
Årskrönika 1977 

 

Åter fick vi uppleva en mild vinter 76-77, vilket gjorde att de turkiska 
snödropparna stod i full blom före julen 1976. Övriga vårblommor 
stod i blom, snödroppar, botaniska krokus och vintergäck den 19 
febr. Lärkan lät höra sig den 1-3, Vipan 12-3, Svalan 2-5 och  
Näktergalen 8-5. 

Våren som sådan blev sen, regnig och kall vilket fördröjde vårbruket. 
Men detta har ingen betydelse, för i varje fall, de yngre lantbr. i Espö 
då dessa tävlar inbördes sinsemellan vilka som har den största 
traktorn, redskapen, maskinerna och vagnarna. 

Sjukdomar och skadedjur har kunnat iakttagas på olika växter, s.s. 
betor, höstvete. Bl.a. har vetemyggan börjat att åter uppträda. 

Fruktskörden blev rikl. men äpplen så förstörda av mask, så att dessa 
i stor utsträckning är odugliga. Och detta till glädje för bl.a. kontraster 
och fasaner. 

Den från byastämman, under de senare åren, behandlade frågan om 
jakt på räv, har helt torkat in till glädje för räven och Sven Sjöstedt. 

Sommaren blev även kall och regnig. Semestermån. juli var bedrövlig 
ur väderlekssynpunkt, till sorg för alla dem som så väl behöver en 
semester. 

Den ”Hurtiga Nålens” utfärd med de gamla och mindre gamla 
förlades i år till Karlskrona. Där en båtfärd i skärgården företogs, utan 
sjösjuka och förtäring på båten. 

Sädesskörd, rapsskörd föregicks under någorlunda goda förhåll. 
Det var först mot slutet det började bliva regnigt. Betskörden har 
även gått bra, det har först sen blivit lite besvärligt sista tiden genom 
regn. Sockerhalten är hög. Och lev. går enl. plan. 

Följande mm regn har fallit 
April  70 mm 



Maj   31   ” 
Juni   47   ” 
Juli   64   ” 
Aug.  25   ” 
Sept.  28   ” 
Okt.  72   ” 
Sma.  409 ” 

 

Mig veterligt så har endast ett gossebarn blivit fött i Espö under 1977 
tills datum. 
Magnus Remblegård Algotsborg. 

Och följande har lämnat oss 
Frk. Evy Jönsson nr 21 
* 5/3 1922 
+ 31/5 1977 

Fru Svea Persson nr 6 
* 12-12 1906 
+ 9-7 1977 

Hjalmar Hansson lantbr. Solhäll nr 12 
* 18-2 1902 
+ 8-8 1977 

 
Äntligen så blev Trelleborgs Gatukontor färdig med sin avlopps och 
vattenledn. Anderslöv – Klagstorp – Smyge. 
Men vad som inte blev färdigt är av allt att döma, de förstörda 
täckdikningarna, såväl sug som stamdiken tycks inte fungera. Tiden 
får utvisa dessa brister i täckdikningen. 

Kyrkoherde Stig Sivenius lämnade sitt kall med ålderns rätta den 1-10 
och flyttade med sin Karin och hund in till Centralorten.  



Och äntligen tycks det som vi skall få en ny kyrkoherde hit. 
Kanske det även ljusnar för en komminister. Båda tjänsterna har varit 
ledigförklarade gång på gång, och med samma klena resultat. 

Den 14 juli fick Konungaparet en prinsessa, vilken i dopet fick namnet 
Victoria. 

Kriserna inom industri och varven fortsatte och även inom 
detaljhandeln har den börjat så ock på byggfronten. 
I fortsättningen får vi nog i TV runtom se många grå hår på såväl 
politikerna och industrimän och många fler. 

I Indien har i dagarna en fruktansvärd storm och stormvåg dragit 
fram varvid enl. uppgift 10.000 - 20.000 personer har omkommit. 
Hunger och kolera har följt i dess spår, och med detta avslutas 
årskrönikan 1977, och nu fortsätter vi med bäsken och gåsen. 

Enl. uppdrag av åldermannen B.Kihlman  

Espö i Mårtenstid 

Torparen 

 

  

 
 


