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     REDAKTIONENS RUTA 

Än så länge är vintern grön och man kan 

inte låta bli att längta efter lite julesnö 

även om det är väldigt bekvämt att slippa 

skotta och halka omkring.  

I julupplagan kan du läsa om Edvard, 

kobotaren som rådde på de flesta sjukdo-

mar som djuren led av. 

En ny tradition skall vi försöka starta i 

år. Det blir JUL-KAFFE i Skirögården 

för alla som vill den 21 dec kl. 15.00. 

 

EN GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

önskar jag er! 

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:  Julpyntat hus i månsken i Skirö 

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 

  



    Ett porträtt av lantbrukaren, slaktaren och kobotaren  

    Edvard Larsson i Löneberg. Fritt nedtecknat av  

Gunilla Nordberg efter en berättelse av Erik Jennerstrand från Stenberga 

På en liten gård i byn Löneberg i Skirö socken bodde fram till 1937 lantbrukaren Edvard Larsson med sin 

familj. Vid sidan av det lilla jordbruket var Larsson byslaktare och kobotare. Han sålde sedan sin gård och 

flyttade någon kilometer till en liten stuga som hette Mogärde i skogskanten av Millebo by. Det var när 

han bodde här som han fick mera tid att utöva och vidareutveckla sitt intresse och sina erfarenheter i 

sysslan som kobotare.  

När det gäller kobotare fick de ofta den nedsättande benämningen ”kvacksalvare” men de var oftast 

kloka, uppoffrande och intresserade människor, som på sin tid var en stor tillgång för sin bygd och för sina 

hjälpbehövande medmänniskor. De var duktiga botaniker, och kände sin växtflora och fick på långa av-

stånd hämta sin råvara, som de själva fått forska fram för tillredningen för de olika djursjukdomarna. Det 

berättas att Edvard Larsson i sin ungdom haft tjänst hos en veterinär. Sannolikt var det så som hans håg 

och intresse väcktes och han fortsatte sedan att i praktiken utveckla sina lärospån. 

I sin ungdom hade Erik Jennerstrand en tjänst på en gård med många djur. En sen höstkväll hade en ko 

insjuknat . Klockan var omkring tio på kvällen då husbonden säger: 

 - Du Erik, sätt för en häst och far och hämta Larsson så vi får höra vad det är för fel med kon.   

I den mörka novemberkvällen med en lykta i åkvagnen begav sig Erik iväg den nära milslånga färden mot 

Mogärde. Han körde in vid en gård i Millebo, följde en fägata ett stycke där han stannade och band sin 

häst och gav den lite hö. Det fanns bättre körväg runt byn Löneberg, men den var betydligt längre, varför 

han nu valde denna genväg. Med lyktan i handen gick han den lilla gångstigen över gärdesgårdarna, ge-

nom en skogsremsa och kom fram till den lilla stugan, där en svag ljusstrimma syntes i ett fönster. Kanske 

Larsson inte lagt sig än? Han knackade på dörren. Dova fotsteg hördes inifrån, den hemsmidda kraftiga 

dörregeln vreds om och dörren öppnades. Där stod nu Larsson fullt påklädd, i stor ullmössa, grova vad-

malskläder och stövlar. Erik hann knappast hälsa förrän Larsson säger: 

 - Jaså du kommer nu min lille pojk, ja, jag visste att du skulle komma, därför gick jag inte och la mig. 

På något märkligt sätt hade Larsson haft på känn att pojken skulle komma. Erik försökte förklara sjuk-

domssymptomen hos den sjuka kon. 

-Jag ska laga till lite och så ska jag följa med dig , sa Larsson. Han tog sin lykta och gick in i en liten kam-

mare som var hans laboratorium. Som intresserad och förveten yngling smög Erik efter i halvmörkret och 

genom den lilla dörröppningen fick han skåda in i laboratoriet. Från golv till tak fanns papperspåsar  i olika 

storlekar innehållande torkade växter. Det fanns också örter utan omslag på alla tänkbara utrymmen,  

likaså i en del burkar och flaskor med varierande innehåll. Efter en stund hade Larsson plockat fram det 

han trodde sig behöva och de gav sig iväg.  När de kom fram undersökte han det sjuka djuret och gick se-

dan in i gårdens kök och på spisen kokte och rörde han samman sin drog. När han givet det sjuka djuret 

sin medicin klappade han djurägaren på axeln och sa: 

-Nu ska du få se att med Guds hjälp blir koa bra. Sådan var han Larsson. Han var en odalman av gamla 

stammen och han hade sin själsliga förankring i de andliga värdena. På vägen tillbaka till Mogärde i Mille-

bo blev Erik underhållen av Larsson som sjöng och predikade växelvis. Han hade en god sångröst och 

sjöng bland annat den gamla läsarsången som lyder: Mång tusende vagnar o Herre Du har, men vilken Du 

väljer åt mig. 

Utan tvivel var Larsson en i många fall kunnig person. När djuren förr betade på marker med rik 

buskvegetation förkom rätt allmänt den svåra blodsjukdomen priplasmosens eller sommarsjukan som 

den kallades, särskilt bland ungdjuren. Det är en svår sjukdom, så om man inte fick hjälp i rätt tid ledde 

den till döden.                            Fortsättning längre fram i bladet>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 



KALENDERN 2014    

December 
 9/12  Sophämtning i Skirö. 

10/12 kl. 18.00 Luciafirande i Skirö kyrka med skolungdomar från Kvillsfors skola. 

             Kaffe och  hembakat lussebröd serveras i Skirögården efteråt. 

14/12 kl. 10.00  Gudstjänst i Skirö kyrka. Jonsson , Esselgren. 

15/12  Bokbussen stannar kl. 14.35-14.50  i Byestad,  kl. 15.15-15.45  vid Skirö förskola och 

             kl. 16.00-16.45  i Skirö  vid g:a affären.   

18/12  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 

21/12  kl. 15.00  Julkaffe med julklappsutdelning i form av ett lotteri. Annons bak på Skirönyckeln. 

23/12  Sophämtning i Skirö. 

24/12 kl. 23.00  Midnattsmässa i Skirö  kyrka. Christer Rudwall, Esselgren. 

Januari  2015 
 Vecka  2  Sophämtning i Skirö. 

  6/1   kl 18.00 Ljusgudstjänst i Skirö kyrka. Rudvall. Wiktor. 

  6/1  kl. 11.00 Gudstjänst i Repperda missionshus med insamling till Equmeniakyrkans  

           internationella arbete Arr: Missionsförsamlingen. 

11/1  kl. 15.00 Knutsdans för barnen i Skirögården arr. SSBF 

18/1  kl. 11.00 Gudstjänst i Millebo missionshus. 

20/1  Sophämtning i Skirö. 

25/1  kl. 10.00 Mässa i Skirö kyrka. Jonsson, Esselgren. 

28/1  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 

 

 
VARJE VECKA:     
                
Måndagar  
Friskis & Svettis i Kvillsfors kl. 18.30  
 
Bouleklubben tränar 
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) 
 
  
 

 

 
Fredagar 
Bastubad i Skirögården.  
Damer kl 18.00, herrar kl 
19.00.  
Arr: SSBF. 



KALENDERN 2015 

Februari       
  

  3/2  Sophämtning i Skirö 

17/2   Sophämtning i Skirö 

22/2   kl. 17.00  SSBF:s årsmöte.   

25/2   Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00 

  
 

 

 

 

22/2   kl. 17.00   

SSBF:s årsmöte. Varmt välkommen att vara med.  

Vi bjuder på kaffe och trevlig samvaro !       

Mars 
1/3  kl.19.00 Gudstjänst i Millebo missionshus. 

 3/3  Sophämtning i Skirö 

10/3  Kommer nästa nummer av  SkirönyckelN 

ARKIV SKIRÖ så kallar sig en liten grupp som har startat en genomgång av gamla 

dokument och bilder från Skirö. Under hösten har vi samlats för att studera och disku-

tera materialet som fanns  i  ett arkivskåp. I januari kommer vi att fortsätta med dessa 

träffar. Vi har även startat en Facebookgrupp som kallas ”Vi som gillar Skirö, Smålands 

trädgård.  Smålands trädgård som varumärke har också uppmärksammats av Nye, 

Näshult och Stenberga. Diskussioner förs  med representanter för de olika byarna om 

vi gemensamt kan göra något för att verka för att landsbygden ska hållas  levande och 

öppen för olika verksamheter och locka mer folk att se vår vackra hembygd. 



*********************** 

Fortsättning på berättelsen om Edvard Larsson. 

Många gånger sågs Larsson klara denna sjukdom och ofta vid ett mycket sent stadium. Det 

fanns också något som kallades skravelsjukan som är en bristsjukdom som förr blev ganska 

allmänt märkbar i och med att man började förädla djurstammen. Även här förstod Larsson 

vad som fattades djuren. Vad han gav dem då berättade han inte. Med senare förstod man 

att det var ett koncentrerat mineralexrakt som gjorde att djuren blev friska.  Att det för 

dessa kobotare ibland förekom negativa resultat i deras komplicerade utövning kan man 

förstå.  Även idag med modern forskning och medicin förekommer misslyckanden och fel-

bedömningar.  

Edvard Larsson var född i Karlstorp den 20 maj 1859. Han gifte sig 1881 med Maria Eriks-

dotter från Järeda. De fick dottern Sofia född 1882.  Edvard blev änkeman 1921 då Maria 

som var lam gick bort. 

Han gifte om sig 1922 med änkan Serafia Jonsson från Stenberga och avled  1937 i  

Hagalund i Löneberg. 

 

En ovanligt välväxt JULGRAN har 

byn fått i år. Den har växt hos 

Lotta Fors bakom hennes hus. 

Den första söndagen i advent 

samlades vi med Helen o Stefan i 

spetsen vid bryggan för att se på 

när lamporna i granen tändes 

och vi kunde kliva över tröskeln 

till adventstiden. 

En timma innan hade man sjungit 

in advent i Skirö  kyrka och i Al-

seda kyrka  på  förmiddagen där 

även invigningen av nya försam-

lingshemmet ägde rum. Eftersom 

Skirö kyrka numera tillhör Alseda 

församling kan  vi berätta att 

prästgården i Alseda har  blivit 

församlingshem  och det  tidigare 

församlingshemmet är sålt till 

privat ägare. Kyrkorådets ordf. 

Gösta Bexell invigningstalade. 

 

LUCIA kommer till Skirö kyrka 

onsdagen den 10 december 

klockan 18.00. Det är skolbarn 

från Skirö och Kvillfors som lussar           

 

               Skirös Julgran 2014 



ANSLAGSTAVLAN 

 

    Besök SSBF:s hemsida 

      www.skiro.se 

Om Du tycker om att läsa 

böcker och gärna pratar kring 

dem är Du välkommen till vår 

bokcirkel som träffas varan-

nan månad. 

Kontakta Helen Gustavsson 

070-6221651 

BALSAMICO-SÅS 

På begäran kommer här receptet på 

balsamico-såsen som serverades till 

köttet eller salladen när vi träffades 

på bygdeföreningens jubileumsmiddag. 

Till 4 personer: 

1 dl olivolja 

2 msk balsamvinäger 

2 msk ljus sirap 

2 msk tomatpure’ + lite chilisås 

2 hackade vitlöksklyftor 

Salt + peppar 

Mycket timjan 

Ett JÄTTETACK till alla som stöder och jobbar för SSBF på olika sätt. 

Det är alltid svårt att namnge alla för det är lätt att glömma någon.  

Därför får ni ett gemensamt STORT TACK för att ni ställer upp och 

gör det möjligt att anordna de olika evenemangen som SSBF 

arrangerar.   GOD JUL önskar vi er alla från SSBF:s styrelse! 



                                       

                     JUL-KAFFE ! 

 

Skirö Bygdeförenings medlemmar hälsas välkomna att önska varandra en god jul under lätt-

samma former. Vi träffas i Skirögården söndagen den 21 december klockan 15:00 och trivs 

med varandra under ett par timmar. Föreningen bjuder först på glögg, därefter kaffe med 

dopp och något sött. Vi avslutar sedan med en julklappsutdelning i form av ett lotteri. 

Vinsterna i lotteriet består av bidrag som varje familj/medlem har med sig. Det kan vara ett 

eller flera bidrag, de kan vara inslagna i paket eller inte. Om det är ett barnpaket så är det 

bra om det står skrivet på bidraget, för då hamnar det på barnens vinstbord. Lotterna kommer 

att ha ett mycket lågt pris så att vinstchanserna blir många. 

Vi hoppas att detta kan vara början på en trevlig tradition för bygdeföreningens medlemmar. 

 

                                  

                            Varmt välkomna önskar SSBF:s styrelse. 

Den 8 november firade Skirö Sockens Bygdeförening sitt 30-årsjubileum. 

Det var ett gäng entusiaster med bl.a Hasse Carlsén i spetsen som  var med 

och bildade föreningen 1984. Matlaget som gått på kurs i lite finare matlag-

ningskonst i Skirögården några terminer åtog sig uppgiften att laga den utsökta 

middagen med varmrätt och dessert . STORT TACK för det!  Kvällen blev lyckad 

med fullsatt lokal ca 80 vuxna och 22 barn.  Vi är glada för vår trevliga  

Skirögård där inte mindre än 6 bröllop har ägt rum i år samt många fester och 

och de olika föreningarnas möten och sammankomster. Vår förhoppning är att  

att SSBF får fortsätta att driva Skirögården i samma positiva anda och verka för 

sammanhållningen i byn!  TACK till er som städar och sköter gården så fint! 


