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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.   

   I detta nummer läser du  om: 

   * Gösta Jonsson i Millås 

      och fler Nils Jonsson-ättlingar 

   * Vad som händer i Skirö 

   * SSBF:s gräsklippare 

  

    Trevlig Sommar 

     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 annan verksamhet inom bygdeföre-

ningen? Var vänlig kontakta någon i styrelsen. 

Material till Skirönyckeln lämnas på papper, usb  

eller via e-mail: frenillasbod@gmail.com 

 Omslagsbild: Millås vid sjön Penan 

 Foto: Gunilla Nordberg 

REDAKTIONENS RUTA  

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

någon som bor  

eller har bott i Skirö. 

 

av Gunilla Nordberg 

 

Det är den sista dagen i maj och nästan 30 grader varmt, och jag är på väg cyklandes till Millås, som ligger 

långt in i skogen, om man tar av vid Smackasmea. Den här skogsvägen har jag blivit riktigt bekant med på 

senare år, därför att härinne vid sjön Penan har jag fått veta att min farfars mamma föddes 1858. 

Eftersom jag gillar att sitta och filosofera, och tänka på dem som kämpat sina liv före oss, blir det en del 

turer till det gamla soldattorpet, eller rättare sagt grunden av det. Idag cyklar jag förbi och ännu längre in 

skogen fram till Millås. Där träffar jag Gösta Jonsson som har en sommarstuga invid sjön. Vi slår oss ner i 

skuggan av ett träd och Gösta börjar med att visa mig några utdrag ur sin släkthistoria.  

 

På pappret som han håller fram finns ett foto på hans farfar Nils Jonsson född 1843 i Säfshult i Målilla. 

Nils gifte sig med Augusta från Frödinge 1864, och tio år senare köpte de Östra Skirö Skattegård, som Eva 

och Johan Sommansson äger idag, och flyttade hit till Skirö.  18:e december 1886 köpte Nils Millebogår-

darna på en konkursauktion som hölls i Jönköping. Det var 1 mtl Millebo Södergård och ¼ mtl Millebo 

Norregård som ingick i köpet för 13.150 kr. 1899 låter Nils uppföra en helt ny mangårdsbyggnad på Nor-

regården, där han bosätter sig med familjen. Nils och Augusta fick tolv barn varav tre dog som spädbarn. 

Den yngste var döpt till Jonas August men kallades John och det var Göstas far.  

 

John växte upp och gifte sig med Irma som var född i Östra Skirö Mellangård där Per-Anders och Anita 

Olausson bor idag. Irmas far var bonde och född i Övlandehult men han hade emigrerat till Amerika i 20-

årsåldern där han fick arbete på den legendariska järnvägen, Union Pacific. I Amerika träffade han en 

svenskättad flicka som han gifte sig med och de fick fem barn där. Efter 14 år i landet ”over there” kom 

han tillbaka till Ökna, men köpte efter några år Ö S Mellangård där de fick ytterligare två barn, varav Irma 

var yngst. Äldsta dottern hette Selma och hon gifte sig sedan med PH Carlsén som startade Carlséns stol-

fabrik.  

 

Nu blev det Irmas och Johns tur att bosätta sig på Östra Skirö Skattegård en period och John arbetade 

med såg- och skogsarbete på vintern. På somrarna sysslade han med jordbruket, vägarbete och damm-

bygget vid Saljefallet. Från 1933 arrenderade han, en gård i Högeruda i Järeda socken och där föddes 

Gösta 1935. Han var ende sonen och hade tre systrar varav två lever. Britta som är äldst  bor i Lomma och 

Gull-Maj  i Malmö. Efter fem år flyttade John  med familj tillbaka till Skirö och arrenderade Kubben som 

låg på Norregårdens mark. Namnet Kubben kom sig av att från 1912 bodde Valfrid Nilsson där, och han 

tillverkade hjulnav som kallades kubbar. Numera bor Ing-Marie Svensson på Kubben.  
 

När Gösta var 4 år var han med sina systrar i trädgården på Kubben och plötsligt kom hans mamma utfa-

randes och skrek: ”Det brinner!” Huset gick inte att rädda utan brann ner till grunden förmodligen hade 

elden startat från skorstenen. John lät bygga upp huset igen men 1944 köpte han tillbaka sitt barndoms-

hem Millebo Norregård och där bodde de sedan till 1975 då han och Irma flyttade till Vetlanda.  

När Irma dog överlät han gården i Millebo till barnen.                                  fortsättn. på sid 6 > 

Gösta Jonsson  

i Millås 
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  KALENDERN 2018 
  Juni     
        10/6  kl. 10.00 Sommargudstjänst I Millebo Missionshus 
        19/6  Sophämtning i Skirö. 
        20/6  kl. 18.30 Guidad naturvandring  i Sundsängen med Länsstyrelsen. 
                   Samling på fotbollsplanen vid Wallbyvägen. 
        27/6  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan  till Vetab 0383 -76 38 00. 
 

     Juli         
          1/7  kl. 18.00 Musikgudstjänst i Skirö kyrka.  Se annons sid 5 
          3/7  Sophämtning i Skirö. 
          7/7  kl. 15.00 METARTÄVLING vid bryggan i Skirö centrum 
        17/7  Sophämtning i Skirö. 
        22/7  kl. 10.00 Mässa i Skirö kyrka  
        25/7  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 
        31/7  Sophämtning i Skirö. 

 Metartävling 

Lördagen den  7 juli  
vid bryggan i  

Skirö centrum  kl. 15.00  

Tag med korv så håller vi med  

grill och kol!  
 

Priser till vinnarna.  ARR: SSBF 

 Guidad naturvandring       

    i Sundsängen  

      Samling på fotbollsplanen           

        vid Wallbyvägen 

        20 juni kl. 18.30 
              Arr: Länsstyrelsen 
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  KALENDERN 2018     

  Augusti 
     11/8   kl. 10.00  BYGDEVANDRING i Loalev, samling vid Skirögården 

        12/8   kl. 11.00 Gudstjänst vid Skirö kyrkoruin 

        14/8   Sophämtning i Skirö  

        15/8   kl. 19.00 Ekumenisk gudstjänst i Sjöarp. Tag med kaffekorg! 

        28/8   Sophämtning i Skirö 

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

       

 

     

        

 SOMMARMUSIK 

  1 juli kl. 18.00 i Skirö Kyrka 
 

         Maja Christensson   

   Johan Ekenvärn  

   Hanna Ekenvärn Strömberg      

     Präst: Anita Rudvall 

 

    Fika i Skirögården efteråt                            

 

                                 Arr: Alseda församling,                 

                SSBF och SPF           

     

 

  BYGDEVANDRING TILL 

  LOAKLEV 

        11/ 8 kl. 10.00  
    Samling vid Skirögården 

     

 

 

 

       Tag med fikakorg 
     så avslutar vi i Loaklev Lustgård 
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Gösta växte upp och gick i Millebo skola i 7 år. Det sjunde året hade han Aron Eiderbrant som lärare. 

Han fick lära sig att arbeta tidigt och redan som 7-8 åring fick han följa med sin pappa och köra häst i sko-

gen om vintrarna. Någon sa till John att grabben var för liten för sådant arbete, men John svarade bara 

lugnt att: ”Det klarar han.”  Och så var det. Gösta var en händig grabb som gillade att köra både häst och 

andra fordon.   

När han var 18 år hade han köpt en Renault CV4, och befann sig på bandy i Kvillsfors med en kompis när 

de hörde brandkåren rycka ut. Av nyfikenhet följde de efter och fick då syn på några tjejer vid vägen. De 

stannade och erbjöd lift. Den ena flickan var 15 år och hette Gudrun. De hängde efter brandkåren ända 

upp till Karlstorp. Det var vinter och Gudrun hade bara lågskor på sig så Gösta erbjöd sig att bära henne 

och sen dess blev de ett par för livet. Fem år senare var han gift med Gudrun, som hade visat sig vara 

dotter till pappersmästaren på Nyboholm.  

Lägenhet var svårt att hitta då, men de fick tag i en etta i andra hand i ett hyreshus i Punkthusen, i To-

maslunden i Vetlanda, och sedan köpte de en lägenhet i samma område. Ett kort tag bodde de sedan på 

Linnégatan men 1965 hittade de en fin hörntomt uppe vid Plantskolan på Grenstigen och där byggde de 

ett eget hus. Gösta jobbade då på kommunen som maskinförare och fick sedan jobb hos Tage Karlsson på 

Rör-Karlssons.  

1957 hade de fått sonen Ingemar och 1960 dottern Eva. Ingemar gifte sig med Camilla och bosatte sig i 

Millebo Norregård. De fick två pojkar Tobias f. 1990 och Daniel f. 2000. Ingemar hade svår diabetes och 

blev så småningom blind. Vid 50 års ålder orkade inte kroppen längre utan han fick ge upp livet, till famil-

jens stora sorg. Camilla bor kvar i den gamla fina mangårdsbyggnaden på Millebo Norregård. Eva bor i 

Vetlanda och har två barn Arvid f. 1992 och Anna f. 1994.   

Efter småbarnstiden arbetade Gudrun halvtid i många år och de sista arbetsåren var hon på Kitteln på 

Vetlanda kommun. Hon drabbades av Alzheimers och gick bort för 2,5 år sedan, så nu är Gösta ensam 

efter ett långt liv med sin Gudrun, men han gläds åt sina nära, barnbarn och många vänner. Gösta har i 

alla år varit jakt- och fiskeintresserad och här i Millås har han skog och sjö inpå knutarna. Han odlar lite 

kryddörter och grönsaker till husbehov.  

Gösta  

och  

Gudrun 

Jonsson 
Foto från 1996 
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Birgit och Gunnar Jonsson Birgits faster, Birgit i 

mamma Saras famn  och  farmor Mathilda 

Millås är ett gammalt boställe berättar Gösta och när jag tittar i kyrkboken så hittar jag folk som bott här 

långt tillbaka på 1700-talet. En del arbetade på pappersbruket i Skärvete. Förmodligen fanns det de som 

bott här ännu tidigare vid vattnet. En äldre stuga som fanns i Millås finns återuppbyggd på Millebo Norre-

gård. Gösta berättar också att Penan är en mycket ren och fin sjö, och även Norre göl, som han menar är 

en sjö, och inte en göl. ”Det finns Köttbullsalger här,” säger han och skrattar.  Då är det Hjortronalger han 

menar, som det finns gott om, och ”de är runda som köttbullar eller mer som stora hallon,” säger Gösta. 

Det innebär att vattnet är rent och friskt och inte försurat. De har varit här från Vatten & Luft i Aneboda 

samt en tysk professor och undersökt vattnet och även från Kalmar högskola har man kommit, och slagit 

fast att det är mycket fint vatten.  

 

Då har jag fått veta hur den här Jonssonsläkten kom till Skirö. Även den grenen Jonsson som bott i Millebo 

Södergård  sedan,  är samma släkt. Johns bror Fabian blev ägare till Millebo Södergård och sedan hans son 

Nils och nu bor sonsonen Evert där med sin fru Anita. Även till släkten Wistrand finns en koppling och vi 

hittade till och med en koppling till min släkt genom Göstas fru Gudrun. Inte så konstigt egentligen när 

man inte kunde förflytta sig  så långt utanför sockengränserna. Det är nog ändå lite tur att det har kommit 

snabbare fortskaffningsmedel tänker jag, när jag cyklar hemåt  genom skogen. 

Östra Skirö Skattegård 

Kubben Millebo Norregård 
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 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    

   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 

Så var det detta med GDPR. 

Vi har ju ett medlemsregister med samt-

liga medlemmar men listan finns inte till-

gänglig för någon annan än de som admi-

nistrerar SSBF.  

Listan lämnas aldrig till någon  

annan part och jag förutsätter därför att 

alla medlemmar kan godkänna att SSBF 

har en sådan lista.  
Gunilla Nordberg, kassör i SSBF 

 
Gräsklipparen hade sett sina bästa dagar och vi läm-

nade den för reparation. Det visade sig bli dyrt, så sty-

relsen tog beslutet att köpa en ny, eller begagnad 

rättare sagt. Vi hade turen att hitta en som bara var 

ett år gammal och fyrhjulsdriven. Eftersom det är 

slänter vid Skirögården blir det nu mycket lättare att 

klippa där.  

 

33.000 kr i inbyte blev priset och det 

var Bengtsson i Korsberga som sålde 

den till oss. 

TACK till Stig och Anette som har  

lovat att klippa vid bryggan  och runt 

Skirögården i sommar samt  

hålla med  

garageplats för maskinen. 

Den planerade fotoutställningen 

kunde tyvärr inte  bli av p.g.a.  

att det inte kom in  

tillräckligt  

med bilder. 

 

Hasse Bredenberg 


