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70 år
sedan första filmen
om Åsa-Nisse!
av Gunilla Nordberg
Åsa-Nisse på nya äventyr

I år är det 70 år sedan den första Åsa-Nisse filmen spelades in. När jag hade min affär Frenillas Bod,
hände det ofta att det kom in någon och frågade mig var husen fanns, där Åsa Nisse spelades in. Somliga
var riktiga nördar på Åsa-Nissefilmerna och ville veta allt som de kunde få reda på. Skirö Sockens Bygdeförening hade 1995 gjort ett litet häfte med mycket bra information och många bilder från inspelningen i
Skirö som jag då kunde sälja till dem.
2008 stegade ett filmteam in på Frenillas Bod med stor TV-kamera och ville intervjua mig om Åsa-Nisse. I
spetsen var en kille som hette Anders Nordqvist som jobbade på SVT:s regionala nyhetsprogram. Han höll
på och rekade i Skirö efter de gamla inspelningsplatserna och lämpliga intervjuoffer, personer som varit
med vid inspelningarna. Det var inför 60-årsjubileet av första Åsa-Nisse-filmen. Jag visste ju inte mycket
för jag var ju inte ens född när första filmen spelades in men jag berättade det lilla jag visste, gav dem
SSBF:s Åsa-Nissehäfte och tipsade om folk som borde veta mer. Anders gjorde sedan en dokumentär som
sändes i SVT och skrev en bok som heter ”Åsa-Nisse. Var ligger Knohult?” I den kunde jag till min förvåning läsa att det mesta i de följande Åsa-Nissefilmerna spelades in i Täby där det fanns en filmstudio.
Det är egentligen bara den allra första filmen som det mesta spelats in i Skirö och en del i Vetlanda folkskola. Skådepelarna blev inhysta lite här och var i stugorna hos Skiröborna. John Elfström bodde t.ex. i ett
hus vid Björnstorp. I filmen bodde Åsa-Nisse i Ragnar och Linnéa Bergs hus Stensäng vid Landsgöl. Ragnar
och hans dotter Birgitta var även med som statister tillsammans med fler Skiröbor. Torsten Svensson i
Björnstorp lånade ut sin slitna väst och riggade upp en stor sten, där Åsa-Nisse sedan kunde pröva sina
krafter genom att bryta upp den. Ja det var mycket som Skiröborna gjorde, och de hjälpte till med olika
saker vid inspelningen av den första filmen som hette Åsa-Nisse.
Sedan kom filmerna tätt, vart och vartannat år. Det blev 23 stycken, om man räknar även den senaste, där
Åsa-Nisse spelades av Kjell Bergqvist. Men det är ju John Elfström som blivit Åsa-Nisse med svenska folket
och för oss här i Skirö. Vem var då egentligen Åsa-Nisse och och var i hela friden ligger Knohult, för det är
ju inte i Skirö? Jo, Åsa-Nisse och kompisen Klapparparn var småbrukare i Knohult, en ort i Småland nära
Aneby. Men de var inga riktiga bönder utan höll mest på med tjuvskytte och genialiska uppfinningar. Åtminstone när författaren Stig Cederholm, född 1905 i Jönköping, skriver om dem. Cederholm var själv inte
helt klar över vem den egentliga förlagan till Åsa-Nisse var.
forts. sid 6 >
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KALENDERN 2019
December
11/12 kl 18.00 LUCIAFIRANDE i Skirö kyrka med skolungdomar från Kvillsfors skola.
23/12 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till
Njudung Energi 0383 -76 38 00.
26/12 Annandag jul kl. 18.00 Musikgudstjänst i Skirö kyrka. VOX MAGICA, C Rudvall, M Palmgren.
30/12 OBS! Måndag Sophämtning i Skirö.

Januari 2020
14/1
12/1
15/1
27/1
27/1

Sophämtning i Skirö.
kl. 15.00 KNUTSDANS anmälan till Jenny el. Carro senast fredag den 10 januari.
kl. 19.00 Ekumenisk Mässa i Taizéton i Skirögården. C Rudvall, M Wallinder.
Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö g:a affären kl. 15.50-16.00.
Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till
Njudung Energi 0383-76 38 00.
28/1 Sophämtning i Skirö.

Nu har bastun en egen
Facebookgrupp

Smålands Trädgårds
Bouleklubb

bastumedbjörkävenutaniskirö

Där ventileras tider och
vem som eldar m.m.

Pris: 30kr Betala gärna med
swish: 123 065 60 58
Minimum två personer om man skall basta.
Bokning: sms:a 070-212 79 25
eller skriv i FB-gruppen.

Måndagar
Boule träning
Dec–april i Vetlanda
16.00-18.00
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KALENDERN 2020
Februari
2/2
11/2
21/2
22/2
23/2
24/2

kl. 10.00 Kyndelsmässodagen. Mässa i Skirögården A Rudvall, M Wallinder, P Claesson
Sophämtning i Skirö.
kl. 17.00 i Skirögården. ÅRSMÖTE i Smålands Trädgårds Bouleklubb
kl. 15.00 SPF:s månadsmöte i Skirögården
kl. 17.00 Skirö Sockens Bygdeförenings ÅRSMÖTE i Skirögården. (Se annons nedan)
Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till
Njudung Energi 0383 -76 38 00.
24/2 Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö g:a affären kl. 15.50-16.00.
25/2 Sophämtning i Skirö.

Mars
10/3 Sophämtning i Skirö
10/3 Nytt nummer av SKIRÖNYCKELN

Välkommen
till SSBF:S ÅRSMÖTE!
VÄLKOMMEN

till SSBF:s ÅRSMÖTE
Söndagen den
24/2 Vi bjuder på
och semla!
Kl. kaffe
17.00
Plats: Skirögården
Datum: 23 februari
Tid: kl. 17.00
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Klabbarparn vid Karlsvik där de fiskade gädda Inspelningsbussen vid Carlséns stolfabrik

Klabbarparn får hjälp på bryggan vid Karlsvik Bertil Boo med två barn i Stensäng
Han nämner både Karl Johan Nilsson och Nils Nilsson och de var inte från Knohult, utan från Åsen nära
Järsnäs och Bälaryd nära Knohult, där Cederholm har hämtat inspiration från byborna, till sina karaktärer
i serien och filmerna. Varför blev det då Skirö när första filmen skulle spelas in? Vid ett besök på Vetlanda
stadshotell fick regissören Ragnar Frisk och några av skådespelarna tipset att åka och ta en titt på Skirö.
De var egentligen på väg till Växjö, men de blev givetvis förtjusta i Skirö. Här fanns den vackra naturen
och de fina miljöerna, vänliga människor som var beredda att låna ut sina hus, skolhuset och den perfekta
smedjan vid vägen. Där skulle Åsa-Nisse sedan vara och reparera sin bil. I Skirö skolas gymnastiksal deltog
han i kommunalstämman och i Karlsvik i Östra Skirö fiskade han gädda. Det var då som kroken fastnade
på riktigt, i hakan på Artur Rolén som spelade Klabbarparn. Affären där handlare Sjökvist höll till, hittade
man sedan i Simnatorp, där huset finns kvar i originalskick än idag.
De kommande filmerna spelades i stort sett in hos Svensk Talfilm i Täby. Men sedan klipptes det in scener som togs i Skirö och man var även i Vetlanda, Alseda, Eksjö, Jönköping, Värmdö och Kårsta och filmade vissa scener. Man åkte till Grisslinge havsbad och flög till Mallorca. I Norbergs bergslag och Åre spelade man in vinterscener. I den nittonde filmen, ”Åsa-Nisse och den stora kalabaliken” filmades det en del
i Skirö igen, bl.a på postkontoret i Richters affär. Alla premiärer har varit på Saga i Vetlanda och de sista
filmerna fick även Grand i Eksjö den äran att ha premiär på samtidigt.
I Skirö kommer nog Åsa-Nisseinspelningarna att leva i folks minnen ännu ett bra tag. I alla fall har många
av oss hört berättas om den tiden, och om olika bravader med skådespelarna, när de bodde i Skirö sommaren 1949.
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Bertil Boo och Emy Hagman i Skogsgård

John Elfström, Hans Richter och Artur Rolén

vid Skiröboden

gamla affären,

Sven
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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 tillsammans kan verka för vår hembygd.
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
önskar styrelsen i
SKIRÖ SOCKENS BYGDEFÖRENING

Du som läser Skirönyckeln digitalt kan få den på mail om du vill.
Skicka ett meddelande till Gunilla på
frenillasbod@gmail.com så får du den på en pdf-fil

Vi dansar ut julen!
12 januari i Skirögården
Välkomna på
KNUTSDANS!

Välkommen Alma!
GRATTIS familjen
Jenny och Peter Fredriksson

Kl. 15.00!
Anmälan till:
Carro Haag eller
Jenny Fredriksson
senast 10 jan.
**************
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