
1850 flyttar Jöns Andersson med fru och 5 barn till Romebo (det stavades så på den tiden)
från Nybygget i Breared. Två av de fem barnen går bort i unga år. 
10 april 1864 gifter sonen Bengt sig med Ingeborg Jönsdotter, de övertar då gården och 
Jöns och Pernilla flyttar till undantaget dit sonen Anders flyttar med. 1869 reser Anders till
Amerika
Bengts syster Anna Johanna hjälper till i hushållet. 1870 flyttar hon till Breared
Bengt och Ingeborg får 7 barn varav 3 barn uppnår vuxen ålder, Johan, Alma och Justina, 
de bor kvar på gården Råmebo hela sina liv. Alma dör bara 27 år gammal i äggvitesjukdom
och hjärtfel. Johan är en aktad man i bygden som nämndeman och auktionsförättare. 
Han går bort 1951 då bor Justina kvar själv. Hon fortsätter att driva det lilla jordbruket 
med 4 mjölkkor och några ungdjur.  
Rune Johansson i Munkabol berättade 5 juni 2021 att han på slutet av 1950-talet och 
början av 1960-talet gjorde dagsverken hos Justina. Ofta var de 2-3 per dag som gjorde 
dagsverken hos henne. De fick 10-11 kronor var per dag plus mat. De började kl. 8.00 
med att Justina bjöd på frukost, då hade hon redan skött om djuren och mjölkat.
Sedan började arbetet på åkrarna med att gallra och hacka betor, plocka potatis, vända hö,
hugga ved m.m.  Justina kom ut med kaffe till arbetarna på åkern. 
Det var många som hjälpte till bl.a Helge på Bruket, Knut Pettersson, Erik Jansson, Janne
och Helfrida i Vinalt, Kjerstin i Mjöalt, Anita Gurli och Solveig i Timrilt. Bertil Johansson
i Gyltige slog säd med sin självbindare och sedan kom tröskan.
Varje kväll vid 17.30 skulle Solveig gå in och baka en rulltårta som Justina skulle ha. 
Klockan 18.00 var arbetsdagen slut och det serverades kvällsmat, de satt alltid i köket och 
åt. 
Justina skötte allt innearbete och djuren, hon var enveten och noggrann. Hon lagade
all mat till sina dagsverkare det var frukost, förmiddagskaffe, middag, eftermiddagskaffe och 
kvällsmat. 
När Justina 1963 gick bort hade hon testamenterat inventarierna på gården Råmebo till
Enslövs Hembygdsförening och husen till Enslövs kommun, avkastningen från skogen
skulle finansiera underhåll av gården.   
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