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Överallt läser vi och hör om Covid 19. Det 
har påverkat våra dagliga liv och gör alltjämt 
och på olika sätt får vi anpassa oss. Verksam-
heten i SSBF har ju i stort sett legat nere helt 
och det kommer att förbli så tills restriktio-
nerna hävs. 
   Nu kommer i alla fall våren, då känns det 
lite lättare när man kan trä� as ute på ett smi-
digare sätt. Vi kan t.ex. hjälpas åt att storstäda 
Skirögården ute och inne. Det går nog bra om 
man tänker sig för med att HÅLLA AVSTÅND
Skirö och Millebo skolor fyller 100 år i år. 
Hör av er med tips om vi kan ha någon form 
av jubileum utomhus. Annars får vi satsa på 
en Skirödag med fest nästa år.

GLAD PÅSK 
önskar
Gunilla     

Manusstopp  Utkommer i
1 mars   Mars
1 juni   Juni
1 september  September
1 december  December

 Medlemsavgi� en i SSBF är:
 200:-/ enskild 300:-/ familj
 Bg. nr: 5623-5930
 Swish: 123 065 60 58

Omslagsbild: 
Skolavslutning 1978 med
Margareta Backler och 
Rude Ståhlgren
Foto: Hans Böös

Har du åsikter, synpunkter eller idéer vad 
det gäller aktiviteter eller annan verksamhet 
inom bygdeföreningen. Var vänlig kontakta 
någon i styrelsen. Material till Skirönyckeln 
lämnas på papper, usb eller via e-mail: 
frenillasbod@gmail.com

REDAKTÖRENS RUTA
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Skolhusen i Skirö och Millebo fyller 100 år 2021

Lärare i folkskolan/mellanstadiet. Flera var både lärare och kantorer i kyrkan

1836-1946 Charles Sandgren, byskolmästare
1846-1856 Zacharias Sandqvist, klockare
1857-1872 Johannes Essén, organist 
1873-1905 Carl-Johan Sjöström, kantor. Skötte undervisningen i den 
 ambullerande folskolan fram till 1901 och sedan endast i Skirö. 
1905-1909 Ernst Nilsson började som vikarie först. 
1909 Sandström, vikarie
1910-1912 Carl Pihl
1913-1918 Magnus Nelzén                          
1918-1955 Nils Göterling, skolkantor  
1956-1998 Rude Ståhlgren, skolkantor.
Forts. om vad som hände sedan följer  i nästa nummer av Skirönyckeln

Bakom eleverna:
Evelyn Fredriksson och Smaida Ståhlgren samt lärarna Johanna Maxson och Rude Ståhlgren 

I förra numret började jag 
berätta om skolorna i Skirö 
och Millebo och om skol-
undervisningen den första 
tiden i vår socken. Hur man 
använde sig av ambullerande 
lärare från 1700-talet och 
fram till 1901. 
   I detta nummer fortsätter 
vi på temat om skolorna. 
Jag har hittat förteckningar 
över de lärare som undervi-
sat här under årens lopp. Fler 
kommer i nästa Skirönyckel.

 Skolavslutning 1978

      av Gunilla Nordberg

Skirö, mellanstadiet 1995
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Nils Göterling med sina elever 1946.

Skirö skola. Lärare i småskolan/lågstadiet
1872-1902  Anders Adler ambulerade och undervisade  
         4 månader i Skirö och 4 månader Millebo
1902-1904  Martina Gladh
1905-1914  Folkskollärare Nelzéns fru, född Olsson
1915-1921  Lydia Olsson, syster till ovannämnda
1921-1940  Greta Nicander-Hellqvist
1940-1945  Britta Gårdving
1945-1968  Karin-Felander-Gustafsson
1968-1971  Christina Pettersson
1973   Lisbeth Karlsson
1973-1985  Margareta Backler
1985-1986  Maj-Britt Jonasson                                
1986-1988  Katarina Steen
1989-1991  Marianne Johansson
1991-1993  Ingrid Silverhielm
1993-?  Harriet Söderström

Forts. om vad som hände sedan följer i nästa nummer av Skirönyckeln

Fr. vä. Tore i Rudu, Evert Johansson, Ove Harrysson, Göte Ståhlgren, Bengt � elander,
Arnold Skoglund, Edgar Hemmingsson. Flickor fr. hö. Berit Karlsson, Gunvor Blomqvist, 
Evi Nakkala, Evy Isaksson, Irene Hemmingsson och Christina Bråkenhielm.
Sittande fr. vä. Birger Svensson och Ingvar Karlsson.
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Millebo skola. Småskolan i Millebo upphörde 1952 och folkskolan 1965
Folkskollärare
1901-1921         Agnes Lorén. Undervisade både i 
                                                                     småskolan och folkskolan samtidigt
1921-1960                       Aron Eiderbrant
1960-1965  Maja Egberg 
Småskollärare 
1901-1945  Agnes Lorén
1941-1942  Karin Felander-Gustafsson
1942-1950  Dagmar Günther
1950-1952  Maj-Lis Arvidsson

 Maja Egberg i Millebo skola 1963

Fr. vä. Conny Wistrand, Ragnar Johansson, Peter Richter, Pelle Svensson, Eira Fredriksson 
Gerd Strömberg och Annika Dahn.
Sittande: Iris Plucinski Anne Carlsen och Ing-Marie gi�  Svensson

Hanna och Aron Eiderbrant Agnes Lorén
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Sockenstugan i Skirö, som stod färdig 1838, låg mittemot den nyuppförda kyrkan 
som invigts året innan. Fram till 1888 hade skolundervisningen skett i hemmen 
och i fattigstugan. Däre� er togs sockenstugan i bruk som skola. 1920 var den i 
dåligt skick så man beslutade att bygga nytt. Byggnaden såldes och � yttades till 
Sjöarp, där den återuppfördes och blev ett pensionat. 
   Året därpå kunde man inviga en ny skola där sockenstugan stått. På 1940-talet 
behövde man göra en omfattande renovering och modernisering av skolan. Det 
hade även beslutats att man skulle iordningställa ett allmänt badhus. Min vän In-
gvar (1930-2014) som varit gi�  med en dotter till skollärare Göterling har berättat 
för mig hur det gick till. Nils Karlsson som 1943 tog sig namnet Göterling, var 
skollärare och organist i Skirö kyrka. Han bodde i lärarbostaden Solbacka, näst-
gårds med både skola och kyrka. E� er att ha kikat in i husgrundens kattgluggar 
bestämde sig Göterling för att bryta upp ett hål i skolans golv, lagom stort för att 
kunna skicka ner tre betrodda byamän i husgrundens mörker.
   De kröp omkring, mätte och resonerade och kom upp i dagsljuset med beskedet 
att här ska det nog kunna bli ett badhus. Göterling har själv berättat att han slog 
med en yxhammare mot ett stenborr för att få hål i grunden som bestod av en 40 
cm tjock sten- och cementvägg. Varje rast ägnades åt att komma längre in. Hålet 
växte för varje dag och till slut kunde man krypa in den vägen. 
   Yxhammaren byttes ut mot en stenknöster. Nu var det Olle Carlsén, en av ägarna 
på Skirös stolfabrik, som höll i ska� et och slog så skolan skakade. Stora stycken 
lossade och föll för de hårda slagen. När han blev trött tog någon annan vid och så 
höll man på. I slöjdsalen samlades några yngre förmågor med spett, korp, hacka, 
spadar och kärror. De hade tecknat sig för frivilligt arbete. Det dröjde inte många 
dagar förrän hela källarutrymmet var utgrävt. 
   Vädret var hela tiden gynnsamt e� ersom det var tjäle i marken, så de behövde 
inte oroa sig för ras, trots att de grävde under grundstenarna. Det såg ganska kus-
ligt ut men de hade tur, och kölden höll i sig, så det slutade väl. För säkerhets skull 
hade man ringt till en ingenjör i Vetlanda, som följde med sin � rmas cementbil ut 
till Skirö.                                                                                                         
                                                                                                                           

Sockenstugan mitt emot kyrkan var 
även skola tills man byggde en ny   
1921. Byggnaden såldes och sattes upp 
på Sjöarp. Tillbyggnaden på baksidan 
såldes och användes vid uppförandet 
av Vänhem på Toljavägen 7. 
Målning av Nils Göterling       

När badhuset byggdes
       av Gunilla Nordberg



  
Kalender 2021

   Mars
23/3  Sophämtning i Skirö.

 23/3  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till 
           OBS! KRETSLOPP SYDOST tel: 020-40 43 00 info@kretsloppsydost.se 
                     Regler för grovsopor � nns på hemsidan kretsloppsydost.se

  April
        6/4   Sophämtning i Skirö. 
 19/4   Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till 
           OBS!  Kretslopp Sydost tel: 020-40 43 00 info@kretsloppsydost.se 
                     Regler för grovsopor � nns på hemsidan kretsloppsydost.se
          20/4   Sophämtning i Skirö.

         Maj
   1/5   kl.10.00 Vårstädning av Skirögården
   4/5   Sophämtning i Skirö
 18/5   Sophämtning i Skirö.
           24/5   Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till 
           OBS!  Kretslopp Sydost tel: 020-40 43 00 info@kretsloppsydost.se
                     Regler för grovsopor � nns på hemsida kretsloppsydost.se
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Ingenjören gick omkring i utgrävningen och sparkade och såg kritiskt granskande 
på hela företaget. Han sparkade på de stöttor som höll upp skolan och sa: 
”Menar ni att de här pinnarna skall bära upp en hel skola och att ni skall få en full-
god badinrättning med dessa väggar. Ni måste ju väga upp skolan och ly� a den en 
halvmeter. Sedan får ni mura grunden med polsten. Då får ni � na, fuktfria väggar 
som ni kan behandla och måla. Om ni gör som ni nu har tänkt, så kommer det 
alltid att vara fuktigt här!” 
   Hemmansägaren och stenarbetaren August Fransson ifrån Löneberg, som för 
övrigt var en bror till Lena Ph:s morfar, befann sig på platsen och arbetade. När 
han hörde resonemanget sa han med lakonisk visdom: 
”Dä vá la sket te badhus om dä inte sulle vá foktit!” August � ck sista ordet. Ingen-
jören återvände till staden. Badhusföreningens styrelse hade ingen lust och inga 
pengar att följa hans råd. E� er många dramatiska frekvenser under byggandet 
kunde badhuset invigas strax för jul 1948. Numera � nns här en � n bastu och 
duschar med vitkaklade väggar med en relaxhörna där man kan sitta och berätta 
dylika bygdehistorier om man så vill. Om det är fuktigt? Dä vá la sket annars!



ANSLAGSTAVLAN
Kallelse till Årsmöte:
som vi hoppas kunna 
genomföra utan restriktioner
Datum: Sönd 22 aug            
Tid:       kl. 17.00
Plats:    Skirögården

VÄLKOMNA!

SKIRÖGÅRDEN behöver lite omvårdnad 
både ute och inne.Vi tar ett tag och räfsar 
löv och städar lite här och där! 
Hjälper du oss är vi tacksamma!
Vi samlas på gården 
Lörd den 1 MAJ kl. 10.00
och hjälps åt några timmar!
SSBF bjuder på ka� e o tilltugg
samt trevlig samvaro såklart        

 6 juni kl. 15.00  
städar vi badplatsen.
Tag med � kakorg så 
� kar vi tillsammans!

Therese och Mats 
 i Skönberga till 
   en liten kille!

 GRATTIS

Bouleträning
Månd: Maj-sept i Skirö
kl. 17.00-19.00          
Lörd: Maj-sept i Skirö
kl. 10.00-12.00
Smålands Trädgårds
Bouleklubb


