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     REDAKTIONENS RUTA 

 

Nu har vi väl haft en sommar som heter 

duga. Precis som i barndomens dagar när 

solen alltid lyste i Skirö och man kunde 

bada varje dag. Det kommer att bli lätt 

att möta hösten och kylan när vi har  

hunnit tina upp och fått i oss massor av  

D-vitaminer.  

I detta nummer får ni träffa konstnären 

Hasse Bredenberg, värmlänningen som 

kom till Skirö. Helén berättar om grill-

festen och Kalendern finns i mitten som  

vanligt. 

             Gunilla 

  

       Manusstopp   Utkommer 

 1 mars      10 mars 

 1 juni       10 juni 

 1 september   10 september 

 1 december    10 december 

       

      Medlemsavgiften i SSBF är: 

      200:-/ enskild 300:-/ familj 

      Bg. nr: 5623-5930 

Omslagsbild:  Sensommar i Tolja. Utsikt över Skirösjön 

Foto: Gunilla Nordberg 

 

Har du åsikter, synpunkter eller idéer vad det gäller 

aktiviteter eller annnan verksamhet inom bygdeför-

eningen? Var vänlig kontakta någon i styrelsen. 

Material till SKIRÖNYCKELN lämnas på papper, 

usb eller via e-mail: frenillasbod@telia.com 

  



   

LÄR KÄNNA VÅRA BYBOR  
Gunilla Nordberg  

har mött konstnären  

Hasse Bredenberg 

 
Vid en sommarstuga med utsikt ner mot Öv-

rasjön hittar jag Hasse i full färd med ett upp-

drag att renovera och måla stuga och fönster.  

Hans Bredenberg är född 1957 i Frykerud mellan Kil och Sunne i Värmland. Mamma Eva var 

värmländska men pappa Sven kom från Dalarna. Bakåt i släktleden var de valloner som 

kommit via Finland till Sverige. Morfar var skogvaktare berättar Hasse och pappa utbildade 

sig till det och på så sätt kom han att träffa mamma.  Vid 17 års ålder flyttade jag till Stock-

holm där min syster bodde. Hennes man var rörmokare och där fick jag jobb i hans firma. 

Sedan utbildade jag mig till fotograf på Solna fotogymnasium och lärde mig hantverket.  På 

kvällarna jobbade jag som scenarbetare med ljudteknik på Folkan och Oscarteatern. bl.a 

med den sista Kardemummarevyn och Sommarnattens leende med Sarah Leander. Sarah 

blev sjuk och Signe Hasso tog över rollen. Ett härligt minne var när jag jobbade med barn-

bygalan och fick träffa artister från hela världen. Artister är ju bara vanligt folk konstaterar 

Hasse men med speciella talanger förstås. 

 En natt blev hela min fotoutrustning stulen i ett fotolabb. Då började jag måla. Jag stod på 

Stockholms gator och sålde mina tavlor. En dag kom där en vacker flicka och köpte en tavla. 

Det var Bitte som hade sina rötter i Skirö och vi började sällskapa. Bittes morfar Emil var 

bror till Per Hildor Carlsén som var grundare till stolfabriken i Skirö. Vi gifte oss 1987 och 

flyttade till Skirö 1989. Först hyrde vi en stuga som kallas Smyckesten efter en fin sten som 

sticker upp ur vattnet i Skirösjön. Sedan köpte vi Ekhaga där jag bor fortfarande. I början 

målade jag tavlor och sålde väldigt bra. Det är ju inte svårt att förstå om man har sett dina 

fantastiska tavlor, inflikar jag. Vi var intresserade av växter också fortsätter Hasse och när vi 

hade ”tömt innehållet” på de flesta plantskolorna här omkring så ville vi ha tag på lite 

ovanligare växter och började samla både frön och växter från olika håll. Det resulterade i 

att vi började dra upp och sälja växter kontinuerligt. Väldigt roligt men arbetskrävande och 

inte så lukrativt. Det var Bitte som skötte mycket av detta men hon fick tyvärr en hjärnblöd-

ning 2012 och dog endast 60 år gammal, men livet måste ändå gå vidare. Jag försörjer mig 

som hantverkare. Trädgårdsskötsel, snickeri, målning, murning och även rörmokeri ibland. 

Det är tur att man inte fått tummen mitt i handen säger Hasse med ett skratt. Och nu har 

kärleken kommit in i mitt liv igen. Maja från Bergshamra finns numera i Hasses liv. I somras 

hade hon yogakurser här i Skirö och hon vill flytta hit så småningom säger Hasse och får nå-

got varmt i blicken.  

Klart att man vill flytta till Skirö tänker jag när jag lämnar Hasse som står med målarpenseln 

i näven i solskenet en skön septemberdag. Det är ju här man skall bo eller hur? 

 
 

 



KALENDERN 2014 

September 
16/9   Sophämtning i Skirö 

21/9   kl 18.00  Mässa i Skirö kyrka 

22/9   Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00 

28 9   kl.11.00 Gudstjänst i Millebo missionshus.  Arr: Skirö missionsförs. 

30/9   Sophämtning i Skirö 

Oktober 
14/10   Sophämtning i Skirö 

19/10  kl 16.00 Gudstjänst i Skirö kyrka 

25/10   kl.19.00 Cafékväll i Ädelfors g:a skola Menvoices sjunger Arr: Skirö missionsförs. 

27/10   Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00 

28/10  Sophämtning i Skirö 

31/10   kl 12.00 Träkorset på Wallby. Lunchföreställning. Börjar i Skirö kyrka 

31/10   kl 17.00 Träkorset på Wallby. Kvällsföreställning. Börjar i Skirö kyrka 

VARJE VECKA: 
Måndagar  
Friskis & Svettis i Kvillsfors kl. 18.30  
 
Bouleklubben tränar 
maj-sept 17.00-19.00 i Skirö  
okt-april 16.00-18.00 i Vetlanda 
 
Onsdagar 
Friskis & Svettis i Nye kl. 19.00  
 
Fritidsverksamhet i Skirögården för barn  
kl. 17.00 - 19.00  
(Arr: Alseda församling med Patricia) 
 
Torsdagar 
Skytteträning i Bouleklubben 
maj-sept kl. 17-19 i Skirö 
 
Fredagar 
Bastubad i Skirögården.  
Damer kl 18.00, herrar kl 19.00.  
Arr: SSBF. 
 

Lördagar 

Bouleklubben tränar 

maj-sept kl. 10.00-12.00 i Skirö                                                                                                                                                                                                                                                             



KALENDERN 2014 

November 
2/11  kl. 16.00 Tacksägeslsegudstjänst i Skirö kyrka till de avlidnas minne 

8/11   SSBF:S  30-ÅRSJUBILEUM  SEPARAT UTSKICK KOMMER I BREVLÅDAN 

9 /11   kl 19.00 Gudstjänst i Millebo missionshus. Arr: Skirö missionsförsaml. 

11/11  Sophämtning i Skirö 

16/11  kl 10.00 Gudstjänst i Skirö kyrka 

24/11 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00 

25/11 Sophämtning i Skirö 

29/11 kl 18.00 MISSIONSAUKTION i Millebo missionshus Arr: Skirö missionsförsaml.             
   

På kvällen den 30 november 1718 träffades Sveriges kung Karl XII av ett 

dödligt skott i huvudet vid den norska fästningen Fredriksten. Döden var ögon-

blicklig och med kungen dog också det svenska enväldet. Sedan den dimmiga 

adventssöndagen för snart 300 år sedan har Karl XII:s död varit en ständig källa 

till diskussioner och spekulationer. Blev kungen lönnmördad av sina egna eller 

var det norrmännen som avlossade det dödliga skottet? Kom kulan från vänster 

eller höger? Hur var kulan beskaffad: var den gjord av järn eller bly? Och hur var 

det egentligen med den så kallade kulknappen i Varberg? 

I boken Karl XII:s död får mordgåtan äntligen sin lösning. Med hjälp av modern 

rättsmedicin och en kritisk analys av källmaterialet arbetar sig Peter From fram 

till lösningen. 
Om man vill veta lite om livet och förhållandena i Skirö socken un-

der t.ex Karl XII:s tid  är sockenstämmo-och kyrkostämmoprotokollen bra källor.  

Man kan då klart konstatera att  samhället förändras i sin syn på saker och ting.  

Och språket i protokollen kan vara svårt att förstå idag. 

* Att det sedliga tillståndet i krigstider förr som nu lämnade en del övrigt att 

önska  framgår av ett protokoll från 1719, där ” qvinnkönet” manas att taga sig 

tillvara för inkvarterade krigsmän och ”icke inlåta sig i äktenskapshandel med 

dem”. 

* Av ett annat protokoll från samma tid kan man utläsa, att grannsämjan ej alltid 

var den bästa. Det heter där om ”hustru Britta ”och ”hustru Kerstin”, båda från 

Lillarp att ” de föra ett förargeligt lefverne med svordomar och bannor”. Därför 

fick Olof i Snuggarp och Daniel i Gölberga i uppdrag att varna dem, och ”därest 

bättring i deras syndiga lefverne ej förspörjes, skola de tingföras”. 



Vi komma från öst och väst… 

Likt traktens ungdomar, som vid 1900-talets början, hade sin träffpunkt vid ett vägskäl, samlades vi,  

100 år senare, den 27 juni, återigen vid vägskälet. Vi kom vandrande, på cykel och i bil, inte som förr, 

bara ungdomar, utan kvällens grupp bestod av ett brett snitt av Skirös befolkningspyramid.  

Tomas Svensson mötte oss och gav oss direktiv, hur vi på lämpligaste sätt skulle hitta vägen till  

”Grill- & Sommarfest för alla åldrar”.  

När vi, efter en stund, sammanstrålade igen, befann vi oss vid Saljens norra kant, på Solveig Forsmyrs 

och Willy Johanssons vackra sjötomt . Här möttes vi av Astrid Axelsson, Renitha Dolk, Mats Johansson, 

Ragnar Johansson, Stefan Martinsson och Monica Svensson. De hade dukat fram korvar av alla de slag, 

sallader och små tilltugg. Ett större antal grillar stod färdigtända och väntade på att bli använda. 

När de flesta tänkte gå in i ”paltkoma” fick vi dela upp oss i lag, om 4-5 personer, och ge oss i kast med 

en mycket uppskattad femkamp, under ledning av Solveig Forsmyr. 

Under trevliga och lättsamma former träffades vi, som gärna tillbringar sommarmånaderna i Skirö, den 

här junikvällen.  Trots mörkrets inbrott var det svårt att bryta upp från en så gemytlig och välorganiserad 

kväll, där värmen från Willy Johanssons hemgjorda lägereld spreds till var och en och höll oss i sitt grepp. 

Ett stort tack till ovan nämnda och alla ni andra som var inblandade på olika sätt, det var en mycket fin 

och minnesvärd kväll. 

Jag som framför detta från oss 80-talet Skiröbor och sommargäster heter Helen Gustavsson.   



  Grattis 
       Jenny och Peter Fredriksson 

      till er lilla Stina! 

ANSLAGSTAVLAN 

TACK till alla som  stöder 

och jobbar för SSBF! 

 

  Besök SSBF:s nya hemsida 

      www.skiro.se 

  

 

1 PALL PELLETS = 52 PÅSAR + 4 EXTRA PÅSAR OK Q8, 8mm 

1 påse 16 kg. Alltihop endast 2000kr (du sparar 1000kr) 

Förvaras i varmt och torrt rum i gamla ålderdomshemmet i 

Skirö. Hämta själv!     Stefan Hansen mobil: 070-666 41 90 

     SÄLJES 



  SMÅLANDS KULTURFESTIVAL 
Mellan den 30 oktober och 2 november pågår Smålands kulturfestival med långväga gäster, 
internationella stjärnor och hemvändande smålänningar som möts till hösten i ett stort och va-

rierat program som rymmer något för alla!   www.smalandskulturfestival.se 

På Wallby Säteri kan man se föreställningen Träkorset på Wallby Gård den 31 oktober (både 
lunch och kvällsföreställning) och på lördagen har vi författarbesök då Sara Schwardt läser ur 
sin bok och berättar om sin fascinerande brevväxling med Astrid Lindgren. 
 

 

TRÄKORSET PÅ WALLBY GÅRD 31 OKTOBER 
 
På begäran återkommer Romeo & Juliakören till Wallby säteri efter 2013 års succé med den 
rundvandrande föreställningen tillsammans med  ungdomar från Näverlundadalens teaterför-
ening.(totalt ca. 20 aktörer) omvandlade till säteriets historiska figurer med skådespel och 
sång både inom-och utomhus. 
Kläder eftyer väder. OBS! Föreställningen börjar med akt 1 i Skirö kyrka. 
 

Lunchföreställning:  
Fredag den 31okt kl.12.00 Föreställningen inkluderar en välsmakande lunch. 
Ett arrangemang lämpligt för alla åldrar även små barn: 
Redan nu kan du boka din biljett á 300:- inkl. lunch (barn 0-6 gratis, ungdom 7-10  50%) direkt 
hos oss 
Ring 0383-46 21 60 eller skicka ett mail till magnus@wallby.se 
 

Kvällsföreställning:        
Fredag den 31 okt kl. 17,00 OBS! Föreställningen börjar med akt 1 i Skirö kyrka. 
Föreställningen sker i tre akter, mellan vilka en trerättersmeny serveras, för att avrundas i hu-
vudbyggnaden med berättelser och musik framför kakelugnarna. 
Ett arrangemang för hela familjen! 
Redan nu kan du boka din biljett á 895 kr  inkl. tre-rätters middag (barn 0-6 gratis, ungdom 7-
10  50%)  
Ring 0383-46 21 60 eller skicka ett mail till magnus@wallby.se 
 
     

       

       www.wallby.se


