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1 vakant     Tipsa styrelsen om kandidat!!! 

 

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: 

   * Smålands trädgård 

   * Vad som händer i Skirö.  

   * Utdrag om Skirö socken 

   *  Medlemsavgiften i separat bilaga  

 

  Glad Påsk 
     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: Lövsprickning vid Skirösjön 

 Foto: Gunilla Nordberg 

tel:+46736535367
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Birgit och Gunnar Jonsson Birgits faster, Birgit i mamma Saras famn  och  farmor Mathilda 

                                

Smålands Trädgård , visst låter det som ljuv musik. När jag köpte Elander Ståhlgrens  gamla stuga i Östra 

Skirö 1984 hörde jag första gången talas om att Skirö  kallades Smålands trädgård. Men det var först när vi 

flyttade hit permanent till Skirö 2002 som jag egentligen hörde om , vem man trodde hade  myntat 

uttrycket. Några sa att det var biskop Esaias Tegnér som sagt det när han invigde Skirö kyrka 1837. När jag 

sedan skulle hjälpa till med texten för bygdeföreningens hemsida skrev jag det där, och så verkade det 

som de flesta Skiröbor menade att det förhöll sig. Jag har även hört några säga att det var Carl von Linné, 

men enligt Linnés egna reseskildringar, där jag läst samtliga, så nämner han inget om att han varit i Skirö.  

 

För några år sedan, när jag fick höra att man tagit namnet Smålands trädgård som ett varumärke, för att 

främja samarbetet mellan Skirö, Nye, Stenberga och även Näshult blev jag storligen förvånad och både 

arg och ledsen, Smålands trädgård det är ju Skirö. Punkt slut. Ingen skall komma och ta det ifrån oss.  

Patrioten i mig, trots att jag inte är barnfödd här, reste ragg.  Jag tänkte att jag skulle minsann bevisa att 

det var Skirö som hade rätten att kalla sig så, efter gammal hävd. På nätet kunde jag leta reda på Esaias 

Tegnérs invigningstal, och satte mig och läste.  

 

Det var intressant på många sätt men det fanns inte ett ord om att han kallade Skirö för Smålands träd-

gård. Det mesta av talet ägnade Tegnér åt att ge den gamle prästen Johan Ståhl mycket beröm för att han 

kämpat länge, under knappa förhållanden, för att få till stånd den nya kyrkan.  På 1950-talet skrev 

Skiröprästen Thor Egberg i  Sveriges bebyggelse om Skirö, och där nämner han att Skirö kallas Smålands 

trädgård. Så fick jag tag på August Bäckmans bok, Forntid och Nutid, som handlar om  Östra härad, utgi-

ven 1916. Bäckman var född 1852 och kommunalman, industriidkare, bokutgivare och tidningsredaktör 

för Hvetlanda tidning mm.  

 

Där skriver han som ni kan läsa på sidan 7 om att det var Nye, Skirö och Stenberga socknar som i äldre 

handlingar hade blivit kallade Smålands trädgård.  Jag blev lika paff som jag kan tänka mig att  männi-

skorna blev när de fick höra att jorden är rund.  

Nu skall vi betänka att dessa tre byar har haft en mycket nära relation till varandra förr i tiden. Från Lillarp 

som var tätbefolkat  hade man nära till Nye via den gamla häradsvägen. Skirö  var dessutom moderför-

samling för Nye. I Skärvete sjöd det bokstavligen av liv med ett helt litet industrisamhälle i närheten till 

vattnet från  å och sjö och från Skärvete och Tolja var det nära genom skog och över sjö till Stenberga. 

Folk flyttade som pigor och drängar mellan byarna och män och kvinnor slog ihop sina påsar i giftermål 

från dessa byar, vilket säkerligen  var en välsignelse för att det inte skulle bli för mycket inavel.   

I Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige / Sjette Bandet kan man läsa om Skirö , ”Med 

sina många af löf- och barrskog bekransade sjöar  förtjenar socknen med skäl sin benämning  af  

»Östra Härads Trädgård». Så har man tydligen också kallat socknen.                   Fortsättning på sid. 6  >>>> 

        Information om  Smålands trädgård 

                        

 

 

                                          av Gunilla Nordberg      
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  KALENDERN 2018 
  Mars    13/3  Sophämtning i Skirö. 
        17/3  kl. 18.00 i Skirö kyrka. Musik vid helgsmål. A. Rudvall, M. Palmgren 
        25/3  kl. 11.00 Gudstjänst i Millebo missionshus. Tomas Laveson, sång  av Kerstin Johansson 

         26/3   Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö, g:a affären kl. 16.00-16.30 
        26/3  Grovsophämtning i Skirö.  
                   Anmälan görs  senast 2 dagar innan till Njudung Energi 0383 -76 38 00 
        27/3  Sophämtning i Skirö 
        28/3  kl. 13.00 SPF:s PÅSKFEST    

       April 2018      2/4   kl. 16.00 Annandag Påsk. Emmausvandring. Start vid Karintorp där man kan ställa bilen.  
                  Vi vandrar tillsammans till Skirö kyrka.  
        2/4    kl. 18.00  Annandag Påsk Ekumensik Emmausmässa i Skirö kyrka.  
                  C . Rudvall, M. Palmgren, Alseda GOSPEL 
       11/4   kl.15.00 Seniorshopen med mannekänguppvisning. SPF 
       10/4   Sophämtning i Skirö. 
       18/4   Grovsophämtning i Skirö. 
                   Anmälan görs  senast 2 dagar innan till Njudung Energi 0383 -76 38 00 
       22/4   kl. 16.00 Gudstjänst i Skirögårdens kapell A. Rudvall, M. Palmgren 
       24/4   Sophämtning i Skirö. 
       30/4  kl. 21.00 Valborgsmässofirande vid Skirö brygga. 

  VALBORGSMÄSSOAFTON 
                      HÄLSA VÅREN MED ELD OCH SÅNG!   

       VID BRYGGAN I                                                                                            KL. 21.00 

      SKIRÖ CENTRUM                           VÄLKOMMEN! 

       KORVFÖRSÄLJNING                                                                                              ARR: SSBF 
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 KALENDERN 2018     

 Maj 
  7/5   Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö, g:a affären kl. 16.00-16.30 

         8/5   Sophämtning i Skirö   

       13/5  kl. 11.00 Mässa i Skirö kyrka A. Rudvall, M. Palmgren, P. Claesson och konfirmander 

       22/5  Sophämtning i Skirö   

       28/5  Grovsophämtning i Skirö.  

                  Anmälan görs  senast 2 dagar innan till Njudung Energi 0383 -76 38 00 

      Juni 

      4/6  Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö, g:a affären kl. 16.00-16.30  

     6/6 Kl. 15.00 städar vi badplatsen vid Övrasjön.  

                              
     
 
 
 
       10/6  kl. 10.00 Sommargudstjänst i Millebo missionshus Per Bondesson  och David Folkesson 

 
   

  

 

 

 

 

    

  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    

   Mars-april i Vetlanda  

   kl. 16.00-18.00  

   Maj-sept i Skirö  

   kl. 17.00-19.00 

 

   Torsdagar 

   Boule  Skytteträning  

   Maj-sept i Skirö  

   kl. 17.00 
 

  Lördagar 

   Boule träning    

   Maj-sept i Skirö 

   kl. 10.00-12.00 

B 

A 

S 

T 

U 

Kom och hjälp till en stund och ta med dig  

fikakorg för lite trevlig samvaro. 
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  Att Skirö är den vackraste byn i hela Östra härad kommer ju vi Skiröbor aldrig göra avkall på att  förkunna, 

så är det ju, det är ju bara att komma hit och se sig omkring eller hur? Skirö har ju även blivit utnämnd 

2015 av WWF som  årets svenska pärla i Jönköpings län och Sundsängen är numera naturreservat. I Skirö 

har vi  i långeliga tider fortsatt att marknadsföra oss som Smålands trädgård och därför lever det i folks 

medvetande. 

 

Nu har det i alla fall på grundval av att man faktiskt hittat uppgifter på att Skirö, Nye och Stenberga i 

gångna tider kallats för Smålands trädgård, bildats en ekonomisk förening med detta namn. Man har även 

inkluderat Näshult. Vad är då syftet och målsättningen med detta.  

Huvudsyftet med föreningen är ett samarbete de fyra byarna emellan för att göra  området Smålands 

trädgård ännu mera känt och att locka folk till de olika verksamheterna, näringarna och boendena som 

finns i vår bygd, och såklart att även visa på den vackra naturen, fisket, utflyktsmålen, cykel och vandrings-

lederna. En  gemensam hemsida, karta, skyltar med  namn och webbadress är på gång.  Skirö kommer 

även att behålla sina fina handmålade skyltar gjorda av Anette Maijala som välkomnar oss vid infarterna.  

Smålands trädgårds ekonomiska förening vill vara en pådrivande kraft och stöttepelare för oss alla som 

bor och verkar i området. En förening som ser möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implemen-

terar idéer.  

Styrelsen för Smålands Trädgårds ekonomiska förening består av personer från alla fyra byarna. 

Ordförande   Olof Karlander      Sekreterare  Ola Rosander   Kassör Sara Johansson 

Ledamöter    Britt-Marie Fucik  Joakim Henriksson 

                        Erik Hjärtfors         Fred Nordberg 

                        Magnus Nyman    Kjell Sandahl      

Projektledare: Joakim Ahlin 

 

Om vi som bor i våra små byar kan samarbeta, vara generösa och få draghjälp av 

varandra i olika projekt så är det ju bara positivt. Skall byarna behålla sin lockelse 

och inte stagnera och dö ut, behöver vi samarbeta och göra området ännu mera 

attraktivt och känt på olika sätt för att få folk att vilja bo och bygga här.  Att se möjlligheter och inte bara 

svårigheter är något vi landsbygdsbor måste kunna göra. Alla kan  vi fundera på vad  vi  kan göra för att 

stärka vår bygd. Kanske har du egna idéer om vad du vill, kanske vill du vara  ambassadör genom att be-

rätta om vad som finns att se, hyra ut, driva något, röja bort det som är risigt och öppna upp så att man 

ser sjöar och marker, plantera och hålla fint i trädgården eller ordna evenemang och aktiviteter.  Den 

vackra naturen i  Skirö är ju vår största tillgång och sevärdhet ,  men många kan säkert göra något  ytterli-

gare för att medverka till att Skirö med omnejd får fortsätta att  vara  framförallt vackert och trevligt för 

oss som bor här,  men även ett dragplåster för besökare. Skirö Sockens Bygdeförenings styrelse  har be-

slutat  att  vara med och stödja Smålands trädgårds ekonomiska förenings fortsatta arbete.  

Stenmur på  Gölbergas mark 
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Utdrag ur August Bäckmans bok, Forntid och Nutid, som handlar 

om  Östra härad, utgiven 1916.  

Bäckman var född 1852 och kommunalman, industriidkare,  

bokutgivare och tidningsredaktör för Hvetlanda tidning. 



8 

 ANSLAGSTAVLAN 

Den planerade fotoutställningen i 

Skirögården hoppas vi kan bli  av  

men vi behöver ha in fler foton. 

Du som vill visa lite av din bildskatt, lämna in  

foton till Hasse Bredenberg 0702-18 20 49 

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 

    

   GRATTIS !  
      Jaden och Andreas Ek   
         till er lilla flicka   
                 Arbor  

 

   

 

 
  SKIRÖ 

SSBF vill tacka för det gångna verksam-

hetsåret. Ett stort tack till Jan Ek  och  

Daniel Fröjd som lämnar styrelsearbetet. 

Gunnar Hallik hälsas välkommen som ny 

ledamot. Vi vill ge alla medlemmar i upp-

drag att under året föreslå en efterträdare 

till Daniel i det viktiga valberedningsar-

betet. Platsen är vakant, så tänk till och 

tipsa oss gärna.  Tack till alla som ställer 

upp på många olika sätt för att verka för 

vår gemensamma trivsel i byn.       

              På styrelsens vägnar 

           Fred Nordberg  

               ordförande 


