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REDAKTIONENS RUTA  

 

I år känns våren riktigt seg. 

Man väntar och väntar och 

längtar efter sol och värme.  Inte konstigt 

om vi vänder upp våra näsor mot solen så 

fort den glimtar fram en liten stund.  

I detta nummer kan du läsa om Skiröfödda 

Siv Petersson i Sjöarps Frälsegård.  Kalen-

dern finns i mitten som vanligt och med  

Skirönyckeln följer även ett inbetalnings-

kort där du kan vara med och stödja  

Skirö Sockens Bygdeförening genom att 

vara medlem.  

Önskar oss alla en underbar och solig vår! 

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: Sjöarps Frälsegård  

Foto: Gunilla Nordberg 



 

Lär känna våra bybor! 
Intervju med Siv Peterson 

av Gunilla Nordberg 

Den 27 november 1932 hände det som inte fick hända. Man behövde ordna med vattenförsörjningen på 

Sjöarp.  Ragnar Fransson bosatt i Löneberg, Millebo hade fått uppdraget att gräva brunn men när han 

befann sig nere i brunnen lossnade en sten som for ner och slog honom så hårt att han omkom endast 

29 år gammal. Några år tidigare hade Ragnar gift sig med Edit som var  

född i Lönneberga socken 1905 och bildat familj. De hade en pojke, Bertil född 1928 och en liten flicka,  

Siv född 1931.   Där stod nu Edit som änka 27 år gammal och med två små barn att försörja. Men på nå-

got sätt skulle livet gå vidare och det ordnade sig fast det var oerhört tungt för Edit. Ragnar hade kanske 

tänkt på att hans arbete var riskfyllt och hade skaffat en försäkring. Farmor och farfar till barnen fanns 

också i samma hus och kunde hjälpa till.  

Siv, som numera bor på Sjöarps Frälsegård, berättar för mig att hon började småskolan i Millebo för  

fröken Agnes Lorén och sedan hade hon Aron Eiderbrant som lärare.  Efter skolan började hon hjälpa till 

på Sjöarps gästhem där hennes mamma fått arbete. Det var Smålands  vänner som ägde Sjöarp ett tag 

på 40-talet och det kom massor med flyktingar dit. Norrmän, danskar och polacker bl.a.   

Hos prästfamiljen Egberg fick hon sedan plats som hembiträde i prästgården.  

På den tiden brukade ungdomarna ge sig iväg på dans för att träffas och ha roligt när de var lediga. I 

Kvillsfors fanns en dansbana vid Kungsbro och där mötte Siv sin Alvar. Han var född i Hultsjö socken på 

en mindre gård som hette Hässlehult som hans föräldrar arrenderade. 

  1955 stod bröllopet mellan Siv och Alvar Petersson i Nye prästgård och de bosatte sig i Flugeby, Vet-

landa. Snart kom första barnet, en son som heter Ingemar, som nu bor i Skirö. 1957 föddes en son till 

som fick namnet Göran och bor i Vetlanda och 1961 kom Barbro som finns i Kvillsfors. Alvar fick arbete 

som chaufför på ett åkeri  i Kvillsfors som hette Gustav Erikssons åkeri och de flyttade dit.  

När vi sitter och samtalar ringer telefonen och barnbarnet Linda i Göteborg ringer och gratulerar. Det är 

nämligen Sivs namnsdag idag.  Medan Siv pratar med Linda, flikar Alvar in att Siv betyder hustru och att 

guden Tors maka hette Siv. 

1960 byggde Siv och Alvar en egen villa i Kvillsfors och 1970 blev Alvar erbjuden att köpa åkeriet av  

Gustav Eriksson. Fram till 1994 drev sedan Alvar sitt eget åkeri.  

Siv hade under åren när barnen gick i skolan jobbat lite extra i Helge Westertröms kiosk men sedan fick 

hon ett halvtidsjobb på Nyboholm pappersbruk där hon arbetade några år.  

    Sivs storebror Bertil, fick arbete som dräng hos Georg Gustavsson och hans fru Karin i Sjöarps  

Frälsegård i Skirö. En vacker gammal anrik gård, med fantastiskt läge, där man har utsikt över Övrasjön.  

Bertil fick senare köpa Frälsegården och bodde där till sin död 1998. Då fick Siv ärva gården av sin bror 

och på så sätt kom hon tillbaka hem till sin barndoms by. 

Här trivs de så gott på sin gård. De bor i sidobyggnaden, som en gång har flyttats hit och som varit bo-

stad vid Skärvete färgeri. Frälsegårdens huvudbyggnad  används mest som förråd och gäststuga på  

sommaren. En söt liten katt ligger på soffan och spinner och Siv ser så förnöjd ut när hon berättar att 

det nyligen kommit ännu ett barnbarnsbarn. Fem barnbarn och tre barnbarnsbarn har det hunnit bli. 

Skriv nu inte om mig, utan om Siv som är född i Skirö, jag är ju bara en utböling säger Alvar med glimten 

i ögat.  Nej det ska jag inte  svarar jag, men du kan få vara med på ett hörn även om det är  

internationella kvinnodagen och Sivs namnsdag, men du har ju  trots allt bott här i  många år nu. 

 



KALENDERN 2016     
Mars 

 
  15/3  Sophämtning i Skirö. 
  16/3 kl. 14.00 Prostatacancer - drabbar inte bara män!  Gynekolog Folke Solheim kåserar.   
            Vad är prostatacancer, Bengt Ekvall.  Allianskyrkan Vetlanda . Arr: SPF   
  20/3  kl. 10.00 Familjegudstjänst i Skirögården A. Rudvall, M. Palmgren, P Claesson 
  21/3  Bokbussen kommer till Skirö förskola 15.15-15.45 Skirö, g:a affären 16.00-16.45  
  23/3  kl. 13.00 Påskfest i Skirögården.  Underhållning av SPF kören. Arr: SPF 
  25/3  kl. 15.00 Långfredag. Korsandakt i Skirö kyrka  C Rudvall, H Pettersson 
  27/3  kl. 11.00 Påskdagen. Påskmässa i Skirö kyrka C Rudvall, C Esselgren, L Snygg Aronsson,  
             kyrkokören och gospelkören 
 29/3   Sophämtning i Skirö. 
 29/3  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 
  

 April 

   
 12/4  Sophämtning i Skirö. 
 13/4  kl. 15.00 Teater & Revy. Inga-Lill Leske. Info om hemsjukvården. Arr: SPF 
 17/4  kl. 10.00 Bygdevandring i Högakull. Ta med eget fika. Arr. SPF 
 17/4  kl. 16.00  Gudstjänst i Skirö kyrka. A  Rudvall och  M Palmgren 
 24/4  kl. 11.00  Gudstjänst i Millebo missionshus. Tomas Lavesson 
 25/4  Bokbussen kommer till Skirö förskola 15.15-15.45 Skirö, g:a affären 16.00-16.45  
 26/4  Sophämtning i Skirö. 
 26/4  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 

 30/4 kl 21.00 Valborgsmässofirande vid bryggan i Skirö centrum.  
         Majeld, sång och fyrverkeri. Arr: SSBF 

  



KALENDERN 2016 
Maj  8/5  kl. 9.00 Gökotta i Alseda, Skeagärdet, SPF-kören. Ta med eget fika.   
  Arr: Alseda hembygdsförening 
 10/5  Sophämtning i Skirö 
 11/5  kl. 10.00 Studiebesök i Ekenässjön. Industri o Musikmuséet, Br. Andersson, Ekebogården Arr: SPF 
 22/5  kl. 10.00 Mässa i Skirö kyrka. C Rudvall, C Esselgren 
 23/5  Bokbussen kommer till Skirö förskola 15.15-15.45 Skirö, g:a affären 16.00-16.45  
 24/5  Sophämtning i Skirö 
 30/5  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76  

Juni 
   6/6  kl. 15.00 Välkommen att hjälpa till att städa Övrasjöns badplats. Ta med dig fikakorg! 
   7/6  Sophämtning i Skirö 
 12/6 kl. 10.00 Sommargudstjänst i Millebo missionshus. Tomas Laveson och Lilla gruppen  

  

 

VARJE VECKA   
                
 
 

 

 

 

Onsdagar 
Friskis och Svettis i Nye kl. 19.00  

 

Fritidsverksamhet i Skirögården för  barn  

kl. 17.00-19.00 

Arr. Alseda församling med Patricia 

 
 
Lördagar 
Lättgympa 
Uppvärmning, styrka/kondition utan hopp 
/rörlighet och stretchövningar 
9 jan kl. 10.00 –11.00 
Sporthallen i Kvillsfors 

 
Smålands Trädgårds 
Bouleklubb 
 
Måndagar 
Boule träning    
Mars-april i Vetlanda  
kl. 16.00 
Maj sept i Skirö  
kl. 17.00-19.00 
 
Torsdagar 
Boule  Skytteträning  
Maj-sept i Skirö  
kl. 17.00-19.00  
 

Lördagar 

Boule träning  

Maj-sept 

kl. 17.00-19.00 

 
 
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. 



Sjöarps Frälsegård 
Mangårdsbyggnaden uppfördes enl. register i Sveriges bebyggelse omkring  år 1800  

men gården har anor mycket längre tillbaka i tiden. Den hörde till Wallby fideikomiss 

fram till 1733. 1608 bor det en Arwid där och den tiden kallades Sjöarp för Sjöatorp. 

Sjöarps by hör till de äldsta bebyggelsecentra i socknen och man har hittat en hel del 

fornfynd här runtomkring. Med sitt vackra läge högt över sjön så var denna delen av 

bygden då som nu inbjudande att slå sig ner på.  

Idag är det bara flygelbyggnaden som är bostadshus året runt. En byggnad från 1875 

som flyttats till Sjöarps Frälsegård från Skärvete där den varit bostad åt färgare Kin-

nander och hans familj vid Skärvete färgeri. Siv som ärvt gården av sin bror Bertil bor 

där idag med sin man Alvar. 



 

 

 

 ANSLAGSTAVLAN 
SSBF:s styrelse vill tacka de styrelsemedlemmar som avgått för  

deras insatser i bygdeföreningen. 

Sekreterare  Helén Gustavsson 

Ledamot Lotta Fors   

Ersättare Therese Sahlström 

  

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

Vi hälsar de nya styrelsemedlemmarna   

Sekreterare Per-Inge Lindqvist 

Ledamot   Hasse Bredenberg                                           

Ersättare Sonny Svensson 

Ersättare  Viktor Sommansson 

  TACK! 

VÄLKOMNA! 

GRATTIS !  
Sandra och Jonas  

Rigmark 

Skirö-Byestad 5 

till er lille Uno!  

6 JUNI är det dags att städa BADPLATSEN igen. 

Det har blivit tradition att göra det på Sveriges 

nationaldag. Vi är tacksamma om du också vill hjälpa 

till med detta. Kratta lite pinnar, skräp och gamla löv 

och snygga upp så att det blir trevligt inför en ny 

badsäsong.  

Tag med eget fikabröd så fikar vi tillsammans.  

Vi ses vid: 

ÖVRASJÖNS BADPLATS  

kl. 15.00 

DEN 6 JUNI 

  Skirö på Facebook! 

   Gå med i FB-gruppen  

   Vi som gillar Skirö- 

   Smålands trädgård 

   om du är intresserad av Skirös historia  

   och även det som händer idag.  



 

 

 
 
 
   

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  


