
Skärkinds Hernbygdsförening presenterade för drygt 10 år sedan ett

par skrifter där föreningens dåvarande ordförande hade gjort en

sammanfattning av vad somtimat i bygden under 1960—talet och

1970—talet.

Föreningens styrelse har vid flera tillfällen aktualiserat frågan

om en fortsättning av denna historik.

En kommitte ,bestående av Sven Johansson,Lilly Olai,Jan Will~n och

Stina Hollertz harfått uppdraget att sammanställa och presentera

ett axplock av händelser som påverkat vårt 80—tal.

Vår ambition har varit att låta er”komma ihåg” och le eller gråta

åt en del som ni känner igen.

Vi har fått tillgång till ett stort urval av tidningsklipp,protokoll

och personliga anteckningar och vårt problem har varit att sovra

fram notiser av allmänt intresse.

Vi tackar dem som hjälpt oss med material och hoppas att ni skall ha

nöje av att se tio år tillbaka,även i en liten bygd hinner det

hända ganska mycket.

För Skärkinds hembygdsförening

11&LCtdIy Vapen

Styrelsen



1980

Ett år med många olika aktiviteter.Vi har gjort ett urval i de

tidningsklipp och anteckningar som finns.Där kan vi läsa:

att

Skärkinds vatten och avloppsförening v.id sin årsstärnma valt två nya

ledamöter i styrelsen,Håkan Bjarnemar och Karl Axel Andersson,de

efterträder Stig Hollertz och Naths Baekeröd.

1 sitt tal vid stämman konstaterar ordföranden,Sture Gustafsson att

det nu färdigställda.reningsverket gett bygden framtidstro.

Norrköpings kommun har ställt upp med rådgivning och ger Skärkinds—

borna beröm för att de på frivillig väg klarat av sin avloppsfråga.

Byggnationen kan nu utökas med ytterligare ett antal småhus.

att

Stiftets nya biskop Martin Lönnebo.gjorde sin kyrkliga debut i

stiftet vid en kontraktsdag ± Skärkind.Kombiriationen av en stor kyrka

och en stor bygdegård gjorde att vår lilla församling fick förtroendet

att svara för värdskapet.

350 personer deltog i kyrkan och 175 av dessa deltog i nattvarden.

Biskopen utgick i sin predikan från ordet KRIS och sammanfattade

sitt budskap med att konstatera att solidaritet som kommer ur folk—

djupet måste vi ha för att få ett bättre samhälle.

Efter högmässan tog biskopen plats i biskop Hans Brasks stol,som var

placerad i koret.Stolen som är en s.k. härstol förvaras i vanliga fall

i gamla kyrkan.Detta fick biskop Martin att konstatera så~Församlingen

bär prästen,liksom prästen skall bära sin församling,genom förböner.

1 bygdegården var sedan ett sarnkväm ordnat där över 300 gäster

serverades kaffe och smörgåsar.

att

Sex Vietnamungdomar besökte Skörtinge en veckohelg i april.Ungdomarna

vistades sedan en tid i Medevi.Genom Röda Korsets förmedling hade

familjerna Schough och .Qlsaon ställt :dpp som ~add~fsmit~gr.

att

Hembygdsföreningen hade vårvandring i början av juni.De besökte då

Ifestad och Alvestad.Ägarna Carl—Axel Svensson och Sven Johansson be

rättade om sina gårdar från laga skiftet och framåt.En del minnes

märken från denna tid besågs vid en tipspromenad.

att

Det var folkomröstning om kärnkraft den 23 mars.Några siffror om

resultatet i Skärkind har vi tyvärr inte hittat.

att

Tre studiecirklar arbetat inom hembygdsföreningen.Två av dessa studerar

forts.



1980 forts. - “Gods och gårdar” och den tredje arbetar med

att intervjuva. gamla ortsbor.

att

Norsholm--Vånga Hushållningsgille haft fältvandring hos Sigvard

Jacobsson i Lunnebjörke.Vandringen leddes av konsulent Torbjörn

Lovang. 55 lantbrukare deltog.Tyvärr kunde man konstatera att den

varma fuktiga väderleken orsakat svamp och insektsangrepp.

att

Kyrkvärden Carl—Axel Svensson i Hestad,vid en adventsvesper,fick

mottaga Kungliga patriotiska sällskapets medalj i guld,första stor—

leken,såsom belöning för långvarig gagnande verksamhet.

1981

Den 1 februari var det 100 år sedan Skärkinds missionsförsamling

bildades.Församlingen beslutade vid sitt årsmöte att en jubileums—

högtid skulle hållas och att en minnesskrift skulle skrivas,

Minnesskriften finns i hembygdsföreningens samlingar.

1 början av februari läser i jrtstidningarna att de första barn—

familjerna flyttat i nybyggda villor1

LRF:s länsorganisation ordnade under juni en informationsresa till

ett antal jordbruksföretag i länet.Man studerade bl.a.problemen vid

generationsskiften.En av de gårdar som besöktes var Augustenhill i

Skärkind.Där sambrukar Claes Olai, sedan ett år tillbaka gården med

sin far för att förbereda ett övertagande.

Den 4april 1981.

Riksantikvarieämbetet håller under fältsäsongen på att kartlägga~ forn—

lämningär.I Skärkinds socken finns hela fem mil stensträngar — mest

i bstergötland.

il augusti 1981.

Då skriver tidningarna om det hot som legat över Skärkindsbygden med
den planerade flygplatsen,Nu ropar rubrikerna.

FLYGPLATSEN ÄR HISTORIA—NU BLICKAR MAN FRAMÅT
3dec.

Den gamla kyrkakolan blir församlingshem.Om någon månad skall den

vara klar för invigning.Där finns då församlingslokal för samman

träden och samkväm i anslutning till kyrklig verksamhet.Där finns

också lokaler för barnverksamhet och en lägenhet på övre planet.



1982

Den 20 fébr. var församlingshemmet klart för invigning.Församlings

assistent &itt i5stlund~-Ljunggren hade tiliträtt sin tjänst och

flyttat in i lägenheten en trappa upp.

DET VAR ÅTER LIV OCH RÖRELSE 1 DEN GAMLA SKOLAN!

1 början på februari uppvaktades Östgötatrafiken och Norrköpings

lokaltrafik med en skrivelse undertecknad av ett trettiotal Skärkinds—

bor.Man begärde då att få tillbaka bussförbindelse ända fram till

kyrkbyn.

Vid Hembygsföreningens årsmöte berättade Carl—Axel Svensson skol—och

ung4omsminnen från Skärkind.Där gavs åhörasxna.. en god inblick i skol-

barnens vardag under seklets första årtionden ,med långa skolvägar

och även i övrigt svåra förhållanden.

Ordförandeskifte i bygdegårdföreningen.Berta Månsson avgick och efter—

träddes av Gösta Abrahamsson.Vid samma tillfälle beslutades att göra

bygdegården mer handikappvänlig.Det redovisades att bygdegården till

läggsisolerats. Statligt energisparbidrag hade räckt till marerial—

kostnaden.Arbetet hade utförts frivilligt av medlemmarna.

NY KANTOR 1 maj 1982 tillträder Bengt Berggren tjänsten som kyrko—

musiker i Kimstad och Skärkind.

Den 4 maj inträffade ett ovanligt kraftigt åskväder.El och telenäten ut—

slogs och vid gården Strömsborg mellan Skärkind och Västra Husby anfl

tändes ladugården och brann ned till grunden.Från nedslagsplatsen

hade stora diken och kratrar grävts i skogen.

Ytterligare en brand inträffade på sommaren 1982.Det var villa

Rosenborg som totalförstördes av brand den 27 juni.Villan hade stått

obebodd en tid för att den renoverats och var nu färdig att hyras ut.

En alldeles speciell Skärkindsförening,Aktiebolaget Knussel & Black,

hade sin Kamratfest den 25 september.

Bolaget,som bildades 1939 har nu en mycket liten styrelse och många

sympatisörer.Till den hejdundrande festen kom förutom styrelse och

hedersgäster 148 personer,alla med rötter i Skärkindsbygden.

Bygdegårdens dag firades för första gången på tacksägelsedagen.

Ett tiotal föreningar ställde upp och visade sina aktiviteter.

Hembygdsföreningen ställde upp med en utställning,där man visade klipp

och fotografier från äldre tider.



1983

bjebyborna fick i början av året ett glädjebesked.Efter 1 april

stannar bussen vid bjeby igen.Efter ett år av skrivelser och påz

tryckningar hade. map fått busshållplatsen tillbaka.

Vid hembygdsfbreningens årsmöte i mars valdes Sven Johansson i övre
Alvestad till ny ordförande efter Maj Andersson i Herseherga.Föreningen

hade då 30 medlemmar.

En av de första uppgifterna blev att dokumentera ett gammalt 1600—tals

hus TUTAN vid Bostorp.Det är dåtidens poststation,som hushålls

nämnden nu rustar upp till vävstuga,medan hembygdsföreningen forskar ±

dess historia.

Namnet Tutan har det fått efter postiljonernas betende vid postutdel

ningen.Fem minuter före ankomst och fem minuter före avgång tutade

postiljonen i ett horn.Därav namnet.

Biskop Hans Brask,vilken på många sätt var bunden till vår bygd~kommer

tillbaka nu som namnet på ICA affären i Norsholm.BRASKENS LIVS.

VEM SKA SLÄCKA NÄR DET BRINNER? En befogad fråga under stor del av

året.Det var sega överläggningar mellan Norrköping och Linköpings

kommuner om släckningsavtalet med Gistad,men i december var det klart

att avtalet förlängdes med fem år.

Aktivaste föreningen i Skärkind var gamrnaldansföreningen med Berta

Månsson som ordförande.Danserna var populära och välbesökta.Nyårs—

vakorna var utsålda långt i förväg.Föreningens verksamhet hade också

stor betydelse för bygdegården.Föreningen var bildad 1969.

En trevlig tradition startades i början på 1980—talet.

Det var familjerna Fransson i villa Skärkind och Bjarnemar i Värla,

som bjöd till Gökotta,lördagen efter kristi himmelfärdsdag, i

Galgbacken.Ett välförsett frukostbord,körsång och allsång,tävlingar

med kunskapsfrågor om djur och natur bjudes det på och i bland hörs

göken i öster bort mot prästgården.



1984.

1 januari detta år firade Skärkinds CUF — (SLU) föreningen sitt 50—års—

jubileum i bygdegården.

Ur den digra historiken kan vi läsa:

Att föreningen redan från början hade en kurs och studieverksamhet,

mest kring praktiska ämnen. Föreningen hade ett eget bibliotek, som

ökade år från år.

Att föreningen 1938 köpte IOGT:s föreningslokal -gamla lådan —nuvarande

Kvarnvillan, till sin verksamhet.

Att föreningen 1936 ordnade det första Hallebytinget. En hembygdsfest

som kom att fortsätta ± över 40 år. Bland talarna genom åren kan man

notera, en statsminister —Bramstorp —och en jordbruksminister Anders

Dahlgren. Många välkända artister letade sig också till Halleby och

uppträdde på södagseftermiddagarna.

Den 23 mars valdes Erik Karlsson i Bäckeby till ordförande i Kyrko—

brödrakåren.

Han fick sitt “Elddop” redan i april då kåren firade sitt 30—års

jubileum. 1 samband med detta hade Svenska kyrkans lekmannaförbund

och kyrkobröderna förlagt sitt stiftskonvent till Skärkind, 175 per

soner deltog och Skärkindskåren svarade för värdskapet.

Hembygdens år 1984

Skärkindsföreningen fick från och med detta århyra dén.föte detta spar

bankslokalen av kyrkan.Styrelsen renoverade lokalen och den~ska1l tjäna

soni föreningslokal och innehålla permanent utställning av gamla bruks

föremål.Föreningen får också disponera bankens kassavalv.Där har

sedan ortens föreningar möjlighet att arkivera protokoll och andra

handlingar.

“BUDKAVLE KOMMER BUDKAVLE GÅR”så lät det ± bygden 1984.

Budkavlen5 budskap var att vi måste ta ansvar och värna om kulturen i

en otrygg och hotfull värld.

Till Skärkind kom budkavlen från Kullerstad—Skärblackä.De tre budbärar—

na hade färdats med kanot, cykel och till fots. Sista etappen på cyklar

modell 1900. Budkavlen överlämnades av Tore Flykt till ordf. i Skär—

kindsföreningen, Sven Johansson med uppmaning att föra den vidare till

Vånga. Skärkind förde Budkavlen till Vånga, så som det påbjöds av drott

ning Kristina 1646 med beridet postbud. Tidsenligt utstyrd och försedd

med poathorn red Carl Schoug upp på planen vid Vånga hembygdsgård och

överlämnade Budicavlen till Valter Granehult, ordf. i Vånga hembygds

förening.



1984.

På våren 1984 var det ägarskifte vid Nedre Alvestad.Familjen Erik

Pettersson,som korn från Rundstorp i Kimstad köpte då gården av

Karin och Helmer Svensson.

Stig och Stina Hollertz hade lösöreauktion vid Stymla och flyttade

till Soiglimten i kyrkbyn.

Stymla blev då s.k.jämtebruk till Västerby.Gården hade då arrenderats

först av Stinas far från 1925 och från 1958 av Stig och: Stina.

Under sommaren byggdes en kraftledning från Simpevarp till Glan,en

sträcka på 16 mil.Ledningen går genom Skärkind och ledningsbygget *

följdes med stort intresse.Stolparna skrövs samman på marken och

restes med en stor helikopter och placerades på tidigare färdigställda

fundament.

1985

En kall vinterdag ± slutet av januari var det Sverigepremiär på

° Androkoles och lejonet ° i bygdegården.Det var bstgötateatern som

spelade och intesset var stort.Alla platser var utsålda endast en

biltett var ej såld i förköp.

Den 16 februari firade Skärkinds L.R.F sitt 50 års jubileum.

Per-Erik Andersson presenterade föreningens verksamhet genom åren i

en utförlig historik.Ombudsman Erik Petersson och Eive Pantzar med—

verkade.

Vid årsmötet avgick Per—Erik Andersson som ordförande och efterträddes

av Helmer Sjögren i Kvästad.

Annandag pingst återöppnades Skärkinds gamla kyrka efter renovering,

samt invigdes en ny del av kyrkogården med tillhörande minneslund.

Kontraktsprosten Arne Nilsson förrättade ceremonin assisterad av

kyrkoherde Andreas Bengtsson.

1 början av juni samlades hembygdsföreningen vid Röda Backa för att

på gammalt sätt hängna en gärdesgård.Välbetänkt medan ännu.kunnandet

finns kvar.

En fråga som engagerade alla och vållade stor debatt var huruvida

Norsholms elförening skulle uppgå i Norrköpings energiverk.

Vid ett stormöte i mitten av augusti deltog närmare 300 personer.

Efter fem timmars debatt togs beslut om uppgående i energiverken med

stor majoritet.bvergången skedde på våren 1986.

Norsholms elförenings handlingar finns arkiverade i hembygdsföreningens

lokal och tillgängliga för den historieintresserade.



1985

30 augusti lämnade Per Erik Andersson sitt uppdrag som hemvärns—

chef .Han hade då tillhört hemvärnet i 35 aktiva år,varav 16 år

som hemvärnschef.

Vid Norsholm—Vånga hushållningsgilles årsmöte fick Jens Hansen från

Lunnebjörke mottaga diplom och penninggåva för 15 års arbéte i

lantbruket.

Under 1985 har i Skärblacka startat~en kornmundelsnämnd som omfattar

Skärblacka gamla komrnun.Vi skall åter få närmare till beslutsfattarna.

För att minska oljeberoendet har moderna värmeanläggningar instal

lerats först i hygdegården och senare under året även i kyrkan.

Värmenutvinnes ur berggrunden genom borrhål till ca.150 meters

djup.

1986.

På eftervintern 1986 jäste det i bondeleden.Bönderna var missbelåtna

med regeringens jordbrukspolitik.

Skärkindslantbrukarna deltog tillsammans med sina yrkesbröder ± en
spontan demonstration genom att ± sakta mak köra E 4 mellan Lin

köping och Norrköping fredagen den 28 februari.Den massiva insatsen

vållade stor irritation och uppmärksamhet ± trafiken.

Man hade förväntat sig en positiv~ debatt i pressen,men den försvann

i det tragiska som hände samma kväll.

Fredagen den 28 februari på kvällen mördades Sveriges statsminister

Olof Palme på en öppen gata ± Stockholm.En h~ndelse som nästan för

lamade övrig debatt.

1 mitten av april tog församlingarna ± Skärkind och Kimstad avsked

av kyrkoherde Andreas Bengtsson och fru Elisabeth som efter 15 års

tjänst lämnar de båda församlingarna och flyttar till Granna.
Kyrkoherde Ivar Stenlåås efterträdde på tjänsten.

Röda Korsföreningen,som i några år varit gemensam med Kimstad delades

och Skärkind har åter en egen förening med Bo Fransson som ordför

ande.

Skärkinds kyrka 150 år.

Firades med en välbesökt konsert och minnesgudstjänst.Stort intresse

var det också för den skärmutställning som juhileumskommitten ordnat.

Särskilt kring bildkollaget med ett 40—tal konfirmandårgångar.
Där var det många som sade; Minns Du.



ilånga ägarbyten på gårdar i Skärkind på andra delen av 1980—talet.

Hubert Gelin köpte Hestad,Ulrik Lindahl Hagelstad,Per—Åke Andersson

Lunnebjörke och Lars Ölander Skörtinge.

Även annan verksamhet startade under senare delen av 1980—talet.

Ett tryckeri,Skärkinds grafiska~ startade vid Ekenberg,det fick mycket

beställningar och flyttade till större lokaler ± Gistad.

Paul Törnkvist startade som entrepenör i grävmaskinsbranschen och

utökade med byggverksamhet.

Vid Ekenberg startade Göran Johansson med taxirörelse och utökade

sedan med bussar.

Vid Frtiö startade man med en Champinjonödling och vid Rosenborg

öppnade Lena~ Karström ett importföretag Bring Back Products.Där

inporterades varor från bl.a.Thailand,som sedan packades om och för-

såldes på mässor och till boutiker.

1987

Norrköpings kyrkliga samfällighet hade beslutat att Skärkinds gamla

kyrkstallar skulle rivas.Beslutet orsakade ert livlig debatt i kyrk—

byfi där åsikterna gick kraftigt isär.

Hembygdsföreningen hade det året.Sin~vårvand±’ing.på den gamla lands

vägen från Dalhem via Gulleräng och Landsjöberg till Stolpa vid Nors—

holm.Rast gjordes vid Titte—Vitte källan på gränsen mellan ‘Fröö. och

Stymla.Källan är känd som offerkälla sedan mitten av 1600—talet.

Vandringen var historisk då den gamla vägen nu skärs av av det pågåen

de motorvägsbygget.

Den 27 april avled hembygdsföreningens förutvarande ordförande Maj

Andersson i Herseberga efter att ha skadats i en trafikolycka.

Vid halvårsskiftet lämnade Berta och Ingvar Månsson sin tjänst som

vaktmästare i bygdegården efter många års uppskattat arbete.

Deras sista arbetsdag drabbades bygdegården av ett inbrott och mycket

av det som de omsorgsfullt vårdat var skadat eller bortfört.Det mest

värdefulla var den samling av skyttepriser som försteläraren Robert

Lundgrens familj skänkt till bygdegården.

Fritidsnämnden startade verksamhet i bygdegården,där man tillsammans

med föräldrarna ordnade med spel och luftgevärsskytte en kväll i

veckan för de yngre ungdomarria.En lekplats för småbarnen planerades

och en fotbollsplan iordningställdes i Backa hage.

Ridsporten för främst flickorna började bli populär och Boxenryttarna

hade aktiv verksamhet vid Sandtorp.



1988

1 april ordnade hembygdsförenjngen en mycket välbesökt historiekväll

± bygdegården.

Antikvarje Jan Eriksson från länsmuseet föreläste då om “Göta virke”
ett försvarssystem som sträckte sig från Asplången genom skogarna

mot Skärkind,prov tagna av träspån som funnits ± vallarna har

givit en datering ända tillbaka till 600—talet e.Kristus.

1 maj hade hushålisnämnden kursavslutning efter en mycket aktiv

vinter.På två vävkurser hade man bland annat vävt och sytt folkdräkter.

Näverarbeten visades av en annan grupp.

Två föreningar som verkat länge i Skärkjnd beslutade att lägga ner

sin verksaxnhet.Gammaldansföreningen och Husmodersföreningen,Båda

hade haft en mycket aktiv verksamhet.Husmodersförenjngen i över 40

år.Ändringen 1 samhällsbilden där alltfler av kvinnorna går ut 1

förvärvsarbete gör att man inte orkar med så aktivt föreningsarbete.

På sommaren 1988 avled Carl—Axel Svensson ± Hestad.Han var hembygds—

föreningens grundare och första ordförande,carl-.Axel var född ±

Skärkind och hade levt ett mycket aktivt liv.Han var kommunalt verk

sam och fackligt engagerad som ordf.i LRF avd..Framför allt var det

kyrkan som fick hans tjänster,som kyrkvärd och stöttepelare i sång—

kören.Tillsammans med sin fru Svea,som gick bort ett par år senare

representerade han Skärkind med pondus ± alla sammanhang.

15 oktober var tävlingar i plöjning ordnade vid Karlslund.Det var

distriktsmästerskap i såväl häst som traktorplöjning.Arrangör var

Jordbrukarnas ungdomsförbund— JUF — ± Östergötlands län.

Årets hembygdsvandring följde vägtemat och vi cyklade till motorvägs

bygget och med Hans Holmen som ledare såg vi på högbron över kanalen

och prövade att cykla på motorvägen,det var nog enda gången,

17 oktober bjöd vägförvaltningen till bro och vägdag med visning av

nya. bron,motorvägen bensinstatjon och vägkrog ( Skärkinds första

restaurang ).l400 personer kom och tittade.



Röda korset hade visning av vårmodet i början av maj.Bygdegården

var fullsatt och behållningen till Röda korsets verksamhet blev

mycket god.

Årets vårvaridring gick i kyrkbyn.Med Per—Erik Andersson som mycket

kunnig ledare besökte vi domarringen,galgbacken och kyrkogården.En

tipstävling friskdde upp minnet när:det gällde mer::nära liggande

ämnen.

Den 1 juli läser vi i tidningen att Helena Jaeger och Ulf dstlund

börjat bygga upp en verksamhet med hästar vi Norralund.Helena med

ridsport och Ulf med uppfödning av travhästar.

Sista hantverkaren slutar.Hans Hjulström upphör med sin bil och

smidesverkstad vid Eggeby och går i pension.

Skärkind får sin första kvinnliga kyrkoherde.

Den 21 oktober installerades Christina Bergstrand—Nilson till

kyrkoherde i Kimstads och Skärkinds församlingar.Akten ägde rum i

Skärkinds kyrka och officiant var hisko~ Martin Lönnebo.

Di gamle sakera

Kan når mänske begripe, Den gamle tekanna
art en kan fäste sej så dant mä sitt öpphöjde mönster
ve gamle saker? tycker ja ä granner,

där ho står på skåpetDä ä i alle fall så i sällskap mä söppskåla
mä månge gamle ting, mä di blå blomslingera.
som dä ä mä sömlige mänsker:
di blir kärere å vackrere Kaffekvarna å brännarn,
ju äldre di blir. lerkruset å köpperbunka,

strykjärnet niä lo’t å koskälla,
Ja sitter iblann i kvällninga som pingler,
å tirrer på mine gamle möbler, alltihop raler ve mej
di där redit gamle. om di gamle,
Ja stryker döm lite pd yrera. som slet hårt
Di ä lecie som siden.

i fattige tider.
Å silversakera, Dä blir sån unlit 1 kvällninga.
di där, som ä liksöm lite mer förnäme, Dä blir presiss, som om nån speke
di prarer ve mej på en gammel taffel.
om di ryste, vackre sala förr i ti’n, sk ja hör e gammel vise,
där ljusa brann, som ja hörde för länge, länge sän.
så dä lyste långt ur i trägårn,
där provinschera å syrenera blom
mede
i sömmerkvälla.
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