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      REDAKTIONENS RUTA  

Ljuset och solen har återvänt och det tunga 

gråa som varit i vinter har äntligen försvun-

nit. Lite skön värme också kommer att göra 

susen för frusna nordbor.  Härligt, härligt! 

I detta nummer får ni möta Skiröfödda Inga 

Svensson som fyller 90 år i år . Jag träffade 

henne över en kopp kaffe då vi samtalade 

om hennes liv och om Skirö förr.  

Läs även om planerna för varumärket 

”Smålands trädgård”. 

 

EN HÄRLIG VÅR och GLAD PÅSK 

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 

 

 

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 

Omslagsbild: Den  9 mars var isen borta. 

Foto: Gunilla Nordberg 



Lär känna våra bybor 
Intervju med Inga Svensson  
av Gunilla Nordberg 

 

I år blir det 90 år sedan  Inga föddes i Östra Skirö. Med full energi och  

vitalitet berättar hon för mig om sitt liv.  Hennes mor Ruth var född 

1895 i ett litet soldattorp inte långt från Skärvetesjön.   

Österslätt eller Pragatorpet kallades  det, för att Ingas morfar Johan Alfred Nilsson fick namnet Prag som 

soldat. Prags hustru  Maria Jonasdotter som kallades Praga-Maja födde tio barn varav Ingas mor var den 

yngsta. Praga-Maja fick slita hårt i det lilla torpet med alla barnen för Prag var iväg till Hultsfred på tvåmå-

naders övningar med jämna mellanrum. De fick plocka massor med lingon och blåbär både till egna hus-

hållet och för att sälja för att få in några ören.  Inga hörde mormor Maja berätta att: ” När koa var sint så 

åt vi lingonavatten te gröten”.  Mormor fiskade också för att få mat till det stora hushållet.  

Ingas farfar Öknasonen och rallarebasen Johan Algot Jansson hade åkt till Amerika och där träffat en flicka 

från Västmanland och de gifte sig och fick 6 barn. J. A. kom tillbaka till Sverige med familjen, först till Ökna 

och sedan köpte han Östra Skirö Mellangård. Deras son Elmer som var född 1896 bestämde sig när han 

var 18 år för att resa dit och tjäna ihop lite pengar och kom efter några år tillbaka och gifte sig 1920 med 

Ruth Prag som var piga i Östra Skirö Mellangård och de fick två barn, Bengt 1921 och Inga 1925. Elmer 

och Ruth flyttade sedan till en gård i Korsberga som hette Åkershult och Inga började i skolan där. Hennes 

lärare var nyutexaminerad och hette Jakob Hägg. 1936 flyttade familjen till Vetlanda och Inga gick några 

år i Centralskolan samt 6 veckor i aftonskolan, som man kallade fortsättnings-skolan då, där lektionerna 

var på kvällstid mellan 17.30-19.30. Hennes far som var händig fick jobb som beslagssnickare på en fabrik 

som gjorde fönster och dörrar.  

Efter skolan fick Inga sin första plats som piga och tjänade 15 kr/mån. Hon hade sedan flera pigplatser och 

jobbade även på Tändsticksfabriken och Ullspinneriet i Sjunnen dit hon cyklade. 

Inga hade läst boken Rid i natt av Wilhelm Moberg. Nu hade det gjorts en film med samma titel och hon 

hade bestämt med en väninna att gå och se den på Skandiabiografen i Vetlanda. Väninnan kom inte och 

Inga fick gå själv. Hon hamnade bredvid en ung man som hette Harald och de kom i samspråk om boken 

som han också läst. En vecka efter mötet på bion bjöd Harald hem Inga till Karlsjö säteri som han arrende-

rade tillsammans med sina   bröder. Harald kom och mötte Inga vid bussen strax utanför. De började att 

sällskapa och förlovade sig på Ingas 18-årsdag. Den 28 maj 1944 var det dags för bröllop och de bosatte 

sig i ett av husen vid Karlsjö. De fick i tät följd 6 barn. Ulf 1945, Thor 1946, Dag 1948, Jan 1949, Max 1953 

och Ann 1954.  Dag omkom i en olycka 22 år gammal och Ulf gick bort nu vid nyår. 

I Skiverstad strax utanför Eksjö köpte de sedan en gård, där Inga trivdes väldigt bra bl. a för att hon hade 

fått en sån god väninna som hette Anna. Harald tyckte så småningom att det var för litet där de bodde 

och 1951 flyttade de igen, nu till Edshults säteri som de arrenderade några år innan de åter bröt upp och 

hamnade strax utanför Växjö på Kronobergs Kungsgård vid Helgasjön där Harald blev arbetsledare.  I sko-

lan fick några av barnen Jakob Hägg som lärare, samme man som Inga hade haft som sin lärare. Harald 

hade tidigare opererat bort ena njuren och blev nu dålig. Inga bestämde sig då för att ta körkort och  

började jobba på Centrumbaren i Växjö.           Forts      >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 



KALENDERN 2015    

Mars  2015 

11/3  kl 19.00 Ekumenisk Passionsandakt i  Millebo missionshus. 

14/3 kl 11.00 Familjegudstjänst i  Skirö kyrka. 

17/3  Sophämtning i Skirö. 

22/3 kl 16.00 Gudstjänst i Skirö kyrka. 

25/3 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 

30/3 Bokbussen kommer till Skirö förskola 15.15-15.45 Skirö g:a affären 16.00-16.45  

31/3  Sophämtning i Skirö. 

April  
 4/4  Påskafton Kl 23.00 Påsknattssmässa  i Skirö kyrka  

  8/4 kl. 10.00  Samling Skirögården för vandring, Bergsgård, Holsby Arr: SPF 

14/4 Sophämtning i Skirö. 

15/4 kl 10.00 Samling Skirögården för vandring, Lilla Skögle Arr: SPF 

22/4 kl 10.00 Samling Skirögården för vandring, Kåragården  Arr: SPF 

26/4 kl 10.00 Gudstjänst i Skirögården 
27/4 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 

28/4 Sophämtning i Skirö. 

29/4 kl 10.00 Samling Skirögården för vandring, Storegård, Holsby Arr: SPF 

30/4 kl 21.00 Valborgsmässofirande vid bryggan i Skirö centrum. Majeld, sång och fyrverkerier. 

30/4 kl.21.00 Dans på Ekbacken med Foxie (fd Mingos).  

VARJE VECKA:     
                
Måndagar 
Boule, träning  mars –april 
kl. 16.00-18.00 i Vetlanda 
Maj-sept kl. 17.00-19.00 i Skirö 
 
Tisdagar 
Friskis & Svettis i Kvillsfors kl. 18.30  
 
Onsdagar 
Friskis & Svettis i Nye kl. 19.00  
 
Fritidsverksamhet i Skirögården för barn  
kl. 17.00 - 19.00  
(Arr: Alseda församling med Patricia) 
 

 
 
 
Torsdagar 
Boule,  skytteträning maj-sept 
kl. 17-19 i Skirö 
 
Lördagar 
Boule, träning maj-sept  
kl 10.00-12.00 i Skirö 
 
Bada bastu 
Du som vill bada bastu 
kan boka när det passar dig. 
Ring, sms:a eller maila: frenillasbod@telia.com 
070-2127925 och kolla om det är ledigt. 
frenillasbod@telia.com 
 



KALENDERN 2015 

Maj     
 3/5  kl 19.00 Gudstjänst i Millebo missionshus   

  4/5  Bokbussen kommer till Skirö förskola 15.15-15.45 Skirö g:a affären 16.00-16.45  

10/5 Högmässa i Skirö kyrka  A. Rudvall, B. Wiktor och kyrkokören. 

12/5 Sophämtning i Skirö 

13/5 kl 10.00 Samling Skirögården för vandring, Solshester Arr: SPF 

26/5 Sophämtning i Skirö 

26/5 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00 

27/5 kl 10.00 Samling Skirögården för vandring, Hulugård, Holsby Arr: SPF 

 Juni 
1/6  Bokbussen kommer till Skirö förskola 15.15-15.45 Skirö g:a affären 16.00-16.45  

 3/6 kl 10.00 Samling Skirögården för vandring, Repperda ängar Arr: SPF 

 6/6 kl 15.00 Kom med och  städa badplatsen inför säsongen.  Tag med fikakorg. 

 7/6 kl 10.00 Sommargudstjänst i Millebo missionshus. 

 9/6  Sophämtning i Skirö 

10/6 kl 10.00 Samling Skirögården för vandring, Karlsjösjön runt Arr: SPF 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
  

Har du möjlighet att komma och 

hjälpa oss med att snygga till på  

Övrasjöns badplats inför årets  

säsong.  

Vi träffas kl 15.00 den 6 juni  och 

tar ett gemensamt tag. Var och en 

tar med sin fikakorg så får vi lite 

trevlig samvaro också!  



Forts. på  intervjun med Inga Svensson 

De äldsta barnen gick i skolan för samme magister, Jakob Hägg , som Inga haft en gång och som nu hade 

flyttat hit och de yngsta lämnade hon på dagis. En dag såg hon en annons om en matservering i Ekenäs-

sjön som skulle säljas. Hon visste inte var hon skulle få pengar ifrån men vände sig till sin väninna Anna i 

Skiverstad som då lånade henne pengar och Inga kunde överta rörelsen i Ekenässjön i början av 60-talet. 

Harald  tillfrisknade sedan och började arbeta som byggare. Han var bl. a med och byggde  

Br. Anderssons möbelfabrik och han blev anställd i Rickard Samuelssons byggfirma. För Inga var det hårt 

slit att driva matserveringen, och efter en del år, när barnen börjat klara sig själva, sålde hon den och de 

köpte ett hus på Kullgatan 38 i Vetlanda.  Där bodde hon i 16 år. Den 13 mars 1972 slutade Harald sina 

dagar och Inga blev ensam. Hon tyckte om att dansa och vågade sig så småningom ut igen och då träffade 

hon Arne Jonsson som hon senare flyttade ihop med på Holmgatan i Vetlanda.  De köpte ett sommarställe 

på Loaklevsvägen i Skirö i mitten på 70-talet och 1979 flyttade de dit permanent. Nu var cirkeln sluten för 

Inga som alltid älskat sin barndoms by, Skirö. Dottern Ann har nu köpt det huset och själv bor Inga i ett av 

de trevliga röda husen bakom gamla ålderdomshemmet i Skirö. ”Vet du, att nu har jag 18 barnbarn och 33 

barnbarnsbarn” säger Inga stolt och ler sitt varma leende.  

NY DISKBÄNK i SKIRÖGÅRDEN 

Önskemål har funnits om att förlänga diskbänken i Skirögårdens kök.  När vi re-

noverade köket hade vi turen att få överta diskbänkar från en restaurang som 

lades ner. Prioriteringen låg då på andra saker som t.ex en ny  fräsch varm-

luftsugn. I dagarna har vi kunnat köpa in och installera en ny, lite längre disk-

bänk med avsköljningsho samt 5 st kompletterande diskbackar.  Vi har ofta fått 

höra även från yrkesfolk hur bra köket är att arbeta i och nu blir det ännu 

bättre. Kostnad för diskbänk med installation: 20 094kr 
  



 ANSLAGSTAVLAN 

 

              Bli medlem i  

          facebookgruppen  

        ”Vi som gillar Skirö, 

         Smålands trädgård ”  

      om du är intresserad av             

 Skirös historia och även 

 det   som händer idag.   

    

 

      
   Välkommen Ben! 
        Grattis  
      Elin och Ian   

 

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.   GLAD PÅSK önskar vi er alla från SSBF:s styrelse! 

 

    Besök SSBF:s hemsida                         

 www.skiro.se  

      där du även kan läsa Skirönyckeln digitalt. 



 

 

 
 
 
 
Frågan om Nye, Smålands Trädgård  väcktes på SSBFs årsmöte 2015 av en medlem som hade hört det och 
undrade om det verkligen var sant att de fick använda sig av uttrycket. 

Skirö har länge varit förknippat med Smålands Trädgård. 

Upprinnelsen är att Olof Karlander, Hästeryd och Kjell Sandahl, Vasen, Nye har registrerat  Smålands  
Trädgård  hos PRV och sedan gått ut till byarna Skirö, Nye, Stenberga och Näshult och frågat om samar-
bete oss byar emellan, för att stärka varumärket  Smålands Trädgård. 

Vi i Skirö blev lite förvånade för vi har alltid förknippat Skirö med yttrycket Smålands trädgård. Gunilla och 
jag lämnade snabbt in en ansökan från Skirö Sockens Bygdeförening till PRV angående Skirö  Smålands 
Trädgård som vi har fått godkänt och som varar i tio år och som man sedan kan förnya. De som är med-
lemmar i bygdeföreningen kan således använda sig av uttrycket gällande marknadsföring av kulturverk-
samhet och företag via massmedia och internet mm. 
 
Begreppet Smålands Trädgård har under senare decennier använts kopplat till Skirö. Historiskt har be-
greppet långt  tillbaka använts för att beskriva skönheten i Nye, Skirö och Stenberga. I boken ” Teckningar 
från Östra Härad ” från 1916, författad av August Bäckman, omtalas detta. Författaren hänvisar till äldre 
handlingar där detta framgår.  
 
Dessa fyra socknar har mycket gemensamt, bl.a. att de befinner sig på avstånd från tätorter som Vet-
landa, Åseda och Virserum, samarbetar en del redan över sockengränserna, utgör en levande landsbygd. 
Naturförutsättningarna är till stora delar desamma, med ett lövrikt, brutet och vackert odlingslandskap 
med inslag av många vackra sjöar med Saljen i centrum. Förekomsten av mineralet grönsten är en av an-
ledningarna till skönheten i landskapet i socknarna Skirö, Nye och Stenberga. Möjligheter till upplevelser, 
boende, service av olika slag och annan verksamhet kompletterar varandra. Näshult har däremot inte tidi-
gare kopplats till begreppet Smålands Trädgård.  
Vid SSBF:s styrelsemöte 20150122 utsågs Fred Nordberg att representera SSBF i frågan. 
En ekonomisk förening som ägs av de fyra byarna (socken-, bygde- eller hembygdsförening) håller på att 
bildas. 
Föreningens ändamål: 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom främst marknadsfö-
ring av området Smålands Trädgård (i huvudsak Skirö, Nye, Stenberga och Näshult socknar) och på annat 
sätt främja företagsamheten inom detta område. 

Ett forskningsprojekt angående socknarnas mervärde kommer att startas och sammanställas av professo-
rena Per Wramner och Odd Nygård. 

Finansiering sker genom bidrag, detta projekt är möjligt genom Olof Karlanders kontakter. 

 

Vad jag förstår är det  ändå det bästa för oss på landsbygden att samarbeta oss byar emellan och för att 
landsbygden skall fortleva  tror jag att samarbete över gränserna är nödvändigt. 

Fred Nordberg 

Ordförande Skirö Sockens Bygdeförening (SSBF) 

 

         ”Smålands Trädgård” 


