
Ännu ett år har gått och Skärkinds hembygdsförening
0 har under året arbetat med att försöka göra en till

bakablick över vad som hänt i våran socken under åren

1960-1969. Dessa 10 år har präglats av nedläggningar

0 och indragningar - vi hoppas att det nu blir en ut
veckling åt andra hållet, under året som gått har ju

flera nya viLlor byggts.

Till nästa år hoppas vi att kunna göra en återblick

av åren 1950-1959 - men det blir svårare desto längre

bak i tiden vi kommer och vi är tacksamma för all

hjälp vi kan få av våra medlemmar.

Vi ber ätt få tacka för år’:1960 ‘och önskar

ETT GOTT NYTT ÅR.

För Skärkinds Hembygdsförening

Januar 1961



19~Q

Då faniis det i Skärkind: 3 affärer, Post och 3 skolor.

Bäckeby skola har sitt sista läsår och i juni månad

lämnar de sista eleverna skolan.

En känd profil för en del Skärkindsbor slutar sitt

arbete. Lantbrevbäraren Einar Andersson slutar med

sin cyckelrunda och lämnar över till Birger Öijer -

posten kommer nu med bil.

Förbättring av Söderköpingsvägen påbörjas - det blir

oljegrus och vägen blir. farbar vid alla årstider.

Bensinpriset var detta år 70 öre/liter.

Försäljning av Bäckeby skola. Skolan blir nu snickeri

verkstad.

En av våra affärer upphör - Arnes livs vid Bosstorps

skola läggs ner.

196g

Beslutas att Kimstad kommun skall höra till Skärblacka.

Stor aktivitet i vår socken om att få höra till Åkerbo,

påbörjas. De aktiva Åkerbo-anhängarna ordnar namnlistor

.och uppvaktning hos inrikesministern - trots att stor

procent av invånarna vill till Åkerbo, går beslutet

ej att ändra på.

19~3

NU ÄR VI SKÄRBLACKA BOR.

Vad detta kommer att innebära är ännu ett frågetecken.

Vissa svårigheter att med allmänna kommunikationer

åka till kommunens huvudort R5religger - men det går

med tåg ännu så länge.



SISTA TÅGET GÅR DEN 4 SEPT?..~ER.

POSTEN 1 SKÄRKIND NEDLÄGGES OCH POSTADRESSEN BLIR

FÖR EN DEL AV SKÄRKINDSBORNA:GISTAD

Postärenden går att uträtta i affären i Skärkind.

SKÄRKINDS SPARBANK FIRAR 100 ÅRS JUBILEUM.

Jubileet firades i bygdegården och Landshövdning
Per Eckerberg var med på jubileet

Skärkinds donationsgård Sk~vid 4:1 rivs och allt
C virke bortföres. Denna gård har tidigare fått -

disponeras av förste läraren i Skärkind. Sista

läraren som bodde på gården var Robert Lundgren.

0 Lärarbostaden i Herseberga försäljes - denna byggnad

har tidigare varit skola, innan Bäckeby skola byggdes.

Ja det var detta år som alla bönder väntade på vårregnet

som kom i mitten på maj månad.

i9~5

Vår Kyrka var detta år stängd p g a reparation och

restaurering.

Den 20/11 återinvigdes kyrkan. Biskop Ragnar Askniark

förrättade invigningen och biträds då av bl a för

samlingens Kyrkoherde Josef Gust~ ason.

195~

Skärkindsvägen - från Söderköpingsvägen upp till “BYN”

får beläggning även denna väg är nu. farbar vid alla

årstider.
Nu är det åter dags för nedläggning- denna gång är

det Skärkinds Kyrkskola spm försvinner.

Ny förening bildas i Skärkind - LEKSKOLE FÖRENINGEN.

Lek-skola startar 1 dag/vecka och lokal blir källaren

i hygdegården.

Vårt lekis höll på att stoppas p g a för liten fönster-

yta i lokalen - men förnuftet segrade det var ej luft

och ljus i lekislokalen som var viktigast utan att våra

barn fick möjlighet att träffa kompisar och fick en

viss skoiträning innan den ordinarie skolstarten.



19~

E:L~.an skall byggas om - ny sträckning skall det bli

och Skärkinds missionshus låg i vägen. Missionshuset

stänges och flyttning påbörjas.

1962.

Nya E:4an inviges i samband med högertrafik starten.

Infarten till .S~Sderköping~vägen från E:2~an.blir lite

krånglig, svårt att hitta rätl~ “fack” när man kom

från Norrköpings hållet.

VÅRA ÅLDRINGAR 1 SKÄRKIND FÅR NU FLYTTA TILL HALLE

GÅRDEN 1 SKÄRBLACKA. VÅRT ÅLDERDOMSHEM LÄGGES NED

OCH FÖRSÄLJNING SKER.

Missionshuset är ute på vandring och placeras till

slut bredvid Bäckeby gamla skoiä;~

Sångare i Skärkinds kyrkokör belönas för 25 -30 aktiva

år. De belönade är Anna- Greta Andersson och Lilian

Andersson.

19~_

Bosstorps skola har~sista skolavslutningen - alla

Skärkindsskolorna är nu ett minne blott.

Missionshuset återinvigs - efter flyttning och

reparatioxL

Försäljning av Skärkinds station och av Skärkinds

Kyrkskola.

Affären i Ekenberg nedlägges - nu återstår endast 1

affär i vår socken.

SKÄRKINDS SPARBANK UPPHÖR SOM EGEN BANK.

75-års jubileum firas av Skärkinds kyrkliga syförening.

Skärkinds skyttegille firar So års jubileum -var det

ingét 90 års jubileum 1~79??.

Än finns det lite nya intiativ i bygden - 15 åriga

Helena Jaeger anordnar ridtävling.

Ja mycket mer har säkert hänt, men detta är bara ett

litet axplock av händelser i vår bygd.



Som avslutning på denna lilla Tidning kommer de verser

som fanns på våra gamla kyrk-klockor innan sista om

gjutningen 1613.

De gamla klockorna lär vara oxngjutna 1615, 1697, 17314.,

och 1S13. De~sa klockor ljöd över vår bygd fram till

kyrkobrandeh 1906.

På den större klockan var det följande inskrift:

När konung Fredrik Sveriges land

1 fjorton år med fredsam hand

Har styrt, jag stöptes annangång,

Att kalla folk till bön och sång.

Mitt öde nog ej klaga står,

Som tredje gång på fyrti år

Förnya måst mitt gamla ljud;
Dock rättes skadan lindrigt opp

När i gudsfruktan tro och hopp

Man kommer hit att lova Gud.

På den mindre klockan lästes före 1613 bl.a.

Som Phoenix jag mitt liv i eld förnyat har,

När Sveriges inilde drott kung Adolf Fredrik var.

Ack måtte ordets kraft till bättring hjärtat röra,

1 Herrans hus, dit dig mitt gälla ljud vill föra.


