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Skärkinds hembygdsfbrening fortsätter med att berätta om vad som hänt under vårt 90-tal.

Det är vår ambition att dokumentera viktiga händelser vaije decennium, som berör bygden

Med hjälp av våra medlemmars insamlade material har vi i kommitén sammanställt denna

lilla skrift.

Med tack till de som antecknat, klippt eller “kommit ihåg” och låtit oss ta del.
Tommy Eriksson, Margareta Widell, Jan Willén
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Är 1990

Böijar olyckligt
27 jan är det Iadugårdsbrand vid Hagelstad och 130 grisar innebränns.

Musikaliska sällskapets kammarkör gav en uppskattad konsert i kyrkan 3 mars.
Samma månad samlade RLF 700 lantbrukare till en demonstration på Karlslund om
brandrisken med skördetröska.
Halleby stationshus nedmonteras och flyttas till Valla där det kommer att bli en del i
jämvägsmuseet.
Det var en tidig vår, redan den 30 mars bjömade vårbruket.

När vi kommer till maj ställs vävalster från vinterns kurser ut i bygdegården.
Den 26 maj anordnas gökotta på gaigbacken av familjerna Bjarnemar-Fransson, som bjuder
skärkindsborna på frukost och tipspromenad.
Dagen efter, slutar Svea Svensson, Hestad sina dagar, hon var bl.a. under många år
ordförande i ortens livaktiga Husmodersförening.

Hembygdvandring företas den 16 juni i Brådtom och Hulta i varm och vackert väder.
Vid församlingsheminet rustas det för barnen med sandlåda och gungor.

Redan de 15 juli tröskades rekordtidigt höstrapsen på grund av det torra vädret. Men regnet
som sedan kom förorsakade att vårsäden växte om och spannmålsskörden blev sen.

Den 28 september ringde kyriddockorna för miljön på uppmaning av biskopen.

Den 14 oktober var det hemvändardag och invigning av stola och kalkäde, som skänkts av
Bostorps syförening.

Votivskeppet i kyrkan rar en ny monter.

Att storflygplatsen skall vara klar år 2000 får man läsa i tidningen den 12 november, vilket
förorsakar oppositionsmöten både den 23 november och 12 december med landshövding Rolf
Wirtén närvarande.

År 1991

Läktarmuseet i kyrkan invigs den 31 mars.

En 40-årig skärkindsbo ertappas med hembränning och anklagas för att ha tillverkat 160 liter
spnt, 700 liter mäsk påträffades.

Den 14 april är det miljödag, budkavlen kommer till Skärkind.
En vecka senare är det allsångskväll i kyrkan med Peter Magnusson



}{embygdsföreningefls ~ommarvandring går detta år till Ed. tegelbruket vid Ekenberg och
bebbyggelselämningar vid Halleby med John Svedin och Gunnar Lonaeus som guider.

Namnlistor mot storflygplats lämnas till kyrkorådet, som dock beslutar att ej agera i frågan då
församlingsstyrlagen lägger hinder för detta.

Två av Skärkinds kända profiler går ur tiden detta år nämligen fiskhandlare Anders Nyström
och Arne(i Slätten)Johansson, som lagt ned snickarverktygen.

År 1992

Marta OIai Jarskog avlider 90 år gammal den 19 februari, hon var folkskollärare i Skärkind
under många år både i l3äckeby och Skärkinds skolor.

Flera generationer brukande av prästgården tar slut i och med att Nils Jaeger håller auktion på
Hattorp och Ulrik Lindahl i fortsättningen arrenderar marken.

Den 4 maj samlades många i bygdegården föra att se demonstration av vävalster och
vinerbrödsbak.

Hembygdsföreningefls sorninarvandring företogs den 28 maj till Hemianshult och
omgivningarna däromkring.

Försommartorkan den värsta på flera decennier.

Anders Perling, vår kassör, gifter sig.

ÅR 1993

Kyrkans jubelår inleds den 6januari med en fint f’yrverkeri.

Och den 9 mars ft vi se Norsholmsrevyn, som efter 11 år är lika uppskattad.

En tråkig händelse upptäcks den 22 mars, sju gravar har vandaliserats på kyrkogården.



Bygdegårdsföreningens årsmöte gästas av Yvonne Lundeqvist, som framför “Folkparken”.

Torpet Stolpen där tidigare “August i Stolpen” bott har blivit nedrivet.

Rembygdsföreningen sommarvandring gick detta årl9 juni till Kätterstad och Kvästad med
Erik Svensson som ciceron.

Kennet Hallberg, Karislund reser till Ryssland med uppdrag att leda “svenskgården”

Den 6 oktober görs årets fornl~’nd, en runsten från 900-talet upptäcks vid Lunnebjörke.

Exakt läge för storflygplatsen är fastställt rar vi läsa den 23 oktober. Traktens lantbrukare
tycker att det trots allt är skönt att få visshet.

Hembygdsföreningen får ett lO-årsavtal om nyttjanderätten till magasinet vid L:a Skävid

År 1994

Den 21 april firar Lekmannakåren 40-åtjubeleum och vid påskhelgen är det medaljutdelning
till kyrkokörens medlemmar. De som medverkat i över 40 år erhåller glasblock.

Bygdegården återinvigs den 27 maj efter en helrenovering och tillbyggnad på 70 m2, som
innehåller stort kök med modern maskinell utrustning. Därutöver har ny el dragit, alla
utrymmen ommålats, ny dränering företagits och handikappanpassat bygdegården.
Otroligt mycket frivilligarbete har nedlagts för att åstadkomma denna verkliga
“ansiktslyfbing”.

Juli kommer med varmt och mycket toni väder, även en veck~in i augusti noteras +35 grader.

Kyrkliga syföreningen firar 100-årsjubeleum den 4 september med festlighet.

Äntligen ett positivt besked: storflygplatsen slopas!

Mångåriga kyrkvärden Erik Karlsson, Bäckeby utnämns till hederskyrkvärd och John Svedin
får mottaga Kyrkliga samfallighetens förtjänstmedalj för förtroendevald i församlingen.

Vid årets slut konstateras att folkmängden i Skärkinds församling uppgår till 708.

År 1995

Skyttepaviljongen flyttas av hembygdsföreningen från Lunnebjörke till Skävid.

Christina Karlsson slutar som lcyrkvärd efter 15 år. Fem nya kyrlcvärdar tillsätts.



Den 2 april 1995 går LRF:s budkavle med traktortåg genom Skärkind för att uppmärksamma
det extrema skattetrycket på jordbruket.

Fröö gård lanserar en mjölblandning som ger ett gott mörkt bröd och Åke Gustavsson tilldelas
medalj av LRF för idön.

Hembygdsföreningen sommarvandring går den 2juli till Hallebys fiskarstuga.

Hemvändardag med andakt i kyrkan och gamling efter i bygdegården.

Mia Marianne och Per Filip sjunger i kyrkan den 19 oktober.

Snökaos redan den 17 november med svårigheter för skärkindsborna att ta sig till arbetet
skolskjutsar ställs in liksom undervisningen i skolan.

Den 4 december säljer Hushållningssällskapet Karlslund för 11,5 miljoner.

Luciadagen får församlingen mottaga dopkanna och altarduk i gåva från framlidna Margareta
Samuelsson.

Kyrkan får nytt koppartak och tornförgyllning.

År 1996

Konsert i Kyrkan med Per Waldheim och kören den 4 februari.

Man kan se ett roligt lusthus, som roterar medan man där njuter sitt kaffe hos Ann och Evert
Wärnestedt.

Hemvändardagen 13 oktober fick långväga besök av Grace och Sture Gustavsson från Kanada
Och konfirmander från 1931 passade på att fira sitt 65-åsjubiieum.

De n~a ägarna av Karlslund bygger ladugård för 400 kor.

Kerstin Carlsson ställer ut sina personligt präglade ullfigurer.

Bygdegårdsföreningen startar “pubkvällar”.

År 1997

På Erikdagen den 18 maj ~‘ller Skärkinds nestor Erik Karlsson, Bäckeby 90 år och firar det
med kalas i bygdegården.

Den 25oktober brinner villa Lövudden vid Göta kanal ner till grunden.



1 församlingshemmet börjar “kyrklunch “serveras med god tillslutning. Elisabeth Larnemark,
KM Andersson och Gun Karlsson håller i trådarna.

Årets sommarvandring går till Öna.

Yttre renovering av kyrkan inleds.

Fatima Gustavsson avlider, hon var tidigare omtyckt prästfru i församlingen.

År 1998

Den 25 januari Kyrkoherde Christina Bergstrand-Nilsson slutar sin tjänst

Röda korset har fest i bygdegården med gourmetmiddag och Håkan Hultberg visar diabilder
och lär oss om sitt arbete som meteorolog vid SMI-il.

Den 30 april, valborgsmässoafton, vårtalar Kennet Hallberg. Våren har kommit på allvar,
björklövet har spruckit ut och påskliljorna blommar.

Margareta Callenius blir tillförordnad kyrkoherde.

Vid häftigt åskväder antänder en blixt ladugård i Särstad den 2 juli.

Den 22 augusti invigs vår hembygdsgård vid Skävid med tal av Björn Larsson.

Församlingsresa till Västervik och S:t Gertruds kyrka, där Bengt Berggren guidar oss runt.

Röda Backa köps av Björn Weibo.

År 1999

Den 25 januari tänder lantbrukarna eldar från Odeshög till Stockholm. Eldarna brinner för att
bönderna skall ffi konkurrens på lika villkor. Vid Bäckeby tänder Claes Olai.

Årets sommarvandring går till Hässelstad.

Hembygdsföreningen deltar i”Tröskningen genom tiderna” på Valla i Linköping. Vår
förening demonstrerar Massey-Ferguson tröskan “Myran”.
Hantverk och lokaiproducerat livsmedel försäljs och vårt chokladhjul kommer till
användning.



Konfirmandsjubeleum; 1939 år konfirmander firar 60-årjubileum.
Länsstyrelsen beslutar om naturreservat av betade strandängar både non och söder om Roxen
vid Motala ströms utlopp.

Carl Schoug, Skörtinge känd och uppskattad i församlingens föreningsliv avlider
den 27 april.
Erik Johnsson, tidigare Västerby och Olle Gustavsson, Häradslyckan slutar också sin
levnadsbana under hösten.

SOMMARVM4DRING

Frisk, frodig grönska
Kantar vår väg genom ängen.
Kossor bligar på ovanliga gäster,
Som banar sig fram
Genom halvmeter högt gräs.

Hundkäxens gräddskumm svävar
Över smörblommornas skålar
Och te-veronikornas himmelsblå ögon.
Här och var i solbelysta kanter
Lyser tjärblomstrens djuprosa toner.

Vi finner den gamla gärdsvägen
Väl stensatt och ännu intakt.
Hassel växer utmed båda sidor
Och vi hukar oss fram
Under heltäckande lövvaiv.

Komna ur hasseln dunkel
Skymtar vi vandringens mål
-inägan och torpet i skogen,
där generationer levat och bott.
Nu stressade stadsbors oas.

Himmelen molltonade grå
Skvallrar om kommande regn,
Men än smeks vi av ljummmen bris
Och vandrarna nj uter
Av ett svenskt sommarparadis.

(Diktat av Margareta W vid Hembygsföreningens vandring 96 06 30)




