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REDAKTIONENS RUTA  

Vilken bra början på sommaren vi 

har haft. Börjar kanske bli lite i 

torraste laget för växter och grödor 

men för oss nordbor är det skönt att hinna 

tina upp innan vintern är här igen. 

I detta nummer ger Berne Sundberg oss en  

sann historia från midsommaraftonen 1917 

i Skirö. Kalendern finns med i mitten som 

vanligt och du kan också läsa om det nyin-

flyttade paret Mikaela och Sonny och deras 

hästintresse.  

Med önskan om en glad midsommar och sommar i 

vårt fagra Skirö! 

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:  

Mikaela Rautio med hästen Aragon. 

Foto: Gunilla Nordberg 

tel:+46736535367


 

 

 
 
 
   

En midsommartragedi i Skirö 1917  

berättad av Berne Sundberg. 

 

Mellan åren 1916-1939 var Oskar Hagstrand kyrkoherde i Skirö. Hagstrand 

hade fyra barn. Äldste sonen hette Axel. Året 1917 låg Axel i flottan. Vid 

midsommarhelgen var han permissionsledig och på besök hemma i Skirö. 

Vid tolvtiden på midsommaraftonen sökte han upp jungfrun i prästgården - Helga Jern - 

(senare mor till Per– Ingvar Dahn.) Till henne säger han: ”Skulle Helga vilja stryka min  

kostym tills kvällen. Själv tänkte jag ta ett dopp i den lilla pölen.” 

Tillsammans med fadern går han sen ner till stranden. Därifrån simmar han ut mot 

Klockedjupet, Skirösjöns djupaste del. Där försvinner Axel inför ögonen på sin far. 

Man började omedelbart att dragga. Sjön fylldes av båtar. Man draggade hela midsom-

maraftonen – utan resultat och nu låter jag min farmor - Carolina Sundberg - 

fortsätta berättelsen. 

”Si dä va e unnli mesommarafton. Di drajade hele dan. Di stannte lite när dä ringade te 

anndakten på mesommarkvällen. I en del båtar sto di opp. Dä va e märkli syn. Framåt 

natta öppnade Hagstrand fönstera mot sjön och så börjte han spela och sjonga. Nästan 

bara e psalm. Um å um ijen. Å psalma va – Tack O Gud för va som varit – å Axel lå i sjön i 

Sunnsänga. Ja dä va e unnli mesommarnatt.” 

Efter tre dagar lyckades man finna Axel. De som då fann honom var min farfar – Karl 

Sundberg – och hans bror Emil Dahn. 

När du nästa gång besöker vår vackra och välskötta kyrkogård – sök dig bakom koret – 

Där intill stenmuren finner du den. Det påtagliga minnet av midsommartragedin 1917.  

 

   

       På stenen står det: 

       AXEL HAGSTRAND 

           * 22/8 1897 

           + 21/6 1917 

 

        Kärt och ljust är 

        ditt minne. 

 

 
 



KALENDERN 2016     
 Juni 

   19/6  KL. 19.00 Gudstj. i Åmjölkesbo. Arr. Equmeniakyrkan, gemensamt Skirö, Åmjölkesbo, Repperda 
   19/6  kl. 10.00 Gudstjänst i Skirö kyrka A. Rudvall, C. Esselgren. 
   21/6  Sophämtning i Skirö. 
   22/6  kl. 18.30 Grillkväll hos S. Forsmyr, Gölberga. Aftonbön T. Lavesson 
           Arr. Equmeniakyrkan, gemensamt Skirö, Åmjölkesbo, Repperda 
   29/6  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 
  
 
 
 
 
 
 
 

  Juli         

     2/7  kl. 21-01 Dans på Ekbacken. Top Cats och Date. 
     3/7  kl. 16.00  Musikgudstjänst i Skirö kyrka. JOY ( Stina Andersson & Hanna Karlsson )  
             samt A  Rudvall och  M Palmgren.  
     5/7  Sophämtning i Skirö. 
     9/7  kl. 15.00 Metartävling vid Skirö brygga. 
   17/7  kl. 10.00 Mässa i Skirö kyrka. B. Bergstrand och M. Palmgren 
   19/7  Sophämtning i Skirö. 
  27/7  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 

 METARTÄVLING  

  LÖRDAGEN DEN 9 JULI KL. 15.00  

    vid bryggan i Skirö centrum 

    KOM OCH VAR MED OCH TÄVLA!  

      DU KAN VINNA FINA PRISER FRÅN  

      BENGTSSONS CYKEL OCH SPORT . 

 

 

     Ta med korv så håller vi med grill och kol. Arr: SSBF  



KALENDERN 2016 
 Augusti  2/8   Sophämtning i Skirö 
    6/8   kl. 21.00  Dans på Ekbacken. Larz-Kristerz 
    7/8   kl. 10.00 Gudstjänst i Skirö kyrkoruin. A. Rudvall. M. Palmgren 
   13/8  kl. 10.00 Bygdevandring   
   16/8  Sophämtning i Skirö 
   17/8  kl. 19.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst i Sjöarp.  C Rudvall, C Esselgren, T. Lavesson. Tag med     
     fikakorg. Inomhus vid kyligt väder.  
   21/8 kl. 19.00 Gudstjänst i Repperda. T. Lavesson. A. Harrysson. Skirö , Repperda. Åmjölkesbo 
   29/8  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00 
   30/8  Sophämtning i Skirö 
    

 September        2/9 kl. 21.00  Dans på Ekbacken. Kindbergs och Coverfunkers. 

  

  
                
 
 

   
  VARJE VECKA! 
 
  Smålands Trädgårds 
  Bouleklubb 
 
   Måndagar 
   Boule träning    
    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 

 

SOMMARKONSERT 

        i Skirö Kyrka 

    3 juli kl.18.00  

                  med   JOY  
Stina Andersson & Hanna Karlsson 

 

 

 

 

 

 

A. Rudvall och M. Palmgren medv. 

 

Kaffe serveras efteråt i Skirögården 

             VÄLKOMNA! 

 

     

   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. 



 

Lär känna våra bybor! 
Intervju med Mikaela Rautio & Sonny Svensson 
av Gunilla Nordberg. 

 

I Rosedal på Loaklevsvägen har det flyttat in ett ungt par. Det är Mikaela Rautio och hennes 

sambo Sonny Svensson. Mikaela är född 1983 i Tånghult utanför Eksjö och dotter till Kata-

rina och Matti Rautio. När Mikaela var 6 år flyttade familjen till sin mormor och morfars 

gård i Skede. Den heter Storegården och de byggde sig ett eget hus där. Morfar var bonde 

och hade mjölkdjur och alltid 2 eller 3 Nordsvenska hästar. Mikaela och hennes syster Vero-

nika tyckte om de fina hästarna men de var för stora för småtjejerna att rida på, så de lekte 

hästar med varandra istället och låtsades att de red. Föräldrarna såg Mikaelas stora intresse 

för hästar och lät henne börja på ridskolan i Vetlanda. En dag, när hon var 11 år kom morfar 

och sa: ”Nu ska vi åka och titta på en häst” och häst blev det. Innan dagen var slut hade Mi-

kaela en alldeles egen häst som var 6 år och hette Frida. Men hästen var lynnig och kastade 

av barnen när de skulle rida, den la sig ner på marken och rullade runt medan de satt på 

hästryggen så det kunde slutat illa. Morfar hade även köpt en vagn till hästen och Mikaela 

prövade nu att köra hästen med vagn istället. Då gick det bättre och hon började träna 

hemma på gården. Samtidigt som hon sedan gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet så 

var det hästarna hon brann för. Efter gymnasiet blev det en komvuxutbildning  till under-

sköterska.  

2005 vann hon Fjord-SM i Stockholm. 2004 hade hon köpt hon en ny Fjordhäst med nam-

net Isa. Den började hon träna ordentligt fram till 2011. 2012 hade hon en lånehäst som 

hette Allman och med honom vann hon Fjord-SM igen i Västervik denna gången. 2013 bör-

jade hon köra en häst som heter Aragon och som hon har planer på att köpa. Mellan allt  

körande med hästarna hinner Mikaela arbeta som undersköterska i hemtjänsten också och 

flexar runt i Vetlanda kommun.  

Sonny föddes 1979 i Jönköping men föräldrarna flyttade en kort därefter till Vetlanda. 

Mamma Jeanette kommer från Jönköping och pappa Inge från Skede. Sonny gick transport-

programmet på gymnasiet och började efter skolan på dåvarande Pappersgruppen som 

chaufför och sen blev det lumpen på KA 2 i Karlskrona. Efter muck blev det ett år på 

Elitfönster på fabriken och ett år på Myresjöhus där han var truckförare och lite allt-i-allo. I 

sex år var han sedan på Hjältevadshus och sen blev det XL-bygg där han nu jobbat i 9 år. 

En grabb som jobbade som dräng hos Mikaelas morfar på Storegården var kompis med 

Sonny och Mikaela tyckte det var kul att hänga med grabbarna. Hon frågade Sonny om han 

ville följa med när hon skulle tävla och Sonny tyckte det lät kul och det blev fler gånger så 

de blev mycket goda vänner. Men 2015 så förstod de att det var lite mer än bara vänskap 

och nu blev de ett par. 



Mikaela gick i tankar på att köpa ett hus. En dag ringde hennes mamma och sa att hon 

träffat Lotta i Skirö som stod i färd med att sälja sitt hus. När de förstod att det fanns plats 

för hästar där bestämde de sig för att åka och titta på huset. Både Mikaela och Sonny 

kände att detta var ett bra ställe och slog till och köpte huset. Idag går det tre hästar och 

betar på ängen vid huset. Mikaelas egen häst heter Fortuna och är 5 år och snart mogen 

för att börja tränas på allvar för att börja tävla så småningom. Sonny är också mycket road 

av hästarna och är till stor hjälp för Mikaela med allt som behöver göras med dem både 

hemma och på tävlingar. 

Jag har fått äran att följa med paret på en åktur och det märks att det är en van och trygg 

kusk som hanterar sin häst och vagn med skickliga händer. Mikaelas morfar har en gammal 

fin åkvagn som de lånar ibland för att köra brudpar, så vet du någon som skall gifta sig så är 

det bara att höra av sig till Mikaela och Sonny. Sonny har blivit invald som suppleant i SSBF 

och är med och hjälper till i styrelsen. De trivs redan så bra i Skirö och jag känner stor 

glädje över att det flyttar hit företagsamma unga människor som känner för bygden och 

som vill leva och bo här i vårt vackra paradis Skirö. 

VÄLKOMNA TILL  SKIRÖ OCH  

LYCKA TILL MED TÄVLINGARNA 

OCH  KOMMANDE DAGAR I LIVET!  



     

 

 ANSLAGSTAVLAN 
 SSBF har investerat i nya fina soffor vid entrén till Skirögården. 

GRATTIS !  

Victoria och 

Christian Ek 

till er lilla Julia! 

 

 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.  

Smålands Trädgårds Bouleklubb växer och bygger ny altan. 

  

      SOMMAR 

   S K I R Ö 

SOMMAR 

TRA LA LA LA 

LA LA LA LA LA 

       SSBF 


