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Skirönyckeln  kan du läsa 
digitalt, även tidigare nummer. 
Gå in på www.skiro.se

Inte trodde man i början av detta året att  
det fortfarande skulle vara krig i Ukraina. 
Vi kunde väl inte ana att el- och matpriser 
skulle öka så oerhört dramatiskt heller. 
I detta nummer kan du läsa om en präst 
i Skirö som samlade på sig både mat och 
pengar för att ha i dåliga tider och hur gick 
det för honom? Hm... Hur tufft var det 
inte för folk som levde under nödåren på 
1860-talet? På det stora hela har vi kanske 
inte så mycket att klaga på trots allt om 
man jämför. Blott en dag ett ögonblick i 
sänder, vilken tröst vad än som kommer 
på... 🎶  
I bygdeföreningen har vi varit aktiva med 
en massa projekt som du kan se i bild- 
kavalkaden.   
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 
önskar  Gunilla

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

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

Omslagsbild:  
Vy från Möcklarpsvägen mot Repperda när 
månen var full och lyste gul. ☺ 
Foto: Gunilla Nordberg

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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Lära känna våra bybor Lära känna våra bybor         

av Gunilla Nordberg 
 
 

I denna serie berättar vi om personer som bor eller har bott i Skirö.  
Denna gång blir det lite om de originella prästerna   

Under hösten har jag forskat på vilka 
och hur många som utvandrade från 
området Smålands Trädgård. Den 
allra första jag hittade som gav sig i 
väg var en kvinna från Skirö. Det var 
redan 1846 och hon var piga i Gatu. 
Vi den tiden var  Johan Ståhl präst här. 
1799 hade han börjat sin tjänst i Skirö 
församling. Han härstammade från 
en urgammal schweizisk släkt som 
kommit till Jönköping 1540 genom en 
smed som hette Johann von Stahl.      
   Johan Ståhl var född i Värnamo 1762. 
Hans far var kyrkoherden David Ståhl 
och modern hette Elsa Colliander. 
Johan hade en gedigen utbildning 
och beskrivs som en ”sträv, vindögd 
och otillgänglig man men eljest icke 
oäven”. Han stod högt i kurs hos biskop 
Esaias Tegnér. Det var Johan Ståhl 
som var den drivande i byggandet av 
Skirö nya kyrka som blev färdig 1837. 
Johan var även den som lät bygga på 
och förbättra prästgården 1840. Bland 
annat fick taket i övervåningen en del 
bjälkar från den gamla kyrkan som 
revs.  
   Johan Ståhls hustru hette Anna 
Almqvist. Hon var prästdotter och kom 
från Visingsö. Hon har beskrivits som 
”ett respektabelt fruntimmer”. De fick 

fem barn varav en son som hette Olof. 
Det var han som efterträdde sin far 

 Johan STåhl 1762-1847 & hans son olof STåhl 1805-1881 
  samt några rader om de som emigrerat från Skirö mellan åren 1846-1930 

I maj höll Karleric Eiderbrant en mycket uppskat-
tad kyrkogårdsvandring där han bl.a berättade 
om prästerna i Skirö. Här ses Johan Ståhls grav.

   Johan när han dog 1847.  
   Olof var född 1805 i Skirö prästgård. 
Han blev student i Växjö 1823 där hans 
äldre bror varit rektor strax innan och 
själv blev han lärare där.  
   Olof studerade vidare till präst och 
1847 blev han prästvigd och kom sedan 
som kyrkoherde till Skirö där han 
installerades 1848. Han blev prost 1849, 
kontraktsprost 1863 och jubeldoktor 
1879. Det berättas om honom att han 
var en skicklig lärare under sin tid på 



Ståhl var vindögd och dessutom 85 år, 
om det nu är han som skrivit in det, 
så kanske det inte är så konstigt om 
bokstäverna är otydliga. Jag tyder det 
som att det står att hon heter Anna 
M. Danielsdotter. Man blir ju rysligt 
nyfiken på varför en piga ger sig av 
alldeles själv ända till Amerika vid den 
här tiden. Hur kom hon på idén? Hade 
husbonden gjort henne med barn? 
Hade hon kanske en fästman, en dräng i 
någon grannby som hon mötte upp och 
slog följe med? Eller hade hon någon 
anknytning till personer i Kronobergs 
län där man var först med att ge sig iväg 
till Amerika från Småland. Oftast kan 
man få svar på var en person kommer 
ifrån i kyrkböckerna, men det står 
tyvärr inte när och var hon föddes 
någonstans. Därför är det svårt att 
forska vidare på hennes öde. 
   När de svåra missväxtåren inföll 1867-
1868 satte emigrationen fart på allvar. 
Från 1867 och sex år framåt emigrerade 
62 personer från Skirö. År 1870 var 
folkmängden 1 021. På 1880-talet var 
det också en emigrationsvåg som sedan 
avtog något.  
   En ny våg kom i början av 1900-talet 
fram till första världskrigets utbrott. Så 
fort kriget var över började man resa i 
väg igen. Det var vanligt att släktingar, 
som det gått bra för, skrev brev hem och 
lockade över sina anhöriga. I slutet av 
1920-talet sjönk utvandringen markant, 
för att i stort sett upphöra helt efter 
1930. Under perioden 1846 -1930 var 
det 451 personer som emigrerade från 
Skirö. I Sverige emigrerade totalt drygt 
1, 2 milj människor under perioden. En 
femtedel av Sveriges befolkning.
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Växjö gymnasium men hans metoder 
var stränga. Han tyckte att bästa 
lärometoden var att lära sig utantill så 
att man kunde rabbla ur minnet. Aga 
med käpp var också en metod att få 
elever att lyda och lära.   
   Olof var punktlig och anspråkslös 
men hade ett dystert sinne. Han var 
enkel och redbar samt mycket hjälpsam 
mot behövande. Från de levnadsregler 
som hans föräldrar tillämpade avvek 
han aldrig. Sovelvaror (köttvaror) 
fick man inte äta det året som djuret 
slaktats. Tionde (skatt till kyrkan i 
form av jordbruksprodukter) fick inte 
säljas samma år som de kommit in. 
Han gömde och lagrade på gammalt 
manér så att de goda skördeåren skulle 
utjämna de dåliga.  
   Olof gifte sig aldrig utan bodde 
i prästgården med tjänstefolk. De 
två sista åren hade han haft en 
syster till hjälp som vävt och skött 
hushållet. Efter hans död 1881 måste 
hästlass med matvaror kastas i sjön. 
Bouppteckningen visade att han hade 
70 000 riksdaler förvarade i strumpor, 
böcker och skjortor. 3 000 alnar 
vävnader av olika slag fanns i huset, 3 
skeppund ull, hudar och skinn i parti 
m.m. Detta kunde tyda på snålhet 
men också på gammaldags sparsamhet 
och aspråkslöshet. Olof Ståhl hade 
varit mycket hjälpsam, särskilt mot 
ämbetsbröder. Med ett undantag 
var detta det rikaste prästbo som 
förekommit i Växjö stift.  
   I kyrkbokens utvandringslängd för 
1846 hittade jag pigan som utvandrade 
från Gatu. Det är svårt att läsa hennes 
namn och jag tänker att eftersom Johan 



 KALENDERN 2022-2023 KALENDERN 2022-2023
  December  💝 
  27/12  Sophämtning i Skirö. 
    24/12 kl. 23.30 Midnattsmässa i Skede Kyrka  
               Musik: Carina Grahn. Sång: Patrik Strand Arr. Alseda församling 
    25/12 kl. 06.00 Julotta i Karlstorps kyrka  
               Musik: Heléna Svenson. Sång: Heléna och Jokim Svensson Arr: Alseda församling 
               Efteråt serveras gröt och skinksmörgås i församlingshemmet 
    25/12 kl. 06.00 Julotta i Näshults kyrka Musik: Veronica Salmons. Sång: Kyrkokören 
             
  Januari   ☃  
   6/1  kl. 18.00 Ljusgudstjänst i Skirögården. 
    10/1  Sophämtning i Skirö. 
    24/1  Sophämtning i Skirö.     
    26/1 kl. 19.00 Styrelsemöte i Skirögården SSBF. 
    
   Februari  🌷💞
      7/1  Sophämtning i Skirö. 
    12/2  kl. 10.00 Gudstjänst i Skirögården.    
    21/2  Sophämtning i Skirö. 
    26/2  kl. 17.00 SSBF:s ÅRSMÖTE. 
 
    Mars 🐈
    7/3  Sophämtning i Skirö. 
    21/3  Sophämtning i Skirö. 
    30/3  kl. 19.00 Styrelsemöte i Skirögården SSB 
  

     OBS! Datum och tid för grovsophämtning är inte fastställda ännu för 2023.    
     Information och schema kommer att läggas ut på Kretslopp Sydosts hemsida:  
     www.kretsloppsydost.se  Det kommer att bli en avgift för hämtning av grovsopor. 
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Boka bastun i Facebookgruppen 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.
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     bildkavalkad från händelSer i 

Valborgsmässoafton vid Skirö brygga var välbesökt och elden brann på flotten i sjön.

Vårfestivalen pågick mellan den 7-8 maj. Här är        Loklev lustgård hade säsongspremiär. Deras fina 
det föredrag om byggnadsvård och ödegårdar.            hästar kikar över grinden.

Söndagen den 8 maj guidade Karleric Eiderbrant      Prästgården är såld till Torsten en son till Lena 
på en intressant kyrkogårdsvandring.                          och Lennart Åhrén som bodde där i många år. 
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         Skirö under åreT Som gåTT

Fönsterrenovering pågår i Skirögården.                        I Skirögårdens uthus byts dörrarna till nya fräsha.

På Ekbacken ordnade Ellen med tomtesmyg.                Julstämning vid Wallbys nya bastu.  
 

Naturvandring i Götsboda. SSBF i samarbete med     Gunilla, Karleric och Jörgen berättade om Tolja på 
Länsstyrelsen.                                                                  bygdevandringen den 13 augusti.



ANSLAGSTAVLANANSLAGSTAVLAN

      Välkommen på ÅRSMÖTE
  i Skirö Sockens Bygdeförening!
   
 Datum: 26 februari
   Tid: kl. 17.00                 
     Plats: Skirögården

                💝 
    VÄLKOMMEN 
            EMIL! 
💝                            💝               
         GRATTIS 
   TILL FAMILJEN  
 AXELSSON I ÄNG 

StortTACK till er alla  som 
jobbat med de olika projekten 
som SSBF haft under året och 
stort TACK till er som är 
med och stöder SSBF  
genom medlemskap! ☃

Mikaela i Loaklev har tagit fotot på sin fina häst


