
 

 

1968 
 
Ålderman Gösta Olsson Nr. 1 
 
Så har åter G.O, blivit ålderman, sedan starten 1950, och en ny omgång har tagit sin början. Hur 
kommer det att vara här i Espö när den 3:e omgången ska börja? 
 
Året började med en ”seg” och långvarig vinter. Snöfall delvis rikligt. <och vintern var långvarig. 
 
Snödroppar stod dock i blom 1/2 och vintergäck 7/2 och vipan var här den 13-3. 
 
Vårbruket kom i ggr i första delen av april, och pågick obehindrat under hela tiden, och 
sockerbetorna kom i jorden omkring den 20-4. 
 
Våren var torr, vilket satte sina spår på den höstsådda rapsen. Den stod stilla i utvecklingen och 
förde en tynande tillvaro en lång tid. Därför blev resultatet också mycket växlande för denna gröda. 
Sammaledes med dess oljehalt. 
 
Även de vårsådda grödorna började få känning av torkan och särskilt nere på de lätta jordarna var så 
fallet. 
 
Det var svårt att tro att grödan skulle kunna repa upp sig, som den gjorde. 
 
Hösten blev idealisk, något regn som gjorde avbrott i dess arbete, utan kunde denna fortgå 
obehindrat och lev. av spannmålen till SLC i Klagstorp vållade inga hinder ur körsynpunkt. 
 
Det var endast de dagar då veten lev. väntan under de bråda dagarna kunde uppgå till 2-3 tim. 
 
Härtill bidrog tyvärr S.L.C. egna bilar, då dessa körde spannmål från dess silo i Anderslöv och till 
Klagstorp, och vilka hade en last av 25-30 ton pr. bil. 
 
Om man räknar ett tld. i 5.000 kvm eller 11.111 s.m. (några brukar ha STORA tld) kan nog skörden 
pr. tld. räknas i medeltal, och efter normalkvalite för  
höstraps  12-16 dt. 
höstråg  19-24 dt 
höstvete  25-30 dt 
vårvete  20-25 dt 
vårkorn 20-25 dt 
havre  25-30 dt 
bls  20-25 dt 
vårraps  7 dt 
senap  10 dt 
sockerbetor 25-30 ton 
sockerhalt 16-18 % 
 
Följande m.m. regn har fallit april 4, maj 48  3 åskdagar,  juni 56  6 åskdagar, juli 85  5 åskdagar, 
aug. 24  2 åskdagar, sept. 77  5 åskdagar, okt. 71  2 åskdagar och nov. fram till den 11 dennes 58 
m.m. 
 
Sockerbetorna är i stort sett uppe, men lev. till bruket är mer eller mindre ett problem, då dessa 
bliver stoppade, då bruket ”sänks” i betor. Det var endast före campanjen som bruket ville göra 



 

 

gällande att allt skulle gå som smort, fastän de även skulle emottaga betor från det nu nedlagda 
Hököpinge bruket. 
 
Och det förefaller som om dessa odlare skulle ha en favör för sina lev. vilka tidigare har tillhört 
detta bruk. Avverkn. pr. tim.skulle vara enl. uppg. fr. bruket 220 ton pr.  men  är  nu nere i 170 och 
högre lär det inte bliva i år ihäller. Utbyggnad erfodras. 
 
Höstplöjningen är på många håll här i byn, dels nästan slut, dels till 1/2 och dels knappt ej påbörjad. 
Själv har jag omkr. 7 tld. kvar att plöja. 
 
Av de sådda höstgrödorna står såväl råg som vete bra, möjligen kan veten på sina håll vara väl 
frodig. 
 
Av höstrapsen finnes 3 sorter, dels sådan står bra - kanske för bra om snö skall komma på otjälad 
mark, dels sådan som är mycket ojämn, och frågan är om denna överhuvudtaget klarar någon vinter 
alls. Det är den rapsen som blev sådd under torkperioden i höstas som är ojämn. Och för det 3 den 
raps vilken såddes i början av sep. mån. den verkar att bliva bra, då den ’är såväl jämnt uppkommen 
som lagom stor. Svalöfs nya sort Panter ser lovande ut.  
 
Ute i världen har även under året hänt en del händelser. Sålunda mördades den amerikanske 
negerledaren dr. Martin Luther King i mars, och den amerikanske presidentkandidaten R. Kennedy i 
början av juni ✝ 6-6. Det var en broder till den 1963 mördade presidenten J.Kennedy. 
 
Den 5 nov. valde Amerika ny president, det blev republikanen R. Nixon. 
 
Den 21 aug. invaderade sovjetiska trupper Tjeckoslovakien. För varje dag som går förtryckes detta 
land allt mer och mer av Sovjet. Dess frihet är berövad, vilket bland dess folk sätter sina spår på 
olika sätt. 
 
Och här i Sverige är det den ena studentdemonstationen efter den andra, vad nu sådant skall tjäna 
till. Det är vänstersocialister och kommunister som där är framme. Man kan fråga sig när dessa 
överhuvudtaget får tid till att studera. 
 
Val till riksdagens andra kammare har det även varit. Valets segerherrar var socialdemokraterna, 
och dess förlorare kommunister och folkpartiet. En mindre ökning var det för centerpartiet, och 
högern förlorade 1 mandat. 
 
Spåren efter 17 okt. orkanen 1967 äro nu i stort återställt här i byn. Smedjan är uppfört, så även 
längan på Algotsborg, gavlen på Karlsro, plåten på kyrktornet, taket på nr. 7 medan taket på nr. 2 
trösklänga ännu ej är lagat, sammaledes på handl. Söderbergs affär.  
 
Följande har under året avlidit 
Botilda Jönsson maka till framl. smeden Emil Jönsson 19-20. 
Betty Zaar maka till framl. sockerbruksarb. Lennart Zaar nr. 5 
Elise Norén maka till framl. Klockarefar nr. 13 
 
Vad lantbrukets prod.priser beträffar, så har det gamla vanl. upprepats. Vad som behöver köpas har 
stigit i pris, och det som skall säljas har fallit i pris. 
 
Sålunda har det inträffat att såväl vete som råg sänktes i pris och ligger nu under kornpriset. 
 



 

 

Däremot så har såväl svin- som smågrispriset stigit under höstens lopp.  Beroende på det låga priset 
som var under 1967 slaktades ett stort antal suggor. 
 
Det verkar även som om suggorna äro svåra att få dräktiga, vad nu detta kan bero på, så många har 
av den anledn. också fått slaktats. 
 
Mjölkpriset har under året fallit. 
 
I byns norra del har Wemmenhögsbol. tagit ner elluftledn. och lagt jordkabel i stället. Samtidigt har 
Trelleborgs stad även kablat gatubelysningen, och har de utökat denna med 3 ljuspunkter. 
 
f.o.m. 1-1 1969 försvinner oms. skatten och ers. med en mervärdesskatt, = moms. Kurser i detta 
ämne anordnas av bl. a. l.k Sparbanker och S.L.C. 
 
I prästgården (Äspögården)anordnades den 7-7 en Espödag på initiativ av kyrkoherdeparet 
Sivenius. Först hölls gudstjänst i kyrkan. Därefter talade skoldirektör S. Kristoffersson Trelleborg 
om det litt. Äspö. Vid samma tillfälle hade Espö-damerna anordnat borddukning, vidare utställdes 
kyrksilvret från H-dynge, S.Åby och Espö. 
 
Det är meningen att denna Espödag skall bliva en årlig återkommande högtid, och medlen härför 
skall gå till kyrkans prydande. 
 
I jan. mån. inträffade åter en svår storm, och denna fullföljde de skador och förvärrade dessa  på 
sina håll vad 17 okt. -67 stormen  inte förmådde att göra slut på. 
 
Den vällingklocka - Mandorfska - klockan som Espö byalag återköpte från Jordberga gård, där den 
på 1850-talet blev såld på en auktion på div. av kyrkans inven. överlämnades och invigdes åter i 
kyrkans tjänst vid en högtidlighet Trettondagen 6-1. 
 
I koret hade kyrkoherde S. Sivenius jämte kyrkovärdarna C.Christoffersson och H. Hansson, 
ålderman G.Olsson samt underteckn. S.B. Larsson tagit plats.Klockan överlämnades av 
undertecknad och kyrkoherden mottog och tackade på kyrkans vägnar. 
 
Fru Karin Sivenius sjöng solo med kantor S.O. Gustavsson vid orgelen. 
Därefter var det kaffesamkväm i Äspögården där kyrkorådet stod som värd. Och kyrkoherden talade 
om pastoratets kyrkklockor, och skoldirektör S.Kristoffersson Trelleborg höll kåseri om slättens 
skalder, - i och omkring Espö prästgård. 
 
Det var tal om att Espö syförening Hoppfulla Nålen skulle bekosta klockans upphängning. Arbetet 
med denna utfördes av medl. i Byalaget smeden Hans Henriksson, Espö Mekaniska. Och 
upphängningen utfördes av ovan H.H och kyrkans väktare Gunnar Larsson, på dess plats i 3 valvet 
vid orgelläktaren. 
 
En dansk betupptagningsmaskin Rational, har under året inköpts av Bertil Carlsson Algotsborg som 
ers. för hans tidigare innehavda Hilleshög. 
 
I Mårtenstid 
Torparen 
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