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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: 

   * Skräddare Lind & hans ättlingar 

   * Vad som händer i Skirö 

   * Anslagstavlan 

  

 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 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:  Lindeholm  

 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. 
 
Anders Gustaf Lind 1837-1911 
av Gunilla Nordberg 
 
När vi flyttade hit till Skirö för 16 år sedan hörde jag byborna säga 
att vi bodde i Linnalia. Några år senare började jag släktforska och beslöt mig då för att ta reda på vem 
som gett namn åt den långa backen utanför vårt hus i Tolja. Jag sökte i kyrkboken och hittade en före 
detta soldat, som hette Anders Gustaf Lind. Om honom och hans ättlingar skulle man  kunna skriva flera 
böcker, för denne man fick åtta barn med sin första hustru, och fem med den andra. Hon hade dessutom 
en son med sig i boet. Jag nöjer mig med att berätta något lite om var och en av dem. 
I Emhult Norregårds soldattorp i Ökna socken, bor jägaren och soldaten Johan Nilsson Hult med sin 
hustru Anna Maria. Hon är fyrtiosex år när hon mitt i vintern, den 21 januari 1837, föder sitt sjunde barn, 
sonen Anders Gustaf. Gustaf växer upp och blir även han soldat. När han är nitton år är han den siste i 
syskonskaran som flyger ur boet för gott. Han hamnar senare i Skirö som indelt soldat i Götsbo soldattorp 
N:o 31 och året är då 1856.  
     Två år senare gifter han sig med Anna Lovisa Jonasdotter ifrån Ekeberg i Järeda. I Götsbo föds fem barn 
under tio år och 1869 får Gustaf avsked från det militära och flyttar in på Lindsberg i Tolja. Huset finns 
kvar ännu och ligger på vänster sida när man kommit över krönet på Linnalia. Gustaf har i det militära fått 
lära sig till skräddare och nu satsar han fullt ut på detta yrke. I stugan föds ytterligare tre barn. Alla pojkar-
na får gå i lära hos sin far vartefter de blir stora nog. På andra sidan vägen om Lindsberg får Gustaf möjlig-
het att köpa en tomt som avstyckas från Tolja Norregård 1889. Där bygger han sig ett helt nytt större hus 
och får bättre plats för familjen och sitt skrädderi.   
     1. Äldste sonen Carl August gifter sig med Maria Charlotta från Nysätra i Västerbotten och de bosätter 
sig i Sundsvall där han blir skräddarmästare och de får två flickor.  
     2. Gustaf Alfred, låter uppföra ett hus på vägen mot Millebo som han kallar Lindeholm. Han gifter sig 
samma år som pappa Gustaf bygger sitt nya hus, med  Anna Maria från backstugan Sandlid under Östra 
Skirö Skattegård. Det är bara en våning på huset först men sedan bygger de på en till, och har skrädderiet 
däruppe med ett stort fönster på gavelväggen. De får fyra barn, Linus, Lilly, Valle och John. Detta hus står 
kvar idag i nästan orört skick och Gustafs barnbarnsbarn Robert Jansson med familj äger det. Lilette och 
hennes bror Kent är också barnbarnsbarn till Gustaf Lind i Lindeholm och återkommande sommargäster. 
Lilette och maken Bert samt hennes bror Kent hyr ett hus vid gamla ålderdomshemmet i Skirö.   
     1989 arbetade jag på ett äldreboende i Göteborg och kommer in till en man där det står Lind på dör-
ren. Valle som han heter, börjar prata och jag säger till honom att han talar samma dialekt som min far-
far, och han svarar då att han kommer från en liten by som heter Skirö. När han får veta att min farfar 
hette Albert Israelsson säger han att det var hans bäste vän i tonåren. Valle hade flyttat till Göteborg i tju-
goårsåldern och arbetat med trädgård och blommor hela livet. Valle berättade om en massa bravader 
han och farfar varit med om. Man slutar aldrig att förvånas över hur liten världen  är ibland.  
     3. Ida gifter sig med grenadjären Carl Johan Karlsson Jarl och får en dotter. De bor först i ett soldattorp 
vid Salje och sedan i Jarlsborg/Skogsborg under Skirö Skogsgård.   
     4. Johan Martin blir skräddare men utvandrar till Amerika 1887 när han är 24 år. En månad efter att 
han gett sig av dör hans mamma Anna Lovisa.  Yngsta barnet är elva år när modern dör. Anders Gustaf 
gifter om sig året därpå med sin piga Anna Lisa som är femton år yngre och hon har en son på fem år med 
sig i boet. Pojken heter Gottfrid. De får sedan fem gemensamma barn, Janne, Elisabeth, Henric, Ruth och 
Märta.  
     5.  Oskar Emil gifter sig med Maria från Alseda och de får tre barn. Familjen bor i Virserum där han  
 arbetar som skräddarmästare.                                                                                                        Forts. sid 6 
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  KALENDERN  
  December 2018   26/12  kl. 18.00 Musikgudstjänst i Skirö kyrka A Rudvall, J Ekenvärn o kyrkokören 
        27/12  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan  till  
                     Njudung Energi  0383 -76 38 00. 
                     Ordinarie Sophämtning i Skirö - Vid storhelgerna kan dagarna variera.  
  

  Januari 2019       13/1   kl. 15.00 KNUTSDANS anmälan till Jenny el. Carro senast fredag den 11 januari. 
         13/1   kl. 18.00 i Skirögården. Ekumenisk gudstjänst  C Rudvall, T Sandstedt 
         14/1   Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45  
                     och Skirö centrum g:a affären kl. 16.00-16.30  
         15/1   Sophämtning i Skirö. 
         23/1   kl. 15.00 i Skirögården. Årsmöte SPF.   
         28/1   Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till  
                     Njudung Energi 0383 -76 38 00. 
         29/1   Sophämtning i Skirö. 
 

 

 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    

   vintersäsongen 

    Dec-april i Vetlanda 

     kl. 16.00-18.00 
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  KALENDERN 2019     
  Februari     
            3/2   kl. 16.00 Familjegudstjänst och dopfest i Skirö kyrka  
                      A Rudvall, M Palmgren, P Claesson 
          10/2   kl. 11.00 Gudstjänst i Millebo missionshus. Tomas Laveson. 

          12/2   Sophämtning i Skirö 

          18/2   Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45  

                     och Skirö centrum g:a affären kl. 16.00-16.30   

          20/2   kl. 15.00 i Skirögården. Månadsmöte SPF.  

          24/2   kl. 17.00 SSBF:s ÅRSMÖTE i Skirögården. Vi bjuder på kaffe och semla.  

          25/2   Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till   

                      Njudung Energi  0383 -76 38 00 

   VÄLKOMMEN till  

  SSBF:s ÅRSMÖTE  
  Söndagen den 24/2  

   Kl. 17.00  

 

   

 Vi bjuder på kaffe och semla!  
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     6. Robert gifter sig med Anna och de bosätter sig i den gamla skjutsstationen och gästgivaregården un-
der Repperda Persgård, de får fem barn. Han låter uppföra det mindre röda huset intill det välkända gula 
och har där sitt skrädderi. Två av sönerna, Bengt och Arthur, startar ett konfektionsföretag i Vaggeryd som 
heter LINCO som blir välkänt. Hans fru Anna och dottern Maja driver café. Caféet fanns  fram till 1966.  
Huset finns kvar i Repperda, men inte i släktens Linds ägo. Man kör precis förbi gaveln när man svänger 
upp mot Skirö. Det lilla röda huset har tyvärr förfallit helt. Taket har rasat in och ingen bryr sig om det och 
den fantastiskt vackra gamla gästgivargården ser ut att sakta men säkert möta samma öde om inga åtgär-
der sker. Eftersom det är ett hus med mycket historia i väggarna önskar jag det lite bättre omtanke. 
     7.  Anna Mathilda gifter sig 1899 med soldaten Per Martin Petersson Haag. De bor i Åvik under rusthål-
let Torpa Åkaregård i Ökna socken och får sex barn, varav en flicka dör som spädbarn. Sedan bor de i Gal-
tabäck. Anna Mathilda kallas Tilda och hon var farmor till Loritz Haag som bor i Skirö. Loritz son Markus 
med familj är också Skiröbor. 
     8. Josefina som är yngst i den första barnkullen gifter sig med nämndemannen och möbelsnickaren 
Axel Theodor Pihl, född i Virserum. De bosätter sig i huset Rosenfors i Farstorp och Josefina startar café-
verksamhet här. De får tre barn och dottern Karin blir bageriidkare och fortsätter att driva caféet tillsam-
mans med sin man Calle Lundqvist, till 1963, då det säljs till Astrid Rundqvist.  
     Detta var alltså Gustaf Linds barn med sin första hustru Anna Lovisa. Och här kommer de andra fem 
barnen med Anna Lisa. 
      9. Deras första gemensamma barn är Janne Konstantin. Pojken är bara åtta år när han drunknar den 2 
december 1896.                                                                                                                                           Forts>>>> 
  

Ekholmen,  Sandsberg 

och Lindsberg i Tolja i 

mitten av 1900-talet. I 

bakgrunden syns  

Ekelund. 

  Ruth och Märtha Lind  

  i trädgården på  

  Ekholmen. 
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     10. Elisabet gifter sig med pianofabrikören Emanuel Lager och de bor i Stockholm, där han lär sig bygga 

pianon. 1926 flyttar de till  Vetlanda och driver AB Nordiska Piano. Ett företag som blir känt även utanför 

Sveriges gränser. De får fyra söner. Sonen Birger tar över fabriken tillsammans med två söner. 

      11. Henrik blir skräddarmästare och bor hemma på Ekholmen i Skirö. Han blir kär i en flicka och förlo-

var sig men förhållandet tar slut. Han blir så olycklig så han dränker sig i Skirösjön den 3 april 1921. 

      12. Ruth flyttar till Stockholm 1917 när hon är tjugotre år gammal. Hon återvänder till Skirö. 

      13. Märtha studerar till sångerska. Rut och Märta som var yngst  av syskonen Lind bor sedan i barn-

domshemmet Ekholmen vid Linnalia i Tolja. Periodvis hyr de ut och driver det som ett pensionat. Rut blir 

nittiotvå år och lillasyster Märta sjuttio. Deras föräldrar, den gamle soldaten och skräddaren Gustaf Lind 

dör 1911, sjuttiofyra år gammal och Anna Lisa 1939, hon blir åttiosju.  

       14. Även Anna Lisas son Gottfrid, har fått  lära sig yrket av den gamle  mästaren . Gottfrid gifter sig 

1909 med Gerda ifrån Alseda. De får sonen Gösta och en dotter med namnet Greta. Som nygifta flyttar de 

till Holsby där Gottfrid arbetar hos en skräddare. 1919 flyttar de till Hvetlanda och 1923 tar Gottfrid över 

en rörelse och får hyra lokaler på Magasinsgatan, där Gallerian är byggd numera. Han  går specialkurser 

och blir både herr- och damskräddare. På Lasarettsgatan 6 köper han sedan en fastighet, där han bosätter 

sig och öppnar en ny butik. Sonen Gösta tar sedan över och driver Linds Kappor i många år. Gösta säljer 

firman 1980 till sin syster Gretas son Ulf Ljungborg och hans fru Mary som fortsatte verksamheten på Vita-

lagatan 6 i det huset som brann bredvid Willys. Göstas dotter Marianne med make bor nu i huset på Lasa-

rettsgatan och deras son  Martin driver  en delikatessaffär i lokalerna där Linds kappor fanns en gång.   

     När systrarna Lind gått bort , köpte Filip Ankarberg huset i Linnalia. Han byggde sig ett nytt hus här. 

2002 sålde han det till oss och vi brukar skämta och säga att som straff för att han lät riva skräddare Linds 

gamla hus  från 1889, så rev vi hans nya från 1983 och har byggt oss ett hus i gammal 1800-talsstil igen.  

Numera kallar en del Linnalia för Frenillabacken. Var och en lämnar vi våra små avtryck i här i  världen. 

Skräddare Gustaf Lind med sin andra hustru Anna Lisa  

och barnen Ruth, Gottfrid, Märta och en äldre dotter med      

en son, på Ekholmen runt  1910   
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Stort Tack  

till er som stödjer SSBF 

genom att vara  

medleMmar OCH sOM 

HJÄLPER TILL PÅ OLIKA 

SÄTT så ATT vi tillsam-

mans kan VERKa för  

VÅR Hembygd. 

 

 

    God jul OCH GOTT NYTT       

          ÅR ÖNSKAR  

         sTYRELSEN I Skirö  

    sockens bygdeförening 

 Vi välkomnar två små  

    flickor till Skirö! 

 GRATTIS  
 Ellen & Daniel Karelid i Karintorp 

 till er lilla Hilda  

  

  GRATTIS  
 Renitha Dolk & Bjarne Axelsson  

 till er lilla Elsa 

 I skrivandets stund har vi ännu 
inte fått bredbandet inkopplat 
här på Ekholmen i Tolja.  
Information kommer att skickas 
ut per post från Njudung Energi 
om hur man beställer bredbands-
tjänster. Hade hoppats att bred-
bandet skulle bli julklappen i år 
men den som väntar på något 
gott väntar alltid för länge bru-
kar jag säga. Nu bör det vara 
nära i alla fall! 
                        Mvh Gunilla       

   
  Vi dansar ut julen  

  13 januari i Skirögården  

   Välkomna på  

  KNUTSDANS 

  Kl. 15.00!  
  Anmälan till:  

  Carro eller Jenny  

  senast 11 jan.  

 

  Arr: SSBF  


