
Nov 74 – Nov 75 

Jag skall börja denna krönika där vi slutade förra alltså i nov det 
fortsatte med regn och det blev mycket svårt att bärga de sista 
betorna på sina håll omöjligt att få upp alla dessa blev till foder åt 
kreatur och vilt. 

Kampanjen slutade vid bruket lillejulafton. 
Höstplöjningen kunde inte avslutas förrän fram på vårsidan. Dec var 
mycket regnrik i Lund uppmättes 111 mm i övrigt milt i stora delar av 
landet kring Jul +5  +8 o. 
Regnrikast ort 1974 var Borås med 1098 mm. 

Inrikes: 
Det blev en historisk dag i nya riksdagshuset den 10 Jan. 
Det första riksdagsmötesöppnandet ägde då rum enligt den nya 
riksdagsordning som trätt i kraft vid årsskiftet. 
Nu kom Kung Carl Gustav till riksdagen, där han förklarade 1975 års 
lagtima riksmöte öppnat. 
Trontalet hade försvunnit. Statsminister Palme avgav i stället en 
regeringsförklaring. Och finansminister Gunnar Sträng avlämnade sin 
budgetproposition. 

Ett skakande drama utspelades den 24 april i den västtyska 
Ambassaden i Stockholm. 
En grupp terrorister tillhörande den fruktade Baader-Meinhofligan 
tog sig in i byggnaden som efter några timmars ockupation sprängdes 
i luften. I samband med ambassadhändelserna omkom 3 personer 
medan en fjärde avled senare på ett fängelsesjukhus i Stuttgart i 
Västtyskland.  
I september ordnade Chilekommitté i Sverige en jättelik 
demonstration i Båstad, det var i samband med Davis-Cupmatchen 
Sverige – Chile. Ca. 1000 människor hade mött upp med fanor och 
banderoller och slagord samt tal uttalande betygande de sin avsky 
inför militärdiktaturen i Chile. 



Utrikes: 
Ute i världen fortsätter oron och svält bland folket. En jordbävning i 
Pakistan krävde 5000 döda och 15000 skadade. I Etiopien har 
militärjuntan ställt till med ett större blodbad på 60 f.d. kejserliga 
krigsministära ämbetsmän och officerare. 

Suez-kanalen öppnades för trafik i juni efter att ha varit stängd i åtta 
år d.v.s. sedan sexdagarskriget mellan Israel och arabstaterna 1967. 
Ett historiskt rymdmöte utspelades den 17 juli. Den amerikanska 
Apollo-kapseln och den ryska Sojus 19 möttes då planenligt i rymden 
och genomförde en perfekt dockning där de båda befälhavarna 
Stafford och Leonov kunde skaka hand med varandra. 

I gryningen 27-9 arkebuserades 5 oppositionella spanjorer av landets 
fascistregim. Dödsdomarna kom som kulmen på en tid av politisk 
högspänning i Spanien. Våldsamma protester utbröt i hela världen 
och en del länder kallade hem sina ambassadörer däribland Sverige. 

Den gröna vintern fortsatte i år med rekordvärme redan i jan. 
i Kristianstad fick + 11grader. 
Februari blev torr. 
Mars slutade med lite snö till Påsk. Vårbruket kom igång tidigt och 
kunde ske utan avbrott. 
April slutade varmt och fortsatte in i maj. 
I Juni började den verkliga sommaren och höskörden kunde bärgas 
utan en droppe regn, men återväxten blev dålig i torkan. 
Skörden kunde i år pågå för fullt utan regn och har väl inte tidigare 
kunnat avslutas så tidigt. Sen blev det lite problem att plöja till raps 
och få den i jorden, på sina håll har man senare sått vete i stället. 

Skörderesultaten blev i år betydligt sämre än föregående. Den nu 
pågående betkampanjen kommer att vara slut omkring den 15 Dec.  
trots en ökning av arealen med 6000 hektar. 
Sockerhalten ligger omkring 16 o. 



Den största lokala händelsen i vår by var när handlare Johan 
Söderberg stängde sin lantaffär. Det strävsamma paret Judith och 
John hyllades av Äspöborna vid en middag på Pärlan i Beddinge. 

Av församlingsborna har ett par vigts, nämligen Bertil Remblegård 
med Britt Kerstin Elisabeth Hansson. 

Följande har lämnat oss 
Edvin Hallberg  *1900    död 13-2 
Nils Pranevärn  *1912    död 23-7 
Hans Hansson   *1892    död 24-9 
Emil Persson     *1898    död 25-9 
Karin Olsson     *1908    död 29-9 

Under året inflyttade 3 st och 10 flyttade ut en minskning med 12. 

Med denna lilla sammanfattning av 1975 hälsar jag åldermannarna 
välkomna till nr 9:20 

 

Algot Wohlin 
Ålderman 1975  

 
 
 

 

 


