
Årskrönika 1974 

När jag nu söker erinra mig, vad som hänt i vår lilla vrå av världen, 
sedan vi sist träffades till Mårtens högtid, rinner mig i hågen 
almanackans inledningsord, som vi alla känna till: 

”Giv, o Jesus, fröjd och lycka, ett nytt år går åter in!” 

Jag skulle här vilja ändra dem och säga:  
”Du gav o Jesus, fröjd och lycka under det år, som nu har gått” 

I vår församling bodde dess 1/1 1974  150 personer, varav 77 män 
och 73 kvinnor. Detta innebar en ökning av 3 själar. 

Av de gamla har  
Anna Andersson, f Johansson, Äspö nr 9:16 lämnat oss. 

Anna Ingri Malena Lindskog 
Susanna Gaddenius och 
Nils Mattias Espert, som dock två dagar gammal, lämnade oss. 

Av församlingsborna har två vigts i kyrkan, nämligen: 
Ingrid Jönsson med Jan Olof Magnusson 
Maria Norén med Per Sjövall. 
Ingen av dem är dock bosatt i socknen. 

Under året flyttade 10 personer in och 13 ut från bygden. 
Bland de inflyttade räknar vi i vår krets Nils Åke Espert med familj, 
som i dec. 1973 övertog driften av Kvarnlyckans Gård, Äspö n:r 4:2, 
efter sin far Hasse Hansson, som utflyttat till Ö.Torp, samt apotekare 
Gunnar Åberg med familj , som under 1974 bosatte sig i 
nyrestaurerade Äspö n:r 12:14. 

Folket i vår bygd är säkert förankrad vid torvan. Som jag nämnt har 
endast en gård skiftat ägare bland dem, som brukar träffas vid denna 
byastämma. Vår trakt är en åkerbruksbygd. Därför är det lämpligt att 
här nämna något om hur årsmånen har varit.  
Våren kom tidigt, och vårbruket avslutades under gynnsamma 
förhållanden. 



Försommaren gav inte, vad våren lovat, eftersom torkan höll i alltför 
länge, så att höstskörden äventyrades. Vid midsommartid kom så det 
regn vi önskat någon månad tidigare, och till dags dato kan man säga, 
att regnet fallit i sådan myckenhet, att grundvattnet åter börjat stiga, 
så att en återhämtning från tidigare torra år skett. 

Under oktober månad uppmättes på sina ställen i socken 150 mm. 
Medelnederbörden för oktober i Lund är 60 mm och 
årsmedelnederbörden 587 mm. 

Tack vare nuvarande tröskningskapacitet vållade skörden inga större 
problem trots vätan. Nederbörden i slutet av augusti gjorde det dock 
bekymmersamt med halmen för många. 

Skörde resultatet varierar som alltid från gård till gård, men som 
medelvärden kan nämnas: 
raps   17 säckar / tld 
korn  29-30 säckar / tld 
vete  32-33 säckar / tld. 

Och nu är vi framme i november månad. Sockerbetsskörden pågår för 
fullt i den utsträckning vädret tillåter.  
På de tunga jordarna är det idag vanskligt att ta sig fram med 
betupptagarna, vilka fortfarande går för fullt i vår socken alla dagar så 
ske kan. 
Om resultatet kan sägas: rotskörden är stor, sockerhalten når inte 
toppnotering p.g.a den stora vätskehalten i betan. 

De flesta jordarna ligger med nyblanka tiltor i plöjan.  
Årets hjul har gått runt.  
Låt oss tacka ”Alla Goda Gåvors Givare” för en god skörd under det 
gångna året! 
 
Vårt Mårtensgille står för dörren. Välkomna till nr 9 ! 

Lars O. Lindskog 
Ålderman  1974  


