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  REDAKTIONENS RUTA  
    

   Äntligen är sommaren här ! 

   I detta nummer: 

*  Presenterar vi 

    Birgit Jonsson och det Blå Huset 

*  Hittar du vad som händer i Skirö.  

*  Fler Barnens träd i Skirö 

*  Planerad fotoutställning 

*  En lös bilaga om Runt Borden i Skirö 

    

   Soliga hälsningar!  

  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 

 

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@gmail.com 

Omslagsbild:  

Det Blå Huset i Loaklev. 

Foto: Gunilla Nordberg. 

tel:+46736535367
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Lär känna våra bybor!  
I denna serie presenterar vi  

någon som bor eller har bott i Skirö. 

 

Birgit Jonsson, bodde i Loaklev med 

sin man Gunnar där sonen Gösta och 

sonhustrun Gunnel bor idag. Birgit bor 

numera i Flugeby i samma hus som 

dottern Kerstin och mågen Malte. 

av Gunilla Nordberg. 

En glad och ungdomlig röst svarar i telefonen när jag ringer.  Birgit Jonsson, född i Repperda 1924 är trots 

sin ålder en pigg dam med skrattet nära till hands. I den vackra försommargrönskan kliver jag sedan ur 

bilen vid Alsborg i Flugeby. Birgits dotter Kerstin och svärsonen Malte äger huset och de bor på bottenvå-

ningen. En trappa upp har Birgit en trevlig lägenhet med mycket konst på väggarna. Det visar sig att hon 

själv är konstnären bakom många av tavlorna.  

Vi slår oss ner vid dukat kaffebord. Kakorna hon bjuder på är bakade av henne själv förstås. 

Sirapsbröd, mandelformar, finska pinnar och en god mjuk kaka med äpple. De smakar som dessa klassi-

ker ska göra och är bakade med smör såklart. Bara att njuta.  

Jag måste ha något att göra säger hon när jag berömmer henne. I veckan sydde jag mig en hatt. Den 

måste jag få se, säger jag. Äsch det är väl inget att visa, svarar hon blygsamt. Men den kommer fram och 

är en tuff hatt, sydd av gammalt jeanstyg. Hur fin som helst. Då tar hon fram ur garderoben, och visar två 

helt fantastiska egensydda hattar, en  klarblå med fina ljusa blommor och flor, och en lite diskretare beige 

filthatt. Fantastiska skapelser tycker jag, och hon berättar att hon gått på kurs och att hon även målat 

porslin. Den konstnärliga ådran  går inte att ta miste på. 

Föräldrarna Sara och Otto Bäckstrand var jordbrukare. De drogs  åt det frikyrkliga. Pingstvännerna hade 

börjat hålla möten i Ädelfors. Birgit tror att det var gamla farmor Mathilda, som såg till att hon blev döpt 

som barn i alla fall. Prosten Ahlberg i Alseda förättade dopet  och det skedde hemma. 

I närheten av föräldrahemmet bodde en skräddare som var så snäll. Han hette Robert Strömqvist och 

brukade hämta mjölk hos dem. Birgit tyckte så mycket om den snälle skräddaren, han var som ”en barn-

domens goda fe.”  Hon ville så gärna ha ett syskon att leka med. En dag när hon pratar med skräddaren 

om detta, så tar hon fram en anilinpenna och en papperspåse och ber honom att han skall skriva till stor-

ken.  Hon önskar hett att det skall bli en lillasyster och så blir det. Systern kommer till slut när Birgit hun-

nit bli 5 år. Men när hon får se den nyfödda babyn, som får namnet Dagny, så blir hon djupt besviken. En 

sådan liten unge är ju inget att ha. Det går ju inte att leka med henne. 

Gamla farmor har dött året efter Birgit föddes och nu har prästen antecknat  ”icke döpt”  i kyrkboken vid 

Dagnys namn. Prästerna är vid den här tiden, när babtister och pingstvänner ökar i byarna, noga med att 

notera i husförhören om barnen inte är döpta. I de nya väckelserörelserna vill man låta barnen bli äldre 

och bestämma själva över huruvida de vill döpas eller inte. En del personer går inte att hitta i kyrkornas 

födelseböcker när man släktforskar av denna anledning. Birgit börjar skolan i Ädelfors dit de gick på järn-

vägen för det var närmre. Hon fick sluta efter 5,5 år för då drabbades hon av polio, året  var 1936. 

                                                                  

                   Forts. på sid  6 >  

                                                                                                  

         Blå, blå är kärleken...tra, la, la , la 



4 

 KALENDERN 2017     
   

 Juni 
      18/6  kl. 18.00 Mässa i Skirö kyrka. Invigning av askgravplats på Skirö kyrkogård. 
                Arr: Alseda förs. 
      20/6  Sophämtning i Skirö. 
      28/6 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 
       

 Juli 
       1/7  kl. 21.00  Dans på Ekbacken i Skirö till Lasse Stefanz.  
       2/7  kl. 18.00 SOMMARMUSIK i Skirö kyrka.  Lisbeth Gustafsson och Patrik Strand 
       4/7  Sophämtning i Skirö. 
       8/7  kl. 15.00 METARTÄVLING  vid Skirö brygga. Priser delas ut till vinnarna. 
     18/7 Sophämtning i Skirö. 
     26/7 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 
     30/7 MUSIKGUDSTJÄNST i Skirö kyrka.  Liefvens.                                             

 
      

                 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
      

  

    

  

 

 SOMMARMUSIK  

         I SKIRÖ KYRKA 
           2 juli kl. 18.00 
 
        Lisbeth Gustafsson  
            & Patrik Strand 

 

  METARTÄVLING 

         8 JULI 

  start KL.15.00 

vid Skirö brygga 

Kom och var med och tävla. 

 

 

Ta med korv så håller vi med grill och kol. 

Arr: SSBF  
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 KALENDERN 2017     

 Augusti 
        

       1/8  Sophämtning i Skirö  

      5/8   kl. 21.00  Dans på Ekbacken i Skirö   

     13/8  kl. 11.00  Friluftsgudstjänst vid Skirö  G:a kyrkas  ruin. Arr: Alseda förs. 

     15/8  Sophämtning i Skirö 

     16/8  kl.19.00 Ekumenisk gudstjänst på Sjöarp. Peder, Kjell och Tomas. Medtag kaffekorg. 

               Arr:  Alseda förs. och  Missionsförsamlingen 

     19/8 RUNT BORDEN i Skirö. Se separat inbjudan. Sista anmälningsdag 28 juli. Arr: SSBF 

     26/8  kl. 10.00 BYGDEVANDRING:  Rudu, Adlersö, Holmen och Fredslund . Samling vid Adlersö.   

                   Arr: SSBF under ledning av Daniel Karelid. 

     28/8  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00 

     29/8  Sophämtning i Skirö 

      

     

   

 Smålands Trädgårds 

 Bouleklubb 

 

  Måndagar 
  Boule träning    

   Maj sept i Skirö  

   kl. 17.00-19.00 

 

   Torsdagar                            
   Boule Skytte- 

   träning  

   Maj-sept i Skirö  

   kl. 17.00 
 

  Lördagar 

   Boule träning  

   Maj-sept i Skirö 

   kl. 10.00-12.00 

 

 

 

 BYGDEVANDRING 

 26/ 8 kl. 10.00 
 Samling vid Adlersö 

 Tag med fikakorg! 
  Info: 073-653 53 67  

tel:+46736535367
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12 år gammal skickas hon ensam till Stockholm för att  vårdas där. Hon hade turen att inte få några större 

men av sin polio. Birgit växer upp och träffar så småningom sin man Gunnar. Han var född i Loaklev i Skirö 

1917 och son till Gustav Jonasson och Lydia Ottilia Johansson. I flera generationer har de bott i Loaklef, 

det stavades så, med ett f i slutet, förr. Där  fanns före utskiftningen en klunga av hus högst uppe på höj-

den där Anna-Lisa och Birger Arvidsson har sitt hus idag.  

Gustav avlider i TBC, när Gunnar är bara tre år och lämnar hustrun med tre minderåriga barn. Lydia får 

flytta in ett annat hus i Loaklev där Gunnar växer upp med sina syskon. Han träffar en flicka som han fattar 

tycke för. En dag beger han sig till Stenberga för att träffa en man som  heter Gunnar Svensson. Denne har 

förmågan att spå in i framtiden. Den unge Gunnar från Loaklev får höra att den flicka han sällskapar med, 

inte är den rätta. Han skall möta en annan tös, och kännetecknet skall vara att de har samma hårfärg. De 

skall gifta sig men de kommer inte att bli riktigt lyckliga förrän de kommer att bo i ett blått hus och där 

skall de få det bra. Gunnar gör således slut med flickvännen och en tid därefter möter han Birgit, och hår-

färgen stämmer. De blir ett par och gifter sig i Alseda prästgård. Fredsåret den 8 december 1945 flyttar 

Birgit in med Gunnar i det gamla röda huset i Loaklev. Det huset är uppfört ca 1840 och finns kvar ännu. 

Barnen kommer. Gösta 1946 och Kerstin 1950. De kämpar tillsammans med det lilla jordbruket men det 

är tuffa tider för små gårdar. När Gunnar så får en plats på bruket i Kvillsfors sker en förändring, och 1960 

kan de bygga sig ett nytt hus på samma tomt. Färgen på huset är ju redan förutbestämd, och blåmålat blir 

det. Huset är reveterat och när man stryker på den blå färgen ser det nästan svart ut. Birgit blir förskräckt, 

men när den har torkat in i den putsade ytan ljusnar den och är utan tvekan en blå kulör.  

                                                                                                                                                          Forts. på nästa sida

Birgit och Gunnar Jonsson Birgits faster, Birgit i mamma Saras famn  och  farmor Mathilda 

Aspelund under Repperda Drakagård  

                         innan ombyggnaden.  

 

       < Familjen  Birgit och Gunnar  

          Jonsson  

          med barn och barnbarn. 

LOAKLEV. I detta huset är Gösta och 

Kerstin födda innan det blå byggdes. 
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I det blå huset blir det även ljusare  tider för familjen. Gunnar trivs på bruket och får en jämn inkomst.  

Birgit som är duktig med sina händer är engagerad i Röda korskretsen och i kyrkans diakoniverksamhet i 

Skirö. Vi hade så trevligt på våra träffar, säger hon med saknad i rösten. Hon berättar med  värme om fru 

Birgitta Bråkenhielms engagemang och hur hon hade förmågan att underhålla deltagarna med att läsa 

trevliga och roliga saker för dem. De höll, bland mycket annat, på med  ystning och Birgit säger att de 

gjorde ostlöpe själva. Hon visar mig ett handskrivet recept. Det handlar om att ta vara på en spädkalvs 

mage som rengörs och saltas och läggs i mjölk och grädde, kryddor och konjak. Av detta får man sedan 

den finaste ostlöpe och goda hemystade ostar blir det.  

När Birgit är 50 år tar hon klivet ut i arbetslivet. Hon börjar arbeta på Holsby metall. De första dagarna 

med för henne helt nya maskiner att lära sig, är det lite knepigt, men efter 14 dagar så stortrivs hon. Här 

blir hon sedan kvar till pensionen.  Birgit blir änka 1995, när hennes Gunnar får sluta sina dagar. Men hon 

har klarat sig själv med bravur och behöver hon hjälp så har hon sina barn nära. Hon har kört bil ända tills 

för några år sedan. 6 barnbarn och 5 barnbarnsbarn kan hon glädja sig åt. 

Vilken trevlig stund jag fick hos Birgit tänker jag.  Det är så berikande att möta äldre personer som har 

så mycket erfarenheter av livet, minnen och kunskap att dela med sig.  

Hennes goa humor och glada skratt fick mig att småle i bilen på väg hem till Skirö. Jag minns att jag för  

några år sedan frågade Birgits son Gösta i Loaklev hur det kom sig att han målat sitt hus blått. 

Det vanligaste är ju ändå klassisk rödfärg här på landet. Jo, vi tänkte på det när vi isolerade och bräd-

klädde, men jag vågade inget annat, svarade han då. Nu vet vi varför. 

 

Tavla målad av Birgit. I huset längst till vänster föddes 

hennes man Gunnar. Det är rivet nu. 

Birgit i sin fina hatt som hon tillverkat själv. 

Recept på kalvlöpe/ostlöpe 

som används vid ystning. 
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Planerad fotoutställning i Skirögården 23-24/9 kl. 12-16.  

Du som vill visa lite av din bildskatt, lämna in foton  

senast 15/9  till Gunilla Nordberg eller Hasse Bredenberg.  

Max ca 5 bilder/pers. Det skall vara påsiktsbilder (papperskopior) minst  

13 x 18 cm och uppåt, kan vara gamla eller nya sv/v eller färg. Gärna handla         

om folk och fä i Skirö eller på något sätt anknyta till Skirö t.ex. ett vasstrå vid   

Övrasjön eller två, "vardagsbilder att minnas eller samlas till  

 eller vackra bilder att njuta av. Allt är av intresse och får vara med,  

en utställning av alla, för alla. Skriv gärna vem fotografen är, vilka som är med 

på bilden, ex kossan Stjärnros, gärna också när och var bilden tagits.  

Finns en liten berättelse till, är det välkommet.  

Bästa hälsningar utställningskommissarien   Hasse  Bredenberg 

 ANSLAGSTAVLAN 

Fler Barnens träd i Skirö 
Den 29 april invigde Jonas Paulsson ett 
Barnens träd hos oss på Loaklev Lust-
gård. Han lämnade då tio små akvarel-
ler,  som han målat, för att få pengar till 
ytterligare ett Barnens träd här i Skirö. 
Vi har sålt sex men det finns alltså fyra 
kvar till försäljning i vår gårdsbutik  för 
100:- styck och pengarna går oavkortat 
till inköp av ett träd och en plakett. Läs 
gärna om Jonas på hans hemsida.  
www.barnenstrad.nu  Visst vore det 
trevligt med ett Barnens träd på en  
central plats i Skirö! Kanske vid förskolan  
eller varför inte vid bryggan!  

Britt-Marie o Joe Fucik 

         GRATTIS  

       Marie & Gustaf  

                  till en flicka!  

      Helena & Frans  

                  till en pojke!  

     Therese & Mats  

                  till en pojke! 

 

 


