
2007

Den 14jan. kom stormen Per och mer skog skördades.
På våren kom det manga olika ffiglar till Åbys nya våtmark.

Fågelskådarna är belåtna.
Vid ett RLF-möte i Bygdegården i februari väcktes fbrslag av

Magnus Larsson om att bygga vindkraftverk i Skärkind.
Liii Stenmark har startat köksbordssamtal i sitt galleri. Vilket

innebär att en föreläsare kommer och pratar över ett ämne. Det har medfört att
norrköpngsborna numera vet var Skärkind finns. Liii har satt Skärkind pa
kartan!

Tjuvar slog till i Skärkind och stal Stina Hollertz rulator. Rulatorn
aterfanns emellertid i närheten av hemmet.

Sofia Jaeger, Skärkind, och Alexandra A. Holmström, Ringarum,
har kommit ut med boken,”En handfull sagor”. Boken är resultatet av ett projekt
pa gymnasiet.

Den 18 maj fyllde Skärkinds nestor Erik Karlsson, Bäckeby, 100 ar.
Han blev firad av släkt och vänner i Skärkinds församiingshem.

Elis Andersson, boende i Solbacka, firade också sin hundrade
födelsedag.

Årets sommarvandring gick den 3 juni i Skävids närhet, och i
Simonstorp, där vi även tittade på resterna efter Tailbacken. Bertil Wille’n var
ciceron.

Andreas Bengtsson som under manga år var “vår” kyrkoherde, har
avlidit. Han var en av initiativtagarna till Skärkinds Hembygdsförening.

Den 21 okt. inbjöds “gamla” skärkindsbor till Hemvändardag i
Bygdegården. Det var många som nappade på inbjudan, och det har blivit
tradition att träffas en gang om året. Bygdegårds-och Hembygdsföreningarna
tillsammans med Svenska kyrkan var arrangörer.



2008

Anders och Birgitta Perling fick mottaga Gastronomiska
Akademiens diplom fbr sina goda enrisrökta matvaror. Tyvärr var 2008 det sista
aret som vi kunde handla enrisrökt korv direkt från rökeriet i Norsholm.
Makarna Perling slog igen sitt röken med butik dagen fire julaftonen.

Den 29 mars avled Lilly Olai, och den 5 maj slutade Gösta
Abrahamsson sina dagar. Christina Karlsson avled deni 5 sept, alla tre 83 ar
gamla. Både Lilly och Christina ömmade för hembygdsföreningen, samt var
begåvade med att pricksäkert dikta visor till fester och födelsedagsbarn.
Christina var även kyrkvärd under många ar. Gösta var under flera ar ordförande
i Skärkinds Bygdegård.

Sveriges Nationaldag firades ater i Skärkind, och detta ar talade
Karin Wennerberg.

Denl7 maj sommarvandrade vii Maniedal. Lars-Erik Larsson var
ciceron, eftersom ägaren Sven Lasson inte orkade deltaga. Vi fortsatte med
bilarna in i skogen så långt vi kunde komma med dem, sa fick vi gå resterande
väg fram till Kottsätter. Där finns husgrunder och rester av trädgarden. Där
berättade Lasse om det stora bankrånet i Linköping. Rånarna togs fast i det
närbelägna Sjöhagen. Sista stoppet blev vid Åbylund. Det ligger bredvid
Åmanstorp vid 21 Oan. Där bodde knekten J. F. Lundin. Han blev känd för att ha
köpt och odlat upp marken, gjort en vacker stenmur runt sin gård och byggt sig
ett eget hus, som stod färdigt ar 1894. Lundin blev hedrad med ett diplom som
heter “Heder åt mannen”. Det återfinns i Lilla Skävid, och är undertecknat av
riksdagsman Henriksson i Karislund, lärare Bergholtz i Skärkind sant av
Svensson i Kätterstad. Men det inramade diplomet är inte daterat, ej heller står
mottagarens namn på det! Föreningen visste inte vem “mannen” var. Klarhet i
detta gjordes av Eivor Lundgren, var medlem från Norrköping. Hon forskade
fram det.

Hemma hos Karin Wennerberg i Fridhem förstördes alla el- saker
två gånger om trots att Eon undersökt saken två gånger. Per-Owe Karlsson
välkänd elektniker från Skärkind, hittade felet och larmade Eon. Karin hade Mtt
in 380 till 400 volt i stället för 230 volt som det ska vara.

Anna Nygren från Skärkind, 18 år, nominerades till lilla
Augustpriset. Utav 522 texter sa var 6 utvalda till finalister. Annas novell hette:
“Allra ensammast”. Nagot pris blev det inte denna gång, men vänta bara, där
finns talang!

På Hemvändardagen den 5 okt. deltog ett 90-tal glada människor.
Skärkinds Hembygdsförening IS’llde 30 år, och det firades med

grötfest i slutet av november. Lars-Erik gjorde en återblick på de gångna 30
aren.

Den 3 dec avled Margareta Widell, 75 år gammal. Margareta har
under flera år varit engagerad i hembygdsfZ5reningen, och har med glädje och
kunskap deltagit i all verksamhet.



2009

Den 5 jan. gick Stina Hollertz ur tiden, Hon blev 89 år gammal. Hon
var en föregångsgestalt inom centerrörelsen i Östergötland. Stina var under
manga år en av de ledande politikerna i Norrköpings kommun.

Även Skärkinds äldste, Sveriges äldste hederskyrkovärd Erik
Karlssonl0l år, fick lämna det jordiska. En minnesängel efter honom hänger i
kyrkan.

Bonden i Karlslund, Håkan Gustafsson, hänger med sin tid. Han
släppte ut några av sina 450 kor på grönbete inför mangtalig publik. Det är
modernt att se kossorna skutta omkring i glädjerus i friheten. Förhoppningen
från bonden är att publiken ska köpa mjölk där det står Karlslund pa paketet. 7
mjölkgårdar har gått ihop och bildat Östgöta Mjölk AB. En av de gårdarna är
Karislund och kommer mjölken från Karlslund, så ska det stå Karislund på
förpackningen.

Sommarvandringen gick av stapeln den 17 maj pa Skörtinge. Det
kom ett trettiofemtal intresserade medlemmar. Vi hälsades välkomna av Lars-
Erik Larsson Först tittade vi på dammen som förr försåg ladugard och stall med
vatten. Dammen var också ungdomens badplats. Intill dammen finns ett hus,
som har använts som gårdssmedja och snickarbod. Därefter gick vi till källaren i
muren, som har tjänat som matförrad. Ett garage är nyuppfört vid sidan om
mangårdsbyggningen.

Ulrik Lindahl skjutsade oss runt med traktor och vagn och första
stoppet var vid “Gröningen” där det finns en gammal husgrund. Hans sambo
Christina Johansson berättade om Skörtinges spännande historia. Sedan åkte vi
vidare och tittade på torpen som tillhör Skörtinge. Längst bort ligger torpet
Sjöhagen så vackert beläget på en bergsknalle, inte så långt ifrån Asplangen.

På Pingstaftonen den 30 maj gjorde Hembygdsföreningen en resa till
Kalle på Kallsö. Vi fick ett underbart varmt och gott väder, samt blev väl
omhändertagna av Kalle och hans fru Gunnel.

Den sämsta delen av vagnslidret i Lilla Skävid revs, och
restaureringen av återstaende byggnad startades.

Hemvändardagen den 4 okt. detta ar, började med förmiddagskaffe
och visning av Lilla Skävid. Det kom mycket folk och det blev varmt i
skyttepaviljongen, där Lasse berättade om skyttegillets historia.

Från och med första advent det här aret, så tillhör Skärkinds,
Kimstads, Kullerstads och Vangas församlingar Borgs församling i Norköping.
Var nye kyrkoherde heter Peter Lindvall, och församlingsexpeditionen finns i
Klockargården, Norrköping. Skärkind har en representant i kyrkorådet, för
närvarande Solveig Fransson.



Under senare delen av de senaste tio åren har ett hus byggts i
Hässelstad, och tva hus har uppförts intill Hembygdsgården. Ytterligare ett hus
har byggts, Nya Lycketorp. Samt i Hestad har Hubert Gelin byggt farhus.

Det väcktes året 2008 tankar i Bygdegården om att modernisera
värmeanläggningen. Det ansöktes om pengar, och flygblad delades ut i Skärkind
med bön om bistand. Och år 2009 kom ny bergvärmeanläggning i gång i
Bygdegarden. Styrelsen har haft en svettig period för att kunna ro i land det hela.
Cirka 200000 kr. kostade allt ihop. Bygdegardsstyrelsen, med Anne-Marie
Andersson som ordförande ska ha ett stort tack från hela Skärkind för allt
oavlönat arbete som hon och hennes styrelse lagt och fortfarande lägger ner på
Bygdegarden.


