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REDAKTIONENS RUTA  

 

I detta nummer: 

* Möter du Skiröbon Maria                   

Åhrén som är aktuell med en utställning på 

Virserums konsthall.  

* Läser du om att Skirö har blivit utsedd av 

Världnaturfonden WWF till en av Sveriges 

naturpärlor. Inget svårt val eller hur?   

* Följer ett blad där du kan läsa om den 

planerade festen ”Runt borden i Skirö” som 

SSBF arrangerat två ggr tidigare och som 

varit succé. 

En riktigt skön sommar önskar jag er! 

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 annnan verksamhet inom bygdeför-

eningen? Var vänlig kontakta någon i styrelsen. 

Material till SKIRÖNYCKELN lämnas på papper, 

Omslagsbild: Vattnet från Saljefallet 

vid Uhrs vagnbod. 

Foto: Gunillla Nordberg 



Lär känna våra bybor 
Intervju med      

Maria Åhrén 

av Gunilla Nordberg 

 

Jag kliver in på Virserums konsthall med stor förväntan på att få se de fantastiska dockorna som Maria Åhrén har skapat. För 

några år sedan hade hon en utställning på Vetlanda museum där jag såg en del av dem och blev alldeles häpen över vilken 

hantverksskicklighet som låg bakom.  Nu träffar jag Maria och får en pratstund med henne.  

Maria är född 1963 i Alingsås där familjen bodde på en gård strax utanför, men hon är döpt på Wallby i Skirö där mormor och 

morfar bodde.  Hennes far Lennart Åhrén kom från Uddevalla och hennes mor Lena f. Bråkenhielm från Skirö. Pappa Lennart 

arbetade med skogsbruk och när Maria var 3 år flyttade de till Flishult utanför Vetlanda och hon gick sedan sitt första år i sko-

lan i Ekenässjön.  Hon har tre yngre bröder Birger, Henrik och Torsten. I årskurs 2 fick Maria börja skolan i Sorunda för då hade 

familjen flyttat dit och där konfirmerades hon också. 1978 kom de till Skirö och arrenderade Skirö Prästgård där hennes 

mamma Lena fortfarande bor kvar. Efter att 9:an avslutats på Mogärdeskolan blev det en 2 årig utbildning på konsumtionslin-

jen på Yrkesskolan i Vetlanda och därefter en grundutbildning på Nyckelviksskolan på Lidingö. Där fick hon pröva på grunderna 

i de flesta hantverkstekniker. Maria har alltid varit road av att skapa saker själv antingen med nål och tråd eller med lera. Vid 

12 års ålder gjorde hon sin första egna docka. Hennes mamma hade några planscher inramade med franska damer i vackra 

gammaldags kläder som Maria fascinerades av och av dem fick hon inspiration till att själv pröva att försöka göra en egen 

docka med sådana kläder. Efter Lidingö blev det Tillskärarakademin i Köpenhamn där hon lärde sig mönsterkonstruktion och 

tillskärning och det blev även en delkurs i historisk textil, kläder och teaterkostymer. Hon hade tidigare fått kontakt med Sten 

Jarnér som satte upp revyer och de inledde ett samarbete i Sverige med olika projekt där Maria sydde teaterkostymer.  

Det blev några år på teatern i Norrköping och sen träffade hon en spännande person som frågade henne om hon ville göra 

kostymerna till spelet som skulle vara vid Linköpings 700-årsjubileum. Det var ett historiskt spel som sträckte sig över tid fram 

till blodbadet 1604. Spelet hette ”Himmel och Helvete” och de sydde dräkter som skulle passa olika åldrar mellan 7 och upp till 

80 år. Maria fortsatte i Linköping och det sattes upp en pjäs där hon blev kostymansvarig under 2 år.  

Många utställningar har det även blivit runt om i Sverige med hennes dockor. 

       

Linköping har en systerort i Paulo Alto i Kalifornien och 1992 fick hon en förfrågan om hon ville komma över dit och göra en 

utställning där. Detta var en utmaning och Maria såg sin chans att vidga sina vyer och stack iväg. I USA är möjligheterna att 

sälja dockor stora. Där finns många samlare och mässorna är stora publikdragare. Hon fick ett 3 månaders visum men det blev 

1,5 år. Hon var bl. a på stora mässor i New York där en hel del känt folk brukade dyka upp.   

Bl. a sålde hon en docka till fotomodellen och skådespelaren Demi Moore.  

Hon träffade en amerikan och gifte sig och de bodde i Kalifornien, Nevada och Minnesota. 

Efter det hemska som hände 11 september började Maria känna hemlängtan till Sverige och när hon var hemma på besök hos 

sina föräldrar i Skirö tog hon en promenad till Slät.  Det gamla ödehuset där syskonen Gusten och Elin en gång bott var ett 

ställe som Maria aldrig kunnat släppa tankarna på. Hon hade länge haft en dröm om detta hus i Slät i Östra Skirö. När hon nu 

kom dit fick hon se en skylt där det stod ”Till salu” och trodde knappast sina ögon. Det hade ju stått öde så länge. 

Hon ringde direkt till mäklaren som upplyste om att det i princip var sålt, men det ordnade sig ändå, så att det blev hon som 

fick köpa det, för de som var först ville bara ha skogen, så hon kunde få köpa huset. Hennes dröm hade blivit verklighet. Maria 

och hennes amerikanske man gick skilda vägar och hon började så smått att renovera huset på somrarna. Hon arbetade en tid 

på en kyrkogård i Stockholm men de senaste åren har det varit Skirö med jobb på Wallby bl.a.  

Idag lever Maria med en duktig snickare som heter Gunnar. Gunnar och hans kompanjon driver sitt eget företag Lignarium 

snickeri. Maria håller även på med vikingakläder och har sytt en hel del kläder i den stilen också. Nyligen var det Vikingamark-

nad i Vetlanda där hon deltar och har sytt många av kläderna. Denna sommar har hon satsat på en utställning i Virserums 

konsthall med en del av sina dockor. Temat är ”Kärlek och Bröllop”.             Forts   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 



KALENDERN 2015     
 

Juni  

  
17/6  Vandring, Gavelhester kanjon Samling Skede kyrka kl. 10,20 Arr. SPF 
23/6  Sophämtning i Skirö. 
24/6  Vandring, Bergudden, Kvillsfors ca 10,15 kaffe hos Yvonne och Jan  Arr. SPF 
27/6  kl 21-01 Dans på Ekbacken. Lasse Stefanz. Arr. SAIK 
29/6  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 
  
  

Juli  
   5/7  kl 18.00 Sommarkonsert  i Skirö kyrka.  Arr: SSBF, SPF och Sv. Kyrkan 
   7/7 Sophämtning i Skirö. 
 11/7 Fisketävling kl 15.00 vid bryggan i Skirö centrum. Grill och kol kommer att finnas vid  
 bryggan så att du kan grilla din medhavda korv. Priser delas ut till vinnarna. 
 27/7 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 
 21/7 Sophämtning i Skirö. 
  
  

 
 

   METARTÄVLING 
  LÖRDAGEN DEN 11 JULI KL. 15.00 

 

   KOM OCH VAR MED OCH TÄVLA! 

 

   DU KAN VINNA FINA PRISER FRÅN BENGTSSONS 

   CYKEL OCH SPORT I KORSBERGA. 

 

   Ta med korv så håller vi med grill och kol. 

   Arr: SSBF 



KALENDERN 2015 

Augusti    
  1/8  kl 21-01 Dans på Ekbacken, Larz-Kristerz  

  4/8 Sophämtning i Skirö 

  8/8 kl 10.00 Bygdevandring vid Wallby, Skirö. Arr. SSBF och SPF 

  8/8 kl 17.30-22.00  Runt borden i Skirö. Se info på separat blad som medföljer  

          detta nummer av  Skirönyckeln.   Arr: SSBF 

18/8 Sophämtning i Skirö 

22/8 kl 21.00-01.00 Dans på Ekbacken, Scotts Arr. SAIK 

26/8 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00 

  

 September 
   1/9 Sophämtning i Skirö 

 15/9 Sophämtning i Skirö 

 28/9 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00 

 

   
 
VARJE VECKA:  BOULE 
                
Måndagar 
 
Träning , maj-sept  
kl. 17.00-19.00 i Skirö 
 
Torsdagar 
 
Skytteträning maj-sept 
kl. 17-19 i Skirö 
 
Lördagar 
 
Träning maj-sept  
kl 10.00-12.00 i Skirö 

 
 
 

 
 
  

   

  SOMMARKONSERT 

        i Skirö kyrka 

       5 juli kl. 18.00 

      Linda Snygg m.fl 

 
  Kaffe i Skirögården efteråt 

  Arr: Sv. Kyrkan, SSBF o SPF 



 

Forts. på  intervjun med Maria Åhrén . 
Alla dockor är tillverkade av porslinslera där hon skulpterar huvud, armar och ben och ansiktet är handmålat och kläderna 

handsydda. Allt in i minsta detalj är så otroligt skickligt gjort. Man blir förvånad att hon kunnat få fram alla uttryck i kropps-

språk och i ansiktena. Dräkterna är dessutom tidstypiska i både material och form. Det har blivit ca 400 dockor sedan hon bör-

jade, ett original och en kopia. Utställningen pågår tisd- sönd kl. 10-16 t.o.m.  den 31 augusti. Missa inte att åka och se denna 

utställning. Där träffar du Maria som  just nu syr på en klänning till sig själv från tiden runt 1830-talet. 

Läs mer på  www.dockorochdrakter.se och Dockor och dräkter på Facebook. 

Tavla från föräldrahemmet som inspirerat 

Maria  i  arbetet med dockorna 

Maria Åhrén som visar sina handgjorda dockor i  

Virserums konsthall.  

Bröllop och kärlek är temat på utställningen           En av de många dockor som Maria har skapat. 

I Virserums konsthall 

http://www.dockorochdrakter.se


 ANSLAGSTAVLAN 

 

Bli medlem i  facebookgruppen  

”Vi som gillar Skirö, Smålands trädgård ”   

om du är intresserad av  Skirös historia och även 

det  som händer idag.   

Ett JÄTTETACK till alla som stöder och jobbar för SSBF på olika sätt. 

Det är alltid svårt att namnge alla för det är lätt att glömma någon.  

Därför får ni ett gemensamt STORT TACK för att ni ställer upp och gör 

det möjligt att anordna de olika evenemangen som SSBF 

arrangerar.  TREVLIG SOMMAR önskar vi er alla från SSBF:s styrelse! 

 

HALLÅ*HALLÅ*HEJ & HÅ! 

Vi vill gärna bli några fler som ”kollar över” Skirögårdens loka-

ler efter uthyrning. Nu är vi nio stycken och om vi blir 3 till så  

blir översynen en vecka var, var tredje månad och det skulle  

underlätta väldigt mycket.   

 

 

Hör av dig till Lotta Fors tel: 070 - 3735707 

om du vill hjälpa bygdeföreningen med detta! 

 



 

 

 
 
 
   

Rösta på Svenska Pärlor 
 
Skirö har blivit utvald av WWF som en av Sveriges finaste 
pärlor. Var med och hjälp till att rösta fram 21 extra vackra 
och skyddsvärda naturområden i Sverige – ett i varje län. 
Detta är platser med en fantastisk natur och stor betydelse 
för naturupplevelser, men med många hotade arter och livsmil-
jöer i behov av skydd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omröstningen pågår från den 20 maj och till den 18 juni 
2015.  Du kan rösta på en eller flera pärlor. Det går även 
att rösta utan din motivering. 
  

Gå in på www.wwf.se/svenskaparlor  
och lägg din röst. 
  
 
Den 25 juni berättar WWF om alla de 21 nya svenska pärlorna 
som utsetts av er. Berörda myndigheter och politiker informe-
ras om resultatet och en diskussion om behovet av att skydda 
mer av vår svenska natur fortsätter. 
  


