
Årskrönika 1972 

Lokalt 

En mild vinter hade vi även i år. Snödroppar och vintergäck stod i 
blom den 15-2, krokusen 6-3, blåsippan 17-3. 
Lärkan och vipan lät höra sig den 18 mars, svalorna kvittrade den 8 
maj, och näktergalen sjöng den 18 maj. 

Vårbruket började i slutet av mars, och pågick så gott som utan 
avbrott. 
Våren och särskilt sommaren var både vacker och varm. 
Tröskningen av raps började i senare delen av Juli, och då var även 
det tidigare kornet taget. Vädret för skörden var även bra. Och 
utbytet blev ungefär detsamma som 1971. 
Rapsen gav bättre. Medan korn och råg gav sämre än 1971. 
Sockerbetorna bliver väl som 1971. 

Höstbruket kunde fortgå obehindrat, och de höstsådda grödorna kom 
i jorden i lämpl. tid, och står vackert gröna, med undantag av 
höstkornet vilket har gulnat, och detta är inte gott tecken för 1973 
års vårsådda korn. 

Sockerbetorna äro väl vid detta laget in jorden. Och höstplöjn. har 
kunnat ske under bra förhållanden, och äro på en del håll helt 
avslutad, medan andra har en del kvar ännu. 

Nederbörden har varit 
April 36 m.m. 
Maj 46  ”  ” 
Juni 35  ” ” 
Juli 49  ” ” 
Aug. 55  ” ” 
Sep. 46  ” ”  med hagel och åska 
Okt. 10  ” ”  
 277 ” ” 

 
 



Tyvärr tilltager ofog och okynne och andra tråkiga förhåll. inom byn 
både för privata personer och offentliga inrättningar får ej vara ifred. 
Inte ens kyrka, kyrkogård och dess gravvårdar lämnas ifred.  
Utan s.k. ungdomar från andra byar och kommuner kommer hit till 
Espö och ställer till med sitt ofog. 

 

 

Följande sockenbor har lämnat oss. 

Sockerbruksarbetaren 
Oskar Karlsson № 12 
* 1897 den 6 februari. 
† 1971   ” 18 december 

Målaremästaren 
Hjalmar Jönsson № 12 
* 1896 den 25 januari 
† 1972   ”   16 mars 

Lantbrukaren  
Jöns Jönsson № 8 
* 1879 den 5 juli 
† 1972   ”   15 maj 

Fröken  
Emmy Pettersson № 5 
* 1904 den 16 november 
† 1972   ”   11 november 

 

 

 

 

 

 



Kommunen 

I kyrkligt hänseende äro Kjellstorps o Hemmesdynge pastorat 
överförda från Wemmenhögs kontrakt, och till Skytts. 
Och därmed har åter ett 500 årigt samröre med Wemmenhögs härad 
upphört. 
Och under 1970 talet kommer av allt att döma Kjellstorp o 
Hemmesdynge sammanslås till ett pastorat. 
Vad sig mera som har tilldragit sig i kommunerna som städerna 
numera heter, så har Trelleborgs – Sassnitz båtförbindelser firat sitt  
75 års jubileum. 
Oxie – Skytts häradsrätt har flyttat till Trelleborg, och även i detta 
hänseende har vi överförts från Wemmenhögs m. fl. hdr. domsaga. 
T.m. pågår byggandet av ett idrottens hus i Centralorten. 
Och ”experter” från kommunen har varit nere i Tjeckoslovakien och 
studerat golvplattor till detta hus. Samtidigt pågick VM i ishockey 
därstädes. 

Trelleborg fick avslag på sin färjeförbindelse med Polen. Det blev 
Ystad som fick denna. 

Den 1 december skall det omdiskuterade flygfältet å Sturup tagas i 
bruk, och Bulltofta nerlägges. 

 

Riks 

Allt fler företag nedlägges eller sammanslås. Och arbetslösheten bara 
stiger och skatterna följer med. 
Friställande och avskedande av i första hand av tjänstemän är i 
stigande. 
 

Den första flygkapningen som har inträffat i Sverige skedde i sep. 
under en flygning mellan Göteborg o Stockholm. 
Det var 3 kroater som tvingade piloten med de 53 passagerarna och 
besättning flyga till Bulltofta. Och som villkor ställde de att 6 
jugoslaviska fångar skulle friges, och en lösen på 50.000 kr. skulle 



ställas till förfogande.  
En av fångarna vägrade att följa med planet till Spanien. Vid 
framkomsten till Madrid fråntogs pengarna, och kaparna och de 
medföljande fångarna sitter nu i ett jugoslaviskt fängelse. 

Bankrån, andra rån och våldshandlingar, så även inbrotten bara ökar i 
antal. 
Och i sistnämnda vågar sig snart inte enskilda personer ut om 
kvällarna. 
Massrymningar från fängelserna i landet hör snart till dagens 
ordning. 

Enl. riksdagens beslut skall Sverige i det närmaste avsluta, med 
indragningar av olika förband och flottor. 
Så det bliver fritt fram för hugade spekulanter på gamla Svedala. 

Den 11-11 fyllde konungen Gustav VI Adolf 90 år och han hyllades av 
bl. a 250.000 Stockholmare och övriga. 

 

Utrikes 

Konung Fredrik IX av Danmark avled den 14 jan. 1972 
Han föddes 1899 den 11 mars. 

Krigen i såväl främre som bortre Asien fortsätter. 

I U.S.A. omvaldes Nixon till dess president på 4 år. 

Och i Västtyskland fortsätter Brandt efter valet att regera. 

På Irland fortsätter stridigheterna mellan protestanter o katoliker. 

Vinterolympiaden har hållits i Japan, och sommar olympiaden i 
München, och denna tog en ända med förskräckelse då 1/3 av Israels 
deltagare nedsköts av andra. 
Det var tal om att den skulle avbrytas på grund av denna tragiska 
händelse, men den fortsatte ändå. 



Den 13 nov. hemsöktes väst-Europa av en orkan. I England blev det 
svåra översvämningar. Holland, Belgien – där ett kyrktorn blåste 
omkull. Och i Väst Tyskland dödades över 50 personer av ovädret. 

 

 

   I Mårtenstid 

   Torparen 

 

   (för John Söderberg, red.anm) 
 
 


