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Lokalt.  

De milda vintrarna fortsätter, den var helt smärtfri, men dimmig. 
Snödropparna stod i blom – de turkiska stod redan i blom i medio av 
dec. mån 1972. 
Vintergäcken den 28/1, Krokus 22/2. 
Lärkan lät höra sig den 3-3, vipan 5-3, svalan 5-5, göken 12-5 och 
näktergalen 17-5. 

Vårbruket började i slutet av mars, och pågick obehindrat. Därefter 
kom det regn, och de som var tidiga med att sätta betorna, fick till en 
del sätta om dessa. 
Sommaren har varit ovanligt torr, vacker och varm. Vilket har satt 
sina spår i de allt fler sinande brunnarna. 

Även om vi här på orten har varit skonade från åskan, så har denna 
på sina håll i landet varit mycket svår, med många bränder i sina spår. 
Tröskningen av rypsen och rybom började i senare delen av juli, och 
dessa gav bättre utbyte an under 1972, så även priset per kilogram. 

De tidigare kornsorterna kunde omedelbart efter rypsen även tröskas 
och på grund av torkan, gav ej dessa det utbyte som de brukar att ge. 
Övriga sädesslag gav ett gott utbyte, med undantag av den tyska 
höstvetesorten, som var svårt angripen av rost, ock havren. 

Potatisskörden har blivit dålig, och sockerbetorna äro ojämna men 
med hög sockerhalt. På grund av frosten riskerar de dock att denna 
skall sjunka. 

Höstbruket har varit svårt att genomföra, på grund av torkan.  
Den nysådda höstrapsen är på sina ställen mycket ojämn och 
höstveten börjar att spira ren i medio av okt. mån. 

Efter sep. regnet så har höstplöjningen hunnit påbörjas, och är även 
på sina ställen avslutad. 

 

 



Nederbörden har varit 

April  51 m.m 
Maj   36 m.m. 
Juni  31 m.m 
Juli  47 m.m 
Aug.  12 m.m 
Sep.  115 m.m 
Okt.  7 m.m fram till den 14 okt 

 

Under året så har man de gamla gravvårdarna rest och ordnat på den 
del av kyrkogården, som har överförts från f.d. Klockaregården. 
Att de har blivit ordnade och resta, har många anförvanter till dessa 
uttryckt sin tacksamhet över. 

Under hösten så har Wemmenhögsbolaget och Tekniska verket 
slutkablat de el. ledn. i byn. Och gatubelysn. har utökats i samband 
härmed med 2 ljuspunkter.  

Espödagen hölls den 1 aug. med stort deltagande. I samband härmed 
utkom även boken Äspö Kyrka genom åren. 

Då handlarparet under året hade fyllt såväl ojämt 75 som jämt 80 
antal år, och ej ville bliva uppvaktade, företogs den 30 sep. en resa till 
Sassnitz av Espöbor och övriga kunder. 

Och Apotekarparet Åberg på Leionet i Malmö hade i våras inbjudit 
Byalaget på besök och visning av apoteket, och film med anl. av 
apotekets 400 års jubi. jämte förtäring. 

 

Följande har lämnat oss 
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S.v Skåne lägges allt mer under asfalt, och dess skogar skövlas. Och av 
allt att döma skall tyvärr även en bro byggas över Öresund. 
Åkerarealerna krymper allt mer, och bensin och övriga ånger breder 
ut sig allt mer, och förstör miljön för oss. 

På Landshövdingestolen i Malmö skall det bliva skifte, med ålderns 
rätt lämnar Gösta Netzén denna, och flyttar med sin grevinna till 
Lyckås slott. Och i hans ställe skall komma den store lille Isie pågen, 
postgeneralen Nils Hörjel,  mästaren i utgivning av 1:a Majmärken 
och portohöjning. 
Undra vad han ifrån sin stol i Malmö skall höja? 

Och den lille S.J. Generalen Pettersson gör väl vad han kan för att 
lägga ner järnvägen och höja biljettpriserna. 
Och tågen fortsätter att urspåra och kollidera. 

Det har iår varit valår, med det nya valsystemet, så har som vanligt 
landstings och kommunalvalen helt kommit i skym undan av 
riksdagsvalet. 

Men vår lilla socken har fått en landstingsman, och detta är 1:a ggn. 
sedan mitten av 1850 talet, då riksdagsman Per Nilsson i Espö, även 
var landstingsman.  

Och nu skall de ”tyngre” parterna i landsting och kommun fördelas. 
Av allt att döma så verkar det som den borgliga enigheten som var 
före valet, nu tycks vara på upphällningen vid fördeln. av dessa 
partier. De äro på god väg att bliva ”hund och katt”! 

Skolan vid kyrkan ”Ola Bergströms” skolan – har av Espö församling 
köps av Trelleborgs kommun enl. tidningsuppgift för 2000 – kr, vilken 
i sin tur har sålt denna igen till Malmö samfällda kyrkoförvaltn. för 
samma summa. 
Denna skall i sin tur upprusta skolan för en kostn. av 180.000 kr. 
Därefter skall den anv. i samband med Äspögården. 
 

Espöborna kan nog känna både glädje och tacksamhet, över detta 
köp, och att skolan bliver åt eftervärlden, i stället för den hotande 



ritningen av skolhuset. Inom vars väggar så många läroböcker för 
folkskolan har kommit till. 

 
 
Riks 

Sverige har under året drabbats av sorg 2: ggr under det gånga året, 
då prinsessan Sibylla 

* 1908  18 januari 

+ 1972  28 november 

Och vår Konung, Hertigen av Skåne, Gustav VI Adolf 
*1882  11 november 
+1973  15 september 
på Helsingborgs lasarett. 

Hans Majestät insjuknade på sitt älskade Sofiero i blödande magsår 
och avled 4 veckor därefter. 

Deltagandet från det svenska folket var stort, och vad som särskilt 
förvånar många här i landet är att det var så många av den yngre 
generationen som på olika sätt har visat sitt deltagande i sorgen efter 
konungen. 

Detta i en tid så talet om monarki eller republik skall råda i detta land 
i framtiden. 

Gustav Adolf var väl en av de få som här i landet levde efter sitt 
valspråk ”Plikten framför allt”. 

En ny Konung tillträdde, den 27 årige Kronprinsen och som bär 
namnet Carl XVI Gustaf. 
Och hans valspråk är ”För Sverige – I tiden” 
Ja, vad skall framtiden bära i sitt sköte för honom? 

Den 25 sep. begravdes Konungen i Storkyrkan, och hans stoft fördes 
till Haga, där han nu vilar tillsammans med sina 2 tidigare avlidna 
gemåler. 



I den värsta valyran inträffade 2 händelser, som satte valen helt i 
skuggan. 
Det var dels Konungens sjukdom och bortgång, dels rånet av Sveriges 
Kreditbanks huvudkontor i Stockholm. 

En intern på permission återvände inte, utan rånade istället banken. 
Han tog 4 gisslan jämte en annan intern, och låstes in i ett av 
bankvalven. 
Efter 5 dygn gav de sig. Men vilken kostnad det har blivit med alla 
poliser, och allt vad där tillhör. Räkn. bliva väl aldrig känd för gemene 
man. 

Dagen efter konungens död, den 16 sep. gick svenska folket till val, i 
strålande väder. 
Valets segrare blev center, moderater och VPK. 
Förlorare folkpartiet och socialdemokrater. 
Och den riksdag som nu sammanträder i jan. 1974 är ställningen  
175 mot 175. 
Varför man nog vågar påstå att det är VPK som till största delen 
kommer att styra och ställa i denna. 
Det talas om ev. nyval på försommaren 1974. 
Mycket kan man ställa sig frågande inför, vad politiken beträffar. Och 
därför förbigås detta. En sak bör väl nämnas, och det är den 
föreslagna nedrustningen, indragn. av förband och omflyttn. av dessa 
inom landet. 
Det sägs att det bliva en karusell som börjar. Och då kommer den lille 
ryssen i åtanke, som vevade positivet på Herrlinskans karusell. 

Statsminister Palme har gjort en större omplacering i sin regering. 
Och den lilla Camilla har blivit vårt lands första kvinnliga landshövding 
över det lilla Blekinge. 
Och riksdagsmännen är inte lite fräcka av sig då de - med undantag 
av VPK – äro fullt eniga om att de skall höja sitt arvode  - eller lön – 
med hela 25% samt fria resor med flyg vare sig de äro i riksdagen 
eller ej. 
Det hade varit bättre i så fall att de finge fria resor hos S.J generalen 
Pettersson på S.J så hade de ej hunnit resa hit och dit. 



 

Utrikes 

Här händer det en hel del, som det alltid brukar. 
I Amerika har president Nixon det ”hett om öronen”, av olika anledn. 

I Grekland är Konungen avsatt och Juntans ledare har valt sig till 
president. 

I Chile har dess president dödats, och en militärjunta har tagit 
makten. Fängelse och tortyr lär förekomma där. 
Den svenska vänstervridna ambassadören, har hotats av utvisning. 

I Mellersta Östern rasar kriget, arabländerna har givit sig på Israel, 
och svåra strider föregår där. 
Och det talas om en förestående energikris i världen, såväl oljan som 
elen äro på upphällningen. Kanske de snart får återgå till stenkol, ved 
och torv igen. 

Spanien har hemsökts av en svår översvämning, över 500 personer 
har drunknat. 
Städer och byar äro förstörda. 

På Island har en 500 årig vulkan åter varit aktiv, med utbrott och 
förstört en stad på öns västra sida.  

Flygkapningarna fortsätter jorden runt, och där kaparna får dra det 
kortaste strået. 

 

I Mårtenstid 

Torparn 

 

(för Erik Eborn, red. anm.) 
 


