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1 plats vakant                        Tips på person? 

 

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: 

   * Olga Lahrmann o Kim Tietze 

   * Vad som händer i Skirö 

   * Angelägenheter på Anslagstavlan 

  

 En härlig 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:  Olga o Kim i Lindeberg 

 Foto: Gunilla Nordberg 

INNEHÅLL 

tel:+46736535367
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Lär känna våra bybor!  
I denna serie presenterar vi  
någon som bor  
eller har bott i Skirö. 
Här möter vi  

Olga Lahrmann & Kim Tietze 
i huset Lindeberg i Skirö-Löneberg 
  
av Gunilla Nordberg 

I Halände ligger det lilla soldattorpet N:o 11 övergivet 1873. Soldat Johan Krig född i Stenberga har stuckit 

till Nord-Amerika. Den unge nygifte Jonas Gustaf Jonsson, född 1846 i Stora Högarp i Stenberga, har tjänat 

dräng på Tolja Lillegård och får nu arrendera soldattorpet som ligger i Tolja rote under Månsgård. När 

sommaren 1874 övergått i gulnade blad och hösten är på ingång, föder torparens hustru Ida Sofia sitt 

första barn, sonen Karl. De får sedan barnen Oskar, Hilding och Betty. 1889 när lillflickan Betty är fem år 

flyttar grenadjären Johan Fredrik Prim med hustru och en son till Halände.  

Det blir trångt om utrymmet några år och Jonas får sedan arrendera 2/3 mtl Skirö Skogsgård som då ägs 

av nämndemannen och kommunalordföranden Anders Peter Jonsson i Nybygget. Familjen flyttar dit och 

Jonas blir senare hälftenbrukare på Skogsgård när hemmansägare Söderlind köper den. Karl som flugit ur 

boet först, gifter sig 1902 med Hildur Swanholm från Västervik. Han blir sågförman och senare banarbe-

tare. De får tre barn, Svea, Bengt och Artur. När Svea är tjugosju år ger hon sig ut på sitt livs äventyr. Hon 

har fem mostrar som bor Buenos Aires i Argentina. Hos en av dessa blir hon piga och kommer så små-

ningom att träffa sin livskamrat på en fest som hålls i mosterns hem. Det är den stilige dansken Ingvar 

Lahrmann som bor och arbetar i Argentina.  

 

De gifter sig där, men efter sex år i landet är hennes hälsa inte så bra och hon reser hem till Vetlanda. 

Ingvar kommer senare efter och de bosätter sig i Köpenhamn. I åtta år har de varit gifta när de får sonen 

Bengt. I Vetlanda har Svea en kusin som heter Britta. Hon är dotter till Oskar som föddes i Halände 1877. 

Britta reser ner till Köpenhamn och hjälper Svea med den nyfödde lille pojken, men bara en knapp månad 

efter hans födelse, dör Svea av en blodförgiftning. Ingvars syster hjälper honom en tid med pojken. Britta 

som rest hem kommer tillbaka. Ingvar friar nämligen. Han åker upp på sin Harley Davidsson och de gifter 

sig i Vetlanda kyrka och tillsammans kör de tillbaka till Danmark. De får sedan två gemensamma barn. 

Svea och Ingvars son Bengt växer upp och får arbete på en väderstation på Grönland där han förälskar sig 

i en grönländska som heter Pauline. De gifter sig i Egedesminde, vilket är det danska namnet på staden 

Aasiaat, som ligger på en ö med samma namn, i en ögrupp i sydvästra delen av Diskobukten. Orten grun-

dades 1759 och med sina ca. 2900 invånare är Aasiaat Grönlands fjärde största stad.   

 

Här föds Olga 1961 och hon får en lillebror 1964 som heter Lars. I Egedesminde går hon i grundskolan i tio 

år, det är obligatoriskt på Grönland. Sedan reser hon över till Danmark och går gymnasiet på en internat-

skola i Grenå och i Åhus läser hon till laboratorieassistent. När hon är klar med sin utbildning får hon ar-

bete i ett gruvbolag på en ort som heter Marmorilik som betyder - platsen där det finns marmor.  

                                                                                                                                                                Forts. på sid 6 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Diskobukten
https://sv.wikipedia.org/wiki/1759
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  KALENDERN  
  Juni 2019   18/6   Sophämtning i Skirö.  
        16/6   kl. 10.00 Millebo missionshus. Sommargudstjänst Tomas Laveson,  
                    AT-sångarna, kaffeservering.                          
         24/6    kl. 18.30 Naturvandring i Sjöarp med Länsstyrelsen.  
                    Samling vid Sjöarps frälsegårds ladugård. 
        26/6   Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan  till  
                    Njudung Energi  0383 -76 38 00. 
        30/6    kl. 18.00 SOMMARKONSERT i Skirö kyrka  
                     med Anna och Paul Thorstensson, J Ekenvärn och A Rudvall  
                    Arr: SSBF, Alseda-Skirö SPF och Alseda församling 

  Juli  2019 
           2/7   Sophämtning i Skirö 
           6/7   kl. 21.00-01.00 DANS på Ekbacken. Scotts  spelar till dans. I puben underhåller Livingroom. 
           6/7   kl.15.00 METARTÄVLING vid Skirö brygga  Arr: SSBF        
         14/7   kl. 10.00 Mässa i Skirö kyrka C Rudvall, J Ekenvärn, Lena Maria Vendelius. 
         16/7   Sophämtning i Skirö. 
         24/7   Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till  
                     Njudung Energi 0383 -76 38 00.  
         30/7   Sophämtning i Skirö. 

 Metartävling 
Lördagen den 6 juli 
vid bryggan i Skirö centrum. 

       Kl. 15.00 
Tag med korv så håller 
vi med grill och kol! 
Priser till vinnarna 
från Bengtssons och  
Övrasjöns Fiskeförening  
ARR: SSBF  

  SOMMARMUSIK  

 

 30 juni kl. 18.00 i Skirö Kyrka  

 

    Anna och Paul Thorstensson  
       Johan Ekenvärn och Anita Rudvall  

 

 

 

 

 

 

 Fika i Skirögården efteråt  

 Arr: Alseda församling, SSBF och SPF  
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  KALENDERN  
  Augusti 2019     10/8   kl. 10.00  Bygdevandring i Björnstorp och Gatu 
                      Samling vid Björnstorps ladugårdsbacke. Arr. SSBF 
          13/8    Sophämtning i Skirö 
          21/8   kl. 19.00  Ekumenisk friluftsgudstjänst på Sjöarp   
                      Anita Rudvall, Madeleine Palmgren, Tomas Laveson.  
                      Tag med fikakorg! 
          27/8   Sophämtning i Skirö 
          26/8   Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till   
                      Njudung Energi  0383 -76 38 00 
          31/8   kl. 9.30 Kördag med start i Skirögården där vi övar tillsammans under dagen med  
                      med sångpedagog Cecilia Alriksson. Ett perfekt tillfälle för dig som vill testa att sjunga i kör. 
                      Anmälan till: Madde 0383-50296 el. Johan 0383-50298 
           31/8   Kl. 18.00 Musikgudstjänst i Skirö kyrka ”En tråd av nåd”  med kören som övat under dagen                     
             A Rudvall, J Ekenvärn, M Palmgren 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

 

 
 
     

          
  
 
 

         Häng med på en  

 Naturvandring  
  med Länsstyrelsen vid Sjöarp 

  24 juni kl. 18.30 
  Samling vid Frälsegårdens ladugård 
 

          

SmålandsTrädgårds 
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 

BYGDEVANDRING  
 i Björnstorp och Gatu 

 Lördagen den 10 augusti  

 kl. 10.00 
  Samling vid Björnstorps ladugårdsbacke.  

  Arr. SSBF 

Torsten o Maud Svensson,  Karin Israelsson  och 

                                                                          Gunilla  

                                                                              på  

                                                                     Björnstorp 

                                                                            1957                         
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Kim Tietze är född i Köpenhamn 1959 och när han gjort färdig sin tekniska utbildning får han plats på 

gruvbolaget i Marmorilik. Där möter han Olga som faller för hans vackra blå ögon. De blir ett par och 

flyttar sedan och bosätter sig i Köge i Danmark där de får nya jobb. 1987 kommer deras dotter Anja och på 

bröllopet i Köge kyrka är Olga klädd i den grönländska nationaldräkten. Även Kim är klädd efter grön-

ländsk tradition. Samtidigt döps deras lilla Anja. ”Hon skrek hela tiden och överröstade prästen när han 

skulle viga oss,” säger Kim och skrattar.  Så blir hon också sångerska och sjunger med en härlig röst. Hon 

är känd i Danmark även som textförfattare, låtskrivare och producent. Lillebror Rasmus föddes 1989 och 

jobbar med IT. Båda är bosatta i Köpenhamn.   

 

När Olga var omkring tretton år besökte hon Skirö tillsammans med sina föräldrar, Bengt och Pauline. 

Bengts morbror Artur och hans fru  Elsie, hade en stuga i Löneberg och de hälsade på Elsie som blivit 

änka. Då får de veta att stugan intill som kallas Lindeberg stått tom i sju år och är till salu. Året är 1974 och 

de köper den och sedan blir det många somrar här. När föräldrarna blir pensionärer flyttar de till Sverige 

och bosätter sig i Virserum. Olga och Kim få köpa Lindeberg av dem. Sedan 2015 är Olga och Kim perma-

nent bosatta här. Olga fick arbete på Feralco AB i Vetlanda och på hösten 2016 fick Kim jobb först på Vim-

merby energi & miljö AB och sedan på Njudung energi AB i Vetlanda, där han arbetar nu.  Forts. sid. 7 

Christina, Stewe, Ann-Louise, Stanley och Agneta 

Astrid och Sven  

      Olga klädd i nationaldräkt      

 vid  sin konfirmation 
Lilla Olga på Grönland 

Olga och Kim gifter sig i Köge 

kyrka. Dottern Anja döps 

samma dag. 

        Kim och Olga med Olgas mor och far samt  

                                      barnen Anja och Rasmus 

Grönland är världens största ö 
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Sven 

  
Så har cirkeln gått runt ett rejält varv sedan Jonas Gustaf Jonsson slog sig ner i torpet Halände. Olga håller 
nu på att utforska generationerna ännu tidigare. När hon frågade mig om jag kände till hennes släkting 
Jonas G  Jonsson så blev jag ju nyfiken att kika på var han kom ifrån. Han var född i Stenberga och nu är 
jag nere ytterligare ett antal generationer bakåt, där Olgas fm ff ff far hette Jonas Eliasson f. 1851 med 
hustru Lena Johansdotter f. 1752 och de var bosatta på Ekholms säteri i Stenberga. Några generationer till 
kan man eventuellt hitta innan det tar stopp. Olgas far Bengt hade nog aldrig ens kunnat drömma om när 
han gifte sig med Pauline på Grönland, att både han själv och deras dotter Olga skulle bo i trakten där 
hans mor Svea en gång hade kommit ifrån. Outgrundliga äro våra vägar, säger jag som återigen fått för-
månen att titta in på spännande levnadsöden.  

                            Olgas föräldrar Pauline          

                     och Bengt Lahrmann 

Olgas farmors far Karl 

Jonsson född i Halände 

1874 med sin hustru  

Hildur från Västervik. 

Olgas farmor och farfar 

Svea och Ingvar Lahrmann   

träffades i Buenos Aires  

och gifte sig där 1929. 

 

Olgas farmors kusin Britta 

och farfar  Ingvar  

gifte sig i Vetlanda  

kyrka 1939.  
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   GRATTIS 

        Ellen och Alexander  

           till er fine LOVE 

   

 HÄLSNING från Skirö AIK 

Vi vill ha hjälp med att ni tar med er 

plastpåsarna hem när ni tömt burkar 

och pantflaskor i soptunnan eller 

säcken på Lövbacksvägen. Plåt och 

plast får nämligen inte blandas!   

Tack för ert bidrag till SAIK!   

SKIRÖNYCKELN 

Från och med nästa nummer av Skirönyckeln kommer den inte 

att kunna tryckas av Vetlanda kommun p.g.a. deras besparingskrav.  
Vi vill därför veta vilka som fortsättningsvis vill ha bygdebladet i  
pappersformat. Du som läser den på nätet kommer att kunna göra 
det i fortsättningen också. www.skiro.se Men du som önskar få den i 
din brevlåda behöver jag ha en bekräftelse ifrån. 
Skicka namn och adress till Gunilla Nordberg på sms, e-mail eller 
Messenger eller slå mig en signal så ser vi till att du får ditt bygdeblad 
i postlådan även i fortsättningen. Gunillas mobil: 070-212 79 25 

  * OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! *  


