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            REDAKTIONENS RUTA 

Snart jul igen! Lite snopet att snön har för-

svunnit, när det nyss var så julkortsvack-

ert. Men man får tända många ljus och 

pynta och umgås allt vad man orkar.  

I årets sista nummer får ni en juldeckare. 

En helt sann historia om Johan, som kom i 

olag med sin granne, vilket slutade i tra-

gedi. Dramat utspelar sig i Skirö på 1850-

talet. Kalendern är med som vanligt! 

Jag vill tacka för det gångna året och önska 

Skirönyckelns läsare en  

GOD JUL o GOTT NYTT ÅR 

   Gunilla 

 

 

Manustopp

 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 

 

Har du åsikter, synpunkter eller idéer vad det gäller 

aktiviteter eller annan verksamhet inom bygdeföre-

ningen? Var vänlig kontakta någon i styrelsen. 

 

     Omslagsbild: Tomten vid spisen i vårt kök. 

     Foto: Gunilla Nordberg 



  MORDDRAMA I SKIRÖ. 

  Fritt nedtecknat av Gunilla Nordberg 

 efter riksarkivets handlingar. 

  

Nu ska ni få höra en ruskig men sann historia som ägde rum i mitten på 1800-talet i Skirö. 

Johan Peter Isaksson heter huvudpersonen i dramat. Han var vid tiden då detta utspelar sig bosatt i Lil-

larp, Byestad. Han var född 1802 i Kullebo, Näshult och lärde sig till snickare. Detta arbetade han med tills 

han fick plats som betjänt hos överste Stålhammar på Salshult i fem år, varefter han vandrade runt som 

snickarhantverkare. Johan var en liten, tunn och mager karl med ett häftigt humör. Midsommarafton 

1838 gifte han sig med Sara Nilsdotter född 1818 i Nye. Som nygifta bodde de inhyses hos Saras föräldrar i 

Biltingeled i Nye socken, tills de 1849 flyttade till Lillarp  Mellangård där Johans pappa som ägt stället just 

avlidit. Johan kunde då överta hemmanet. Paret fick tre barn, Christina 1843, Nils 1847 och Johan 1854. 

Som granne på en mindre, förpantad lägenhet (hus) kallad Kilen, bodde Johannes Lindquist, kallad ”Jante 

på Kilen” med sin fru Anna.  Lindquist var även han känd för ett hetsigt humör och att vara glad i rusdryck-

er. Omkring tre år tidigare hade laga skifte fastställts i Lillarp när Johans far köpt till en bit mark, och ägar-

byte hade skett, varpå Lindquist miste ett stycke av den förpantade jorden, på vilken han haft brunn och 

källare. Lindquist hade av ägaren till den förpantade jorden fått ersättning, men det var förpliktat med att 

gräva och iordningställa ny brunn och källare åt Lindquist. Om verkställandet härav och annat hade Lind-

quist först stämt Johans far och sedan Johan såsom sedan ägare av hemmanet. I början var grannsämjan 

god men försämrades drastiskt eftersom Johan inte fullgjort sin plikt att ordna med ny källare och brunn, 

samt att Johan och hans svåger Nils Johansson, för omkring två år sedan, byggt till Lindquists boningshus 

Kilen, till en kostnad av tolv riksdaler, vilket Lindquist fortfarande ej betalat. Johan och hans svåger hade 

en dag gått till Lindquist då han var ensam hemma, och bett honom betala, men Lindquist hade i vrede 

sagt åt dem att gå ut ur stugan, fattat en pistol och riktat emot Johan, men svågern hade gått emellan och 

avvärjt det hela. Efter detta uppstod ett rent hat hos Johan gentemot Lindquist. Till följd härav uppkom 

ofta ordväxling eftersom Johan var mycket sparsam och mån om sin egen fördel samt att Lindquist, ofta 

begiven på fylleri, brukat överlasta sig och under sådant tillstånd varit häftig till sinnes och det övergick till 

oförskämdheter, smädelser och glåpord.   

Den 7 februari 1853 skulle Lindquist in till Hvetlanda för att uträtta ärenden, bl.a. på Apoteket och hos 

handlanden Tour. Häst och åkdon lånade han av grannbonden Samuel Danielsson och for så iväg.  Sara 

var tillsammans med några andra grannkvinnor bjudna till Lindquists fru Anna på eftermiddagen och kom 

tillbaka hem vid sjutiden på kvällen, då var inte Johan hemma.  

Tidigt på morgonen samma dag hade Johan gått till Byestad för att träffa Jonas Magnusson, och 

åtföljdes strax  av denne till inspektoren Lagerstedt i Snuggarp, vilken åt dem skrev köpebrev å ett sjätte-

dels mantal Byestad som Johan köpt av Magnusson. Därefter följdes de åt hem till Johan och åt frukost-

måltid samt några supar brännvin som Johan hämtat på Gölberga. Vid tolvtiden gick de iväg först till 

Möcklarp och sedan till Repperda men de personer de skulle besöka var inte hemma. De gick vidare till 

Krantz som bodde i en backstuga mellan Repperda och Ädelfors. Sen skildes de åt och Johan kom i skym-

ningen hem till sitt, men gick iväg igen, nu till smeden Nilsson på Gölberga för att få hästen skodd. Nästa 

dag skulle han, åt Inspektor Abrahamsson på Gölberga,köra ett lass brännvin till Målilla. I själva verket 

gick han inte till smeden utan Johan hade begett sig iväg från Lillarp längs med häradsvägen mot Nyehål-

let. Han avvek från vägen in på ett svedjeland och ställde sig att invänta Lindquist, och när denne så små-

ningom på sin hemväg från Hvetlanda, via Ödshult och Mörsebo, kört förbi hann Johan upp Lindquist > >>  

 



 KALENDERN 2013-14  

 December 
 15/12 kl.18.00 Mässa i Skirögården Arr: Alseda församling 
  18/12 Sophämtning i Skirö 
  22/12 kl.18.00 JULKONSERT i Alseda kyrka .  
  24/12 Julafton kl. 23.00  Julgudstjänst med sång i Skirö kyrka      
              Arr: Alseda församling 

  Januari 
  2/1 Sophämtning i Skirö 
     2/1 kl. 18.00 Gudstjänst i Skirögården 
   15/1 Sophämtning i Skirö 
   16/1  Grovsophämtning i Skirö, anmälan görs senast dagen innan hos 
         Ragn-Sells på tfn 0383-565800 

    22/1 kl. 15.00 Årsmöte  i Skirögården. Skirö-Alseda SPF 

    29/1 Sophämtning i Skirö 
    31/1 After-Work med tävlingar och PUB. Matlagningsgänget.  
             Anmälan och mera info kommer i separat utskick. 

   JULKONSERT   
   ALSEDA KYRKA SÖND 22 DECEMBER KL.18.00 
          * Alseda-Skede och Östrakören. * Ungdomskören 

          * Marian Gigla, kontrabas, gitarr och trumpet. 

          * Stina Andersson, saxofon * Lovisa Granlund, flöjt  

          * Louise Kraft, cello * Maria Andersson, piano och orgel 

          * Linda Snygg, körledare * Håkan Rosén, andakt 

                                  VÄLKOMMEN! 

 



 KALENDERN 2014 
 Februari 
  2/2  kl.11.00 Gudstjänst i Millebo Missionshus. 

     9/2 kl. 18.00 Taizemässa i Skirö kyrka 

   12/2 Sophämtning i Skirö 

   13/2 Grovsophämtning i Skirö, anmälan görs senast dagen innan  

              hos Ragn-Sells på tfn 0383-565800 

   23/2  kl. 17.00 SSBF:s årsmöte i Skirögården. 

   26/2 Sophämtning i Skirö 

      

    
  

 

         
     VARJE VECKA:  

SMÅLANDS TRÄDGÅRDS BOULEKLUBB 

 Måndagar: Bouleklubben tränar maj-september kl 17.00 -19.00 i Skirö   
                      fr.om oktober kl. 16-18 i Vetlanda.  
 Lördagar: Bouleklubben tränar fr. o m första lördagen i maj kl 10.00 -12.00 

14/2 



Forts.>>>  och hälsade på honom, och sa att han ville göra honom sällskap hem.  

När de kom till backen vid den s.k. Kärringryggen hoppade Johan av  för att gå uppför backen. När han 

kom bakom åkdonet, drog han upp sin redan tidigare laddade pistol och sköt Lindquist bakifrån varvid 

denne ramlade av och gav ett otydligt ljud ifrån sig. Johan gick då fram och slog honom i huvudet och på 

kinden med pistolen så att låset gick sönder och föll ner på marken. Han plockade upp låset och stoppade 

det i bröstfickan. Lindquist avled av skadorna. Johan lät Lindquist ligga och sprang en bit hemåt Lillarp 

men avvek sedan av fruktan att möta någon. Över skog och mark på sidan om Lillarp tog han sig till 

Byestad där han gömde pistolen under Jonas Magnussons ladugård. Därefter gick han och slog med en 

gren på fönstret till Jonas Magnussons rum på andra våningen och dennes hustru kom ner och öppnade 

dörren. Jonas  steg upp och tog fram en brännvinsflaska och de tog sig några supar. Efter en halvtimma 

gick Johan hem till sitt. Mellan tio och elva på natten hade Johan och Sara blivit uppväckta av ett bultande 

på dörren. Det var grenadieren Gylfe och drängen Peter Rothman från Gölberga som kom och berättade 

att herr ryttmästaren Påhlman med familj varit på hemresa och påträffat en person som han trodde vara 

Lindquist, liggandes död vid Kärringryggen. Johan hade uppmanats att med sin häst och åkdon hämta den 

döda kroppen. Johan gick genast ut för att vara Rothman till hjälp och spänna för hästen. Under tiden gick 

Gylfe in till Samuel Danielsson för att höra om dennes häst, som Lindquist samma dag begagnat, hade 

kommit hem. Innan Johan blivit färdig med att spänna för sin häst kom flera personer dragandes med den 

döda kroppen på en kälke. Fiskaren Gren hade uppmanat Johan att se på Lindquist som han funnit rysligt 

illa hanterad, men Johan stannade på avstånd eftersom han kände motvilja och hade svårt att betrakta 

den döda, sargade och blodiga kroppen. Johan nekade dock till att han hade begått, deltagit eller vetat 

något om mordet. Efter överläggning var liket skulle ställas, lade man in det i en bod som tillhörde Jonas 

Danielsson i Lillarp och Johan åtföljde med lykta och därefter gick han hem till sitt och Lindquists änka 

följde också med. De satt där och samtalade en stund om den bedrövliga händelsen och sedan hade Anna 

gått hem åtföljd av Johans gamla mor.  

Kort före dagningen nästa morgon hade Johan gått till sin hagmark för att med sina spår i snön utvisa 

vägen till de gärdselhögar som Jonas Magnusson i Byestad skulle köra hem åt honom. Därefter for Johan 

och Samuel Danielsson till Gölberga för att hämta brännvinstunnor som de skulle forsla till Målilla. 

Samma morgon hade man vid vägen där mordet ägt rum funnit ett mässingsbeslag i form av ett S samt en 

skruv som sannolikt verkade tillhöra en pistol eller annat skjutvapen. Man hade också sett att  det var 

upptrampat i snön med fotspår från en person med små fötter och spetsiga stövlar. Vid senare förhör 

med Johan erkände han att han ägt en pistol men att det kommit en okänd mansperson mellan nyårs och 

trettonhelgen för att sälja Eskilstunasmide, och att Johan då sålt sin pistol till denne. På begäran av Lind-

quists änka som hela tiden misstänkte Johan, hade han den 13 febr. inställt sig hos Åklagaren och Herr 

Prosten Ståhl i Skirö för att efterhöra när läkarundersökningen av den döda kroppen skulle verkställas och 

begravningen försiggå. Johan blev tillsagd att hålla sig hemma den 16 febr. för att närvara vid läkarbesikt-

ningen. Han skulle vara behjälplig att inbära den döda kroppen för upptining i eldat rum. Men Johan, som 

inte ville närvara, såg till att han kom iväg tillsammans med två andra  till  Döderhultsbruk med ett lass 

glas som skulle köras från Haga glasbruk. Den 25 februari  när Johan var hemkommen och åklagaren efter 

många vittnesförhör hade troliga bevis för att det var Johan som var den skyldige, häktades han och blev 

förd till häradsfängelset i Jönköping.  Johan erkände mordet och blev dömd  till avrättning genom hals-

huggning. Han skrev ett flertal nådeansökningar till Konungen. Även hans fru och släktingar skrev nådean-

sökan. Det blev avslag alla gångerna. Den 14 februari  1855, två år efter att mordet på Johannes Lindquist 

skett, verkställdes avrättningen genom halshuggning på Östra Härads avrättningsplats i Hvetlanda. Johans 

hustru Sara gifte sedan om sig med en 17 år yngre man, Sven Magnus Andersson f. 1835 i Skirö och de 

fick sonen Alfred 1857, döttrarna Matilda 1862 död 1863 och Matilda 1865. 



    ANSLAGSTAVLAN 

Gammalt material om Skirö! 

 

* I Skirögården finns en hel del pärmar med dokumentation och  

  foton från Skirö. Detta material skulle behöva gås igenom för att se                   

vad man kan göra med det.  

 * 4 personer har anmält sitt intresse att ingå i en arbetsgrupp som 

jobbar med detta under ett antal kvällar. Vill du också vara med? 

Vi  kommer att köra igång i januari. 

 * Hör av dig till  Gunilla på tel:0702-127925 eller 

 maila : frenillasbod@telia.com 

  TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! 
   TACK  Bjarne för att du tjärade taken på välkomstskyltarna. 

     TACK  Willy och Rune för julgranen. 

     TACK  Stefan H, Stefan M, Janne, Erik och Jonny för att ni satte upp granen. 

     TACK  Helén och Stefan för att ni ordnar med grantändningsfesten. 

     TACK  till er som städar och håller Skirögården så fin 

     TACK till alla som stöder och jobbar för SSBF på olika sätt! 

KUL I SKIRÖ    Gillar du att det händer lite roliga saker då och 

då i vår lilla by. Vi söker dig som på olika sätt kan tänka dig att bidra med något. Det kan 

vara att baka ibland, grilla korv , duka, koka kaffe, fixa lekar, förslag på aktiviteter mm.mm  

 Vi i SSBF:s styrelse känner att vi skulle behöva hjälp från fler medlemmar när det gäller att 

arrangera de olika begivenheter som SSBF brukar hålla i. Vill du ingå i en festkommitté så 

anmäl ditt intresse till Gunilla på tel: 0702-127925 eller maila : frenillasbod@telia.com 



 

 

 

                                                                                 
  

Föreställningarna ”Träkorset på Wallby ” blev succé! Romeo & Juliakören framförde tillsammans med 

Näverlundadalens ungdomar fyra fantastiska föreställningar med början inne i Skirö Kyrka. Sedan fick 

man följa med till olika stationer,först på kyrkogården och sedan på Wallbys ägor. Det var magiskt i den 

mörka Allhelgonakvällen med ljus från facklor och eld. En god och vällagad buffé avnjöts och sedan blev 

det kaffe och mera underhållning av kören på andra våningen i Wallbys huvudbyggnad. Den gamla vackra 

miljön på Wallby, de gammaldags kläder som de medverkande bar samt den njutbara sången och skåde-

speleriet gjorde att man kände sig förflyttad till en annan tidsepok. Att det får hända lite fina  saker med 

kvalitativa kulturevenemang på landsbygden får vi tacka arrangörerna  och deltagarna i Smålands Kultur-

festival med  Susanne Rydén i spetsen för. 


