en inlaga till 

Högsta Domstolen. Ersen hämnades genom att bränna ner en manbyggnad på 

Roo 1857. Han fördes till Långholmen, där man använde tortyr för att 

framtvinga en bekännelse. Detta lyckades inte. I en skrivelse bönföll S.W. 

Bagge ”Lösgif aldrig Lars Eriksson!” Men Ersen blev försatt på fri fot och 

hämnades än en gång. Han köpte upp alla reverser som S.W.Bagge utfärdat 

och när tiden var mogen sade han upp samtliga på en gång för omedelbar 

betalning. Det klarade inte S.W. Bagge och han hotades av utmätning. Men på 

natten sålde han gården till sonen, Wiktor Leopold, och skulderna kunde 

betalas. Bagge bodde sedan i en mindre bostad på Glastorp. Men den hemske 

Ersen dog utfattig i Tängs fattigstuga.  

Wiktor Leopold, brukade gården under trettiotvå år. Han var en skicklig 

jordbrukare. 1894 köpte Axel Klefbeck gården. Han ville bli lantbrukare för att 

få vistas i ”Guds fria natur”. Före köpet hade han genomgått en lantbrukskurs 

på Degeberg. Han flyttade bl.a. ut sin säng i trädgården för att kunna njuta av 

fågelsången. Han köpte också en stuga vid sjöstranden i Järna, Rackeby, för att 

att kunna ta det lugnt efter en avslutad arbetsdag. Ekonomin blev lidande på 

kuppen och 1902 var gården än en gång till salu. Axel Klefbeck slutade sin bana 

som kontraktsprost i Skärkind, Linköpings stift.  

Gården såldes till landstingsman August Larsson till ett inköpspris på 74.7000 

kr inklusive inventarier. Han överlät senare gården på sina barn Albert och 

Natalia, gift med Emil Karlsson.  

Gården drevs som kompanjonskap mellan Emil Karlsson och Albert Larsson, 

fram till Emil Karlssons död 1946. Emil Karlssons son C.A. Olshammar 

arrenderade gården 1933 och1962 sålde Albert Larsson sin del till C. A. 

Olshammar. 1974 tog sonen Göran Olshammar över som ägare och brukare. 

2010 såldes Stora Roo till Ulf och Cecilia Tagesson. 

Av den forna trädgården, med slingrande gångar, bersåer och ”kärleksgrottor”,  

återstår det inte så mycket. Men de gamla träden finns kvar. Där står den 

flerhundraåriga ”Posseeken” och den gamla ”Baggeeken”, planterad av Wilhelm 

Leopold själv. Där finns också ”Klevbäckseken” från 1890-talet och det gamla 

vårdträdet, en ek, som August Larsson förde dit.    

 

Sammanställt av Maria Sanderi,                                                                                                      

med tack till Göran och Gun Olshammar. 
 

 

 



Tidigaste ägare 

 Knut Axelsson Posse - Svea Rikes Råd, Slottsloven på Läckö, Landshövding över Vestergötland, gift med 

Ebba Göransdotter av Forstenasläkten, död 1595 

 Axel - Deras son, Konung Johan III:s Hovjunkare, gift med Märta Oxenstierna, rymde 1603 

som Sigismunds medhållare, då godset blev förbrutet till Kronan. 

 Erik Ribbing - Född 1577, var med Sigismund i Stångebro slag, blev landsflyktig men benådades, gift med 

Anna Persdotter av Forstenasläkten, död 1623, skrevs som Herre till Roo 1610. 

 Christer Axelsson Posse - son av Axel, Landshövding i Västmanland, gift med Kristina Sparre, död 1643, hade 

egen predikant "Herr Bengt Magni", enligt vad Domböckerna visa. 

 Kristina Sparre af Rossvik - hade Roo som änka enligt Domboken 1651. 

 Nils Posse - den förres son, Överste för Nerikes och Vermlands Regemente avled ogift 1669. 

 Per Fleming - Konglig Kammarherre, Guvernör på Ösel fick Roo med sin fru Märta Posse, som var syster till 

Nils Posse, och levde som egarinna av gården 1685. 

 Herman A. Fleming - deras son, Kornett vid livregementet, gift med Britta Kagg, dotter till Johan Kagg av 

Ågården och Kårtorp, död barnlös. 

 Per Philip Hierta - (se Kjellstorp) ärvde Roo med sin fru Helena Kagg kusin till Britta Kagg gift Fleming. 

 Johan Adam Hierta - son av föregående Landshövding av Skaraborgs län, gift med Ebba Maria Ekeblad, död 

barnlös 1816 i Lidköping. 

 J. V. Dalman - Bergmästare, död 1813 
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