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Lokalt 

Det har varit en grön vinter fram till början av mars, då det knäppte till med snö 
och -15°. 
Snödroppar, vintergäck och tulpanerna stod i blom i början av febr. månad. 
Lärkan, staren och vipan lät höra sig den 15-3. 
Svalan den 8-5 o näktergalen den 16-5. 

Den 17 febr. besökte 35 personer från Espö, och dess byalag T.S.A.  
Och den 26 mars utvandrade 35 bybor till Malmö under Hasse Hanssons ledn. 
för att se på Vilhelm Mobergs film om Utvandrarna. 
Utvandringen uppskattades, och vi väntar på Nybyggarna. 

Den 8 maj kl. 08.00 hade brandkåren övn. på John Franssons gård № 8 vilken 
de då nedbrände med undantag av trösklängan vilken skall stå kvar. 

På hösten byggde militären 2 st. P platser inom markering; 1 nere på 
Allmänningen och 1 i n.o. delen av № 16. 

Den 1 aug. firades Äspödagen i kyrkan och Äspögården. 

Ur växtodlingssynpunkt har året varit bra, med lämpl. värme och regn. 
Och något svårare åskväder med slagregn har vi ej haft här. 
Vad utbytet har blivit kan det nog vara som i fjol. eller med ör sädesslagen har 
omkr. 25-30 clt. pr. tld. för samtl. väderslag. 

Rågen har dock givit ett ovanl. högt utbyte. Medan däremot det har varit sämre 
för höstrapsen, med ett medeltal av omk. 10 dt.pr. tld. 
Däremot lyste dessafälten vita och röda av blomster. 

För sädesslagen har proteinhalten varit låg och oljehalten likaså i oljeväxterna. 

Sockerbetorna gives väl en skörd av omk. 20-25 ton pr. tld. Sockerhalten är 
hög. 
Ur upptagningssynpunkt har vädret varit bra för sockerbetorna. 

Potatisen har även givit en bra skörd. 

Höstplöjningen har gått bra, och där äro de egendomar som helt har avklarat 
detta. 
Och de höstsådda växterna står f.n. mycket bra.  

 



Följande m.m. regn har fallit 
April  mån.  24 
Maj   ”  35 
Juni  ”  103 
Juli  ”  32 
Aug.   ”  43 
Sep.  ”  49 
Okt.  ”  33 
Nov.  ”  t.o.m.13-11 42 
  Sma. 361 

 

Kyrkan har i dagarna fått mottaga en stor silverbägare som tillhört  
Nils Lovén – Nicolovius, vilken han inköpte för de pengar som han erhöll av 
Svenska Akademin, i pris 1852 för sin översättn från portugisiska av Camoens 
”Lusiaderne”. 
Gåvan har överlämnats av Nicolovius sonsons-döttrar Birgitta Hansson, Cecilia 
Svensson, Elisabeth Hansson Stockholm och Agneta Lundberg Malmö. 
Den invigdes vid en vespa den 7-11 i kyrkan av kyrkoherde Stig Sivenuis. 
Och han framförde sitt och kyrkorådets tack till givarna, av vilka några voro 
närvarande, vid vespan. 

 

 

Följande sockenbor har lämnat oss 

Lantarbetare 
Olof Persson № 5      x 1886 – 10 – 24      † 1971 – 01 – 17 

Lantbr. 
Oskar Göransson №10     x 1898 – 12 – 20   † 1971 – 07 – 04 

Fru 
Gerda (E.P.P.) Persson № 12 x 1892 – 11 – 29    † 1971 – 07 – 18 

Fru 
Ida (Wilh.) Hansson № (14) 12  x 1889 – 10 – 03    † 1971 – 10 – 23 

 

 

 



Riks. 

Året började med långa och segslitna löneförhandlingar. 
Och det var nära att världens första officers lockout ha utbrutit den 10-3. 

I mångt och mycket visade regeringen – som dom allt menar tycks göra – stor 
likgiltighet vid dessa förhandl. 
När uppgörelsen äntligen kom så var det som väntat löneökn. över lag. 
Och med den påföljden att det ena företaget efter det andra går omkull, 
permitteringar, reducerade arbetsveckor och avskedanden följer i dess spår, 
varför arbetslösheten under okt. mån. var uppe i 113.000, och den förväntas 
stiga ytterligare. 
För att försäkra att någon råder bot härför har de 3 borgliga partierna under 
höstriksdagen enats om ett gemensamt program i dessa och andra frågor. 

våldsbrott, rån och mord utbreder sig alltmera, och laglösheten tilltager allt 
mer och mer. 
Och i fängelserna sitter fångarna så säkra och får utreda om sig själva, hur de 
skulle behandlas i fängelserna. Säkert får de sin vilja fram, och fängelserna 
bliver väl snart överflödiga, och hus och villor inköpes väl till landets fångar där 
de fritt kan husera! 

Och i mars mördades den Jugoslaviske ambassadören i Stockholm av sina 
landsmän. 

För första ggn. efter sin 25 års dag var kronprinsen Carl-Gustav, under okt. nov. 
rikets regent medan hans farfar Greven af Gripsholm reste till Italien och 
England. 

I sv. Skåne pågår borrning efter olja, hitintills har borrarna kammat noll. 

Den 11-11 invigde industriministern Rune Johansson T.S.A.s nya 
industriområde NIO-E i Dalköpinge. 
Det är en affär på omk. 35.000 000 kr. 

Efter över 50 års frånvaro har koleran åter varit inom landet, det första fallet 
inträffade i Helsingborg, och därefter så har minst 4 fall inträffat inom landet. 
Lantbr. har s.s turister blivit smittade i Spanien. 

 

 

 

 



 

Utrikes 

På sina håll i världen råder ännu och oroligheter, särskilt i bortre Asien och 
Sydamerika. 
Sålunda får Indien mottaga flyktingar från Väst och Öst Pakistan, antalet sägs 
vara uppe i över 10.000 000 st. Orkaner, cykloner och översvämningar har även 
hemsökt Öst Pakistan. 

Amerika har infört en 10% tullavgift på varor som köpts från utlandet.  
Och det lilla Danmark har följt efter! 

Hongkonginfluensan drager fram, med början i Ost Europa, och har nu även 
börjat att uppträda i de västra delarna på kontinenten. 
Många dödsfall inträffar bland äldre personer och med svagt hjärta. 

 

    I Mårtenstid 

     Torparen ! 

    

         (för Olof Eriksson, red.anm.) 

 

 

 

   

 

 

 


