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Lilla Skävid

Med denna lilla skrift vill vi påminna om vad som hänt i Skärkind mellan aren

2000 2009
Vi har hämtat uppgifter ur minnet, från protokoll och torpinventeringar, och ur
tidningsklipp, samt inte minst tillfrågat ortsbor.
För Skärkinds Hembygdsförening, Anders Karlsson och Ing-Marie Larsson.



2000

Kl. 24.00 pa sekelskifiesnatten snöade det 15 cm.”trasmattor”,
blötsnö. Det gick knappt att urskilja raketerna från närmaste grannar.

Fredagen den 21 jan. kl. 5.44 var det en vacker total
manförmörkelse.

Söndagen den 25 mars hölls en kyrkstämma om sammangaende
mellan församlingarna i Skärblacka kommundel.

Svenska flaggans dag, den 6juni firades med stor tillslutning i
Skärkind, talare var Gunnar Lonaeus.

Sommarvandringen detta ar var i Hattorp den 25 juni, och Nils
Jaeger var ciceron.

Kai Pettersson, potatisodlare fran Bjälbo, kom till Bygdegarden i
okt. och inspirerade unga och gamla husmödrar till att laga goda potatisrätter.
Smakprov gavs av Hushållsnämnden i Skärkind.

1 nov. hölls möte mot storflygplats i Skärkind. Och i december
serverades julbord i Bygdegården.

2001

Tva stycken torpvandringar genomfördes i maj månad. Den 7 i
Bäckeby och Lunnebjörke med Erik Karlsson som vägvisare. Han berättade och
visade var gården Anderstorp, sedermera Pukebo låg. Namnet Pukebo kommer
sig av att det bodde en man där som tillverkade pukor. Den cyklande brevbäraen
Einar Andersson kom därifrån. Pukebo revs för E-4an skulle byggas där. Mitt
under E-4an ligger Pukebos vattenkälla. Vi besökte även Helge Eriksson i
Fredrikslund. Han hade varken väg eller elektrisitet. När hans vattenkälla sinar,
så går han till Tittevittekällan och hämtar vatten.

DeniS maj var det dags för nästa promenad, den i Augustenhill.
Lilly och Gunnar Olai tog oss med pa en långpromenad och visade oss på många
intressanta platser.

Sommarvandringen det här året skulle ha varit i Stora Eggeby, men
den blev inställd på grund av en mul och klövsjuke epidemi.

Efier inbjudan från Hembygdsföreningen i Östra Ryd, så gästade vi
dem i juli. De hade en nyrenoverad loge att visa oss, och den var mycket
välordnad och innehållsrik. Osregn och åska följde oss på färden.

Ewald Widell gick ur tiden den 22 april och den 23 juli avled Stig
Hollertz, bada kända skärkindsprofiler.



2002

Den 2 maj torpvandrade vi pa Viggebytorp. Arnold Johansson visade
oss runt.
Sommarvandringen var i Stora Eggeby den 9 maj, och där tog Tage

Karlsson med hustru emot oss och guidade. Det var en mycket givande visning,
Erik i Bäckeby var med och berättade vad han kom ihåg från förr, och det var
mycket. Fru Karlsson berättade att en silverskatt är funnen på St. Eggeby, ingen
vet var. Fyndet är daterat till 500 ar före Kristus, och betraktas som Sveriges
äldsta silverfynd. Smycket är utfört i en teknik som kallas nordicum, och
förvaras i guldrummet på Historiska Museet i Stockholm. Fru Karlsson visade
en bild pa det.

Barnboksförfattaren Astrid Lindgren avled det här året. För hennes
jordaffird användes Skärkinds gamla likvagn.

Ewa Persson, Bradtoms sluss, plus Lions i Skärblacka är lika med
allsangskvällar i Bradtom. Det började med lokala artister som rönte stor
uppskattning. Och så har det fortsatt. Mer kända artister samlar stora
folkmängder i Brådtom.

Brådtom är mysigt och lugnt, och lockar bade lokalbefolkning och
turister till en liten stilla kaffestund på sommaren. Och da kommer det ju batar
också! Det går även att ffi natthärbärge där.

Dasset i Bradtom är diplomerat som Sveriges finaste. Det lär ska
vara extra trevligt och rogivande.

Den 6 juli gjorde Hembygdsföreningen en resa för att besöka
Tyrislöts Skärgardsmuseum. De hade en mycket fin utställning, som handlade
om skärgårdens batar, redskap och folk m. m.

Den 18 aug. försökte vi oss på en grillkväll i Lilla Skävid. Vi blev 8
personer som fick en riktig fin aftonstund.

Bygdegården jubilerade med 50- års fest den 17 nov.


