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Styrelsen 2017-2018 

 
Ordförande 
Fred Nordberg   0702-457219 

 

Sekreterare 
Per-Inge Lindqvist  0708-153910 

 

Kassör  
Gunilla Nordberg  0702-127925 

 

Ledamöter 
Hasse Bredenberg   0702-182049 

Jan Ek    0706-221914 

Ellen Karlsson   0763-141286  

Sonny Svensson   0763-377798 

 

Ersättare 

Daniel Karelid   0736-535367 
Viktor Sommansson  0723-372012 

Lena Åhrén   0383-462025 

    

 

Revisorer 

Solvieg Forsmyr   0702-446345  

Anita Karlsson   0703-120741  

 

Ersättare 

Jörgen Fredriksson  0705-672116 

 

Valberedning 

Stefan Ek    0703-442308 

Daniel Fröjd   0761-688728 

Stefan Haraldsson  0702-647169 

 

Besök Skirös hemsida: 

www.skiro.se 

Webansvarig: Anna Stenflo 

anna@stenflo.se 

Redaktör & layout: Gunilla Nordberg 

Tryck: Vetlanda kommun 

Föredrar du att läsa skirönyckeln på 

din iPad eller mobil, eller vill du läsa  

tidigare nummer, gå in på www.skiro.se 
där hittar du även SSBF:s styrelses protokoll.   

  REDAKTIONENS  

  RUTA  
     

    I detta nummer läser du  om: 

   * Släkten Dahn i Skirö 

   * Kent Dahn som kommit  

      hem till byn. 

   * Vad som händer i Skirö.  

   * Planerad Byafest 10 mars 

   GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 
   önskar 

  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@gmail.com 

Omslagsbild: Elisabeth och Kent Dahns hus 

 Foto: Gunilla Nordberg 

tel:+46736535367
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Anfäder till Kent Dahn i nedstigande led. 

  

 

                                                                                                  

                                                                                                                           

   

   

      

 

Anders Lindström f. 1789, gifter sig 

med Kerstin Danielsdotter. De bor i stu-

gan Annelund som ligger på Skirö 

Botvidsgårds marker och tillhör Millebo 

rote. De får sonen Carl Johan Andersson Lindström som gifter sig med med Brita Stina  

Petersdotter från Lemnhult. Deras dotter Anna Christina Carlsdotter Lindström tjänar piga i Skirö Nybyg-

get när hon blir med barn. Prästen har skrivit att den lägrade pigan Anna Christina föder en son 1870 

med namnet Emil. Anna bor hemma i  Annelund , med sina syskon och sin far som blivit änkeman, men 

flyttar med sin lille son till Eketjäll i Hvetlanda på hösten 1871. Hon är snart tillbaka i Skirö för att gifta sig 

med mannen som troligen är barnets far. 

 I Tolja Månsagård föds det en gosse 1802 som får namnet Johannes ”Johan” Peter Jonsson. Hans far he-

ter Jonas Samuelsson och modern Christina Svensdotter. Johannes Peter växer upp och av någon anled-

ning tar han tillnamnet Dan. Han gifter sig med Johanna Petersdotter och de bosätter sig i backstugan 

Nylund under Skirö Nybygget. De får nio barn och sonen Gustaf Fredrik är det som är far till pigan Anna 

Christinas son, Emil.  Gustaf och Anna bosätter sig på Wallbynäs. Emil gifter sig med Mathilda Karolina 

Stålgren från Stenberga. Han blir byggmästare och uppför det vita huset Sjödal i Skirö centrum år 1900, 

där han sedan bor med sin familj. De får tre döttrar och en son. Sonen Johan” John” Fredrik gifter sig med 

Helga Palma Katarina Jern från Wallsjö. Han bygger huset intill sitt föräldrahem som kallas Sjölund. Helga 

har en dotter med sig i boet och får sedan två söner med John. Per-Ingvar är en av dem.  

Den fortsatta historien som utspelar sig i nutid läser ni om på sidan 6.  >>>>>>>>>>>> 

 

En person i Dahnsläkten har utmärkt sig lite extra och blev en välkänd man utanför Skirö socken.  

Det var en  yngre bror till Kents farfars far Emil  och han hette Adolf Dahn. 

Adolf Dahn föddes på Wallbynäs  Han var yngsta barnet  av fyra, son till torparen och fiskaren som 

nämnts här ovan, Gustaf Fredrik Johansson Dahn och hans hustru  Anna Christina Lindström.  

Adolf vann SM-guld i stavhopp 1908. Han var med och bildade den kända idrottsföreningen Halmia i 

Halmstad och tävlade inom landet för IS Halmia. 

1915 introducerade han den första julgranen i Vetlanda och i januari 1918 startade han tillsammans med 

tre andra delägare, en snickerifabrik för tillverkning av lådämnen med namnet Vetlanda Lådfabriks AB . 

Adolf Dahn var även huvuddelägare i Göteborgs Snickeri & Lådfabrik som gjorde packlådor av lådämnena 

från Vetlanda.  En mycket driftig man med  andra ord. 

Johan Peter Jonsson Dan 1802 

Gustaf Fredrik Dan  1847 

Emil Dahn    1870 

John Dahn    1900 

Per-Ingvar Dahn   1923 

Kent Dahn               1968 

                 Adolf Dahn blev svensk mästare i stavhopp 1908. 

            Han introducerade även den första julgranen i Vetlanda. 
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  KALENDERN  
  December 2017    
  
        12/12  kl 18.00 LUCIAFIRANDE i Skirö kyrka med skolungdomar från  Kvillsfors skola.   
                     Kaffe och lussebröd serveras i Skirögården efteråt.  
        18/12  Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö, g:a affären kl. 16.00-16.30  
        19/12  Sophämtning i Skirö. 
        26/12  kl. 18.00 Musikgudstjänst i Skirö kyrka.  ”Vi sjunger julens sånger”  C. Rudvall, J Ekenvärn, 
                      Kyrkokören, solister och musilker  
        28/12  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 
        31/12  kl. 18.00 Ekumenisk nyårsbön i Equmeniakyrkan Kvillsfors. A Rudvall, sång Håkan Helgesson       

        Januari 2018      2/1  Sophämtning i Skirö. 
        7/1  kl. 15.00 KNUTSDANS i Skirögården. 
       16/1 Sophämtning i Skirö. 
       21/1 Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö, g:a affären kl. 16.00-16.30  
       24/1 kl. 15.00 SPF:s  årsmöte i Skirögården    
       28/1 kl. 10.00 Mässa i Skirögårdens kapell 
       29/1  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 
       30/1  Sophämtning i Skirö. 

  Vi dansar ut julen  

    7 januari i Skirögården  

     Välkomna på knutsdans  

                  Kl. 15.00! 

   
      Anmäl er till: 

        Carro eller Jenny  

        Senast 5 jan. 

 

    Arr: SSBF 
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 KALENDERN 2018     

 Februari  
    13/2 Sophämtning i Skirö  

       21/2  kl. 15.00 i Skirögården.  SPF:are i trafiken. Arr: SPF  

       25/2  kl. 17.00  SSBF:s ÅRSMÖTE  i  Skirögården.  Vi bjuder på kaffe och semla. 

       26/2  Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö, g:a affären kl. 16.00-16.30  

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

       27/2  Sophämtning i Skirö 

  Bada bastu 

  Du som vill bada bastu kan boka  

  när det passar dig                 

  Pris: 30:-/person. Swisha gärna. 

  Ring, sms:a eller maila: 

  frenillasbod@gmail.com 

  070-212 79 25 och kolla när 

  det är ledigt. 

 

 Smålands Trädgårds 

 Bouleklubb 

  Måndagar 
  Boule träning    
   Okt-april i Vetlanda 

    kl. 16.00-18.00 

VÄLKOMMEN till SSBF:s ÅRSMÖTE 
Söndagen den 25/2   

Kl. 17.00 
Vi bjuder på kaffe och semla!  



6 

Lär känna våra bybor!  
I denna serie presenterar vi  

någon som bor eller har bott i 

Skirö. 

av Gunilla Nordberg 

 

Elisabeth och Kent Dahn 

bor numera i Skirö i Kents 

föräldrahem. Huset har på 

ett år genomgått en total för-

vandling till ett modernt 

2000-talshus. Mycket har de 

gjort själva. Elisabet har  

ritat köket och målat och 

Kent har snickrat.  

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

                                

Birgit som föddes 1927 i Skirö Bäckagård i Östra Skirö hugger ved en dag och råkar hugga sig i foten. Ingen 

läkare finns att få tag på i en hast. Per-Ingvar Dahn, född 1923 i Skiröbyn, tillkallas att hjälpa till eftersom 

han har viss skukvårdskunskap från det militära. Birgit är en mycket vacker flicka och tycke uppstår. De 

gifter sig och bor först i lägenheten ovanpå, i Per-Ingvars föräldrahem. 1957 bygger de ett eget hus på 

tomten intill. Sedan kommer de en efter en, alla de tio barnen. Roger, Greger, Annika, Mariette, Freddie, 

Ingalill, Lisette, Yvonne, Kent och Jeanette.   

Birgit  slutar sina dagar 2012 och Per-Ingvar 2016 

Sonen Kent med sin fru Elisabet, båda födda 1968, bor sedan i somras i Kents barndomshem. De har reno-

verat huset så vackert och stortrivs i Skirö med den underbara sjöutsikten från fönstren. Kent berättar så 

fint om sin pappa, att han den sista tiden satt i sin gungstol i köket och att alla syskonen turades om att 

åka till honom varje dag. Mariette som bor i Skirö var hos honom på dagarna och de andra kom på kvällar 

och helger. Per-Ingvar gillade stryktipset, så sönerna brukade tippa med honom och han vann lite då och 

då.  

Kent har alltid känt en dragning till Skirö och har aldrig slagit ner sina bopålar för hårt någonstans. En dag 

säger Kent till sin pappa: ”Du vet att jag är intresserad av huset.”  ”Nu har du gjort min dag”, får han till 

svar. Det var Per-Ingvars stora önskan att någon av barnen skulle ta över en dag.  När Kent föddes fick 

hans mamma åka till Nässjö BB. Eksjö BB som Skirökvinnor vanligtvis föder på, var tillfälligt stängt. Han  

växer upp och börjar i lekskolan i Farstorp och sedan blir det Skirö skola. Klasserna 1-3 för Margareta 

Backler och 4-6 för Rude Ståhlgren. Vidare blir det Withalaskolan och sedan tvåårigt program på verk-

stadslinjen på yrkesskolan. Det är inget svårt att få jobb sedan. Kent börjar på Stålövs i Vetlanda.  Militär-

tjänsten görs i Eksjö på Ing 2, där han blir understöd och får bevaka brobyggarna. Han kommer sedan till-

baka till Stålövs, och ibland åker han på dans till Björnholmen.                                           Forts. på sid 7 > 
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Forts  från sid 6. 

Där träffar han Elisabet Bergdahl 1988. De blir blixtförälskade och efter tre månader är de förlovade och 

flyttar ihop i en lägenhet på Smedjegatan 7 i Vetlanda.                                                                                                         

Elisabeth är uppväxt i Bäckseda och när jag får veta att hon är Birgittas och Börjes flicka så har vi mycket 

att prata om. Jag har nämligen känt hennes föräldrar förr när jag bodde i Bäckseda, men jag har inte sett 

Elisabeth sen hon var liten. Elisabet som gick ekonomisk linje på Njudungsgymnasiet arbetade sedan som 

ritare på Borohus. Numera arbetar hon på MQ och pluggar just nu ett löneprogram samtidigt.   

 

Elisabeth och Kent gifte sig i Skirö kyrka den 4 september 1993. En strålande vacker sensommardag och 

Per-Ingvar som var kyrkvärd i fjärde generationen, smyckade kyrkan så vackert med mängder med blom-

mor.  1991 fick de dottern Linda som har barnen Svea och Melker ihop med sin Joel.  1994 fick Elisabeth 

och Kent dottern Rebecca.  Hon gifte sig i somras med Kevin i Skirö kyrka och samtidigt döptes deras son 

Cornelis. De tog efternamnet Dahn och Cornelis är det yngsta barnbarnsbarnet till Per-Ingvar och Birgit. 

Birgits far Karl Lindberg var också född i Skirö och modern Signe i Hvetlanda.  

Släkten Dahn har funnits i många generationer i Skirö . Birgit och Per-Ingvar fick 10 barn, 23 barnbarn och 

är nu uppe i 37 barnbarnsbarn. Elisabet och Kent Dahn känner att de hittat sin rätta plats att leva och bo 

på. För en fiskeentusiast som Kent är det ett privilegium att få bo så nära vatten och han har ju   

yrkesfiskare i  sina anor.  Här i Skirö är han hemma igen.     

Elisabeth med sina tre  

barnbarn.  

Melker, Svea och Cornelis. 

Elisabeth och Kent Dahn 
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 ANSLAGSTAVLAN 

Den planerade fotoutställningen i 

Skirögården hoppas vi kan bli av till 

våren. Vi vill gärna ha in ännu fler 

foton först. 

Du som vill visa lite av din bildskatt, lämna in fo-

ton till Hasse Bredenberg eller Gunilla Nordberg 

  

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 

    

 

Byafest 10 mars ! 

Vi gör ett nytt försök!  
Byafest  den 10 mars 2018!  
Håll utkik efter inbjudan som kommer i 
februari.  

Festliga hälsningar  

Hillevi Stenberg 

Liselott & Jonas Sommansson  

Peter & Jenny Fredriksson 
 
Det kommer även inbjudan på 
Skirös FB-sida  

  Tre vackra gossar 

    har fötts i Skirö! 

    VÄLKOMNA 
 
 

SKIRÖ 
     25/7    Albin Gustafsson 

     22/9    Hjalmar Rautio 

     23/10  Theo Ek Bergdalen 


