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Stinsen i Falsterbo
I sam

band m
ed Lions som

m
arm

arknad i Fal-
sterbo den - juli kom

m
er vi att presentera vår

senaste bok i serien C
allunas M

innen.
D

enna gång är det, som
 vi tidigare aviserat, den

välkände Stig M
årtensson, stins på Falsterbo sta-

tion från  och fram
 till järnvägens nedlägg-

ning . H
är följer ett litet sm

akprov ur bo-
ken:

Livet på stationen

 blev jag förflyttad till Falsterbo station. D
et

visade sig vara den m
est lyckade förändringen i

m
itt liv, inte m

inst därför att jag där redan 
under tillfällig kom

m
endering hade m

ött m
in

blivande fru, A
strid. E

fter olika arbetsuppgifter
blev jag år  stationsföreståndare för Falsterbo
station, ett uppdrag som

 slutade den  augusti
 då jag m

ed sorg i hjärtat flaggade av det
sista tåget från stationen.
D

agens arbetsuppgifter på denna speciella bad-
ortsstation var något utöver det vanliga. E

n dag
kunde m

an ha m
ånga beställningar av biljetter

– svenska såväl som
 utländska. Lite sm

olk i bä-
garen blev det ibland då en något dyrare flyg-
resa lockade resenären m

est på grund av förkor-
tad restid. B

iljettförsäljare kunde inte föreslå nå-

got lågprisalternativ då SJ hade sin stelbenta
prissättning och taxan m

åste följas.
D

å det gällde fraktgods var dock SJ ett steg före.
H

är fanns olika transportsätt att föreslå och be-
stäm

m
elserna för viktgränser respektive av-

ståndsgränser var krångliga. N
är godset väl kom

-
m

it in i godsvagnen hade det praktiskt taget
ingen större betydelse för kostnaden om

 det
transporterades  m

il eller  m
il, vägde  kg

eller  kg så det fanns utrym
m

e för lite sm
i-

dighet och kundservice. För en större kund m
ed

en sändning på om
kring , kg kunde kostna-

den baseras å  kg i stället för den högre tariffen
för  kg. D

et gällde att vara m
ån om

 kunderna
även om

 förfarandet inte var officiellt godkänt.
M

an var ensam
 under som

m
arm

ånaderna på
stationen och då blev det ingen ledig tid. U

n-
der den m

örka årstiden kunde det uppstå
viloperioder, m

en då fanns det alltid redo-
visningsarbete som

 m
åste göras. R

edovisningen
gjordes i bestäm

da redovisningsperioder: m
å-

nad, kvartal, halvår och helt år. V
i var även an-

svariga för rekvisition av drivm
edel till räls-

bussarna och dessutom
 för m

edicinlådans m
å-

natliga påfyllning. M
edicinhanteringen var

D
u sitter på en bit av den historia vi sö-

ker! B
åde urinnevånare, som

m
arboende

och inflyttade, om
 du är yngre eller äldre

spelar ingen roll.
V

i har alla en unik bit av den historia
som

 C
alluna vill levandegöra.

Skriv ner några rader, det behöver inte
vara några långa berättelser – även om

 vi
naturligtvis gärna tar em

ot dom
 också –

det räcker m
ed en händelse eller beskriv-

ning av hur och var du handlade vid en
viss tid, hur det har förändrats eller vad
saker kostade. Vad var det för m

ärke på
kaffe, skurpulver och konserver. N

är kom
kyl, frys in i ditt liv, hur förändrade bilen
ditt sätt att handla m

m
. m

m
.

H
ärtill 

 kr. för en till 
, m

eter borrad
brunn, som

 läm
nade ett så utm

ärkt vatten, att
laboranten på apoteket Lejonet förklarade det-
sam

m
a vara ett av de bästa, han haft att göra

m
ed. I m

aj  var stugan fullt färdig för in-
flyttning.
Som

 jag läst, att flygsand en gång begravt Ljung-
ens om

råde, lät jag undersöka förhållandet ge-
nom

 grävning. På 
 cm

 djup påträffades då
utm

ärkt m
ylla. Lät därför ”vända” ett om

råde,
så att ett tjockt lager m

ylla kom
 över sanden.

D
är ha vi sedan fått vin- och krusbärsbuskar

sam
t jordgubbar att ge goda skördar.

N
är stugan byggdes, var arbetslönen för kvalifi-

cerat arbete pr tim
m

e en krona och för annat
arbete 

 öre. Priset för järnvägsbiljett ur rabatt-
häfte retur Södervärn kr :.
B

land förbättringar efter stugans färdigställande
m

ärkas inledande av elektrisk belysning och
insättning i källaren av hydrofor för att få vat-
ten direkt i köket och en avtappningskran på
stugans utsida för vattning av växter och blom

-
m

or. D
en ”underhållsfria” tak-pappen, som

 ej
höll vad som

 lovats, har vidare utbytts m
ot tak-

tegel. Flaggstång har även rests.
O

m
 vägarne, frånsett landsvägen till Falsterbo,

kunde m
an vid vårt stugbyggande knappast tala.

G
enom

 att årligen vid gallringen av de ända till



 cm
 årligen tillväxande furorna låta sönder-

hacka kvistarne och lägga detta m
aterial på vä-

garna åstadkom
s genom

 förruttnelsen bra m
ylla,

som
 band sanden, så att gräs kunde växa. H

äri-
genom

 blevo m
ånga vägar m

ed undantag av
genom

fartslederna rätt bra.
A

tt på den tiden söka upp en stuga vid en viss
väg blev för en främ

ling ett nästan om
öjligt fö-

retag, enär inga vägskyltar funnos. G
enom

Ljungens V
illaägareförenings försorg har detta

avhjälpts, och å de flesta vägar ha för en del år
sedan uppsatts hållbara och tydliga vägnam

n,
varjäm

te varje tom
t försetts m

ed num
m

er.
A

ngående de utm
ärkta baden sade m

in fem
åriga

dotterdotter, då hon skulle bada i sjön M
öckeln

i V
ärm

land ”Jag vill ej bada i detta sm
utsiga

vatten, bara i m
orm

ors rena vatten i H
öllviken”.

M
en vad voro den lockande badstranden utan

Ljungens hälsobringande stora furubestånd? V
id

sam
tal m

ed en gam
m

al m
an sade han sig erindra

den tid, då m
an från K

äm
pinge kunde se tvärs

över L
jungen till Ö

resund utan att blicken
skym

des av ett enda träd.
V

arför har då Ljungen nu blivit en så kär till-
flyktsort för storstadens invånare? Jo, helt sä-
kert på grund av det stora lugn, den trevnad,
vederkvickelse och ro, som

 om
rådet i stort sett

ännu skänker, om
 m

yndigheterna låta oss vara
fria från stortrafik kors och tvärs, tingel- ock
tangelspel sam

t kam
ping, som

 alltjäm
t är en

skam
fläck för om

rådet, så som
 det nu går till.

K
am

pingplats för de, som
 behöva en dylik, bör

ordnas borta från tätbebyggelsen.

M
alm

ö den  januari .
E

dvard H
arris

D
enna berättelse hittades när Ljungens villa-

ägares arkiv flyttades. D
en återges m

ed tillstånd
av E

dvard H
arris svägerska.

B
erättelsen är ett bra exem

pel på vad vi i C
al-

luna skulle vilja att alla skrev ner.
 V

i har sedan länge arbetat m
ed en bok om

 af-
färerna på Ljungen, m

en vi tycker den saknar
något, näm

ligen lokalatm
osfär – de sm

å berät-
telserna om

 hur och vad m
an handlade, perso-

nerna, varorna, butikerna. V
i gör därför följande

upprop:

E
dvard H

arris berättar, fortsättning från sidan 

U
pprop

fortsättning på sidan 
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B
ö

cker från
C

allun
a

B
öckerna finns att köpa på biblio-

teken i H
öllviken och Skanör sam

t
på B

ärnstensm
useet i K

äm
pinge,

Falsterbo M
useum

 och Turistbyrån
vid Falsterbokanalen sam

t på 
-

Toppen i H
öllviken.

o
bs! nya priser fr.o.m

  juli.

Ett stycke kanalhistoria.
Pris  kr inkl. m

om
s

Resande över Ljungen.
Pris  kr inkl. m

om
s

Sista dansen i H
öllviken.

Pris 
 kr inkl. m

om
s

Stinsen i Falsterbo.
Pris 

 kr inkl. m
om

s

Sed
an

 sist.
T

ills för några år sedan kunde m
an

se horisonten i H
öllviken. D

et kan
m

an inte längre. N
ågon har place-

rat ett staket tvärs över sundet.
V

ärlden känns m
indre nu när ho-

risonten är skym
d. Från H

öllviken
tar det nu ungefär sam

m
a tid att

köra till K
öpenham

n som
 det tar

att köra till Lund. M
en varför bara

K
öp

en
h

am
n

? D
et tar ju

 in
te

m
ycket län

gre tid att köra till
R

oskilde, m
ed D

om
kyrka och

V
ikingaskeppshallen. E

ller varför
inte ta till vänster efter bron? D

å
ligger Tyskland inte så långt bort.
Startar jag tidigt, kan jag vara på
V

ärldsutställningen i H
annover

under efterm
iddagen.

D
et är nog inte ett staket som

ligger över horisonten, utan en öp-
pen grind m

ot E
uropa. Prova att

köra ner i Tyskland på m
åfå. Stä-

der m
an aldrig ens har hört talas

om
 visar sig ha charm

iga m
edeltida

centra, affärer och restauranger
m

ed god m
at. D

essutom
 hittar

m
an lätt billiga hotellrum

.
Låter det som

 en hyllning till
bron? Ja, när den nu ligger där skall
den väl utnyttjas till det yttersta!

N
og om

 d
etta. B

oken
 om

”Stinsen i Falsterbo” går m
ot sin

fullbordan. D
en kom

m
er att vara

köpklar veckan efter m
idsom

m
ar.

 D
etta num

m
er av på Ljungen

är sam
tidigt en kallelse till extra

årsm
öte i K

ulturföreningen C
al-

luna. D
et är för att klubba de revi-

derade stadgarna en andra gång
som

 vi behöver ha detta m
öte. D

et
är den enda punkten på själva års-
m

ötet, m
en för att sam

tidigt ha lite
trevlig kom

m
er C

hristian K
ind-

blad att hålla sitt föredrag om
 ”O

rt-
nam

n på Ljungen” för de som
 m

is-
sade det i höstas. K

affe och kaka
serveras som

 vanligt till självkost-
nadspris. V

älkom
na.

❦

G
löm

 inte att betala
m

edlem
savgiften till

K
ulturfö

ren
in

gen
C

allun
a

Sätt in  kr på
postgiro -

vissa perioder rätt om
fattande. D

et gick lätt
att få en sam

m
anfattande bild av sjukdom

ar
som

 grasserade i staden. R
esgods, ilgods och

expressgods fanns i resgodsrum
m

et i stations-
huset, m

edan fraktgods fanns i godsm
agasi-

net några hundra m
eter norr om

 stationen.
D

et fanns en anställd tågstäderska, som
 stä-

dade utgående tåg på m
orgonen. Städning

av expeditionen fick den som
 hade första tur

göra. D
et innebar sopning, vattenavtorkning

av såväl expedition som
 väntsal och dagrum

.
M

in fru A
strid ansvarade för de båda över-

nattningsrum
m

en.
Stationspersonalen fick ansvara för det lö-
pande underhållet. R

äfsning gjordes varje dag
på som

m
aren sam

t under höst och vår ons-
dag, lördag och söndag. G

ången ner m
ot

Falsterbohus var m
an särskilt noga m

ed lik-
som

 rosenrabatten vid kiosken. U
nder vin-

tern var snöskottning ett arbete vi m
åste

sköta. B
l.a. skulle alla spårväxlar sopas rena

så fort det snöat. V
id intensivt snöfall fick

jag hjälp av banvakten Ture H
ansson, som

bodde i Ljunghusens banvaktsstuga. D
et var

inte m
indre arbete på vintern, eftersom

 jag
var ensam

 då. A
rbetstiden var m

er än åtta
tim

m
ar per dag. Som

 kom
pensation för över-

tid och arbete varannan söndag var jag fri
varje torsdag.
D

å jag efter m
itt gifterm

ål m
ed A

strid bodde
på K

aptensgatan  i Skanör blev det flera
cykelturer dagligen m

ellan de båda syskon-
städerna. U

nder som
m

aren var det ett stort
antal järnvägsm

än som
 tjänstgjorde på Fal-

sterbo station. För såväl inne- som
 utetjänst

var det sam
m

anlagt nio personer sam
t dess-

utom
 personal för avlösning. D

essutom
 fanns

extra lok- och tågpersonal så det var m
ånga

järnvägare som
 bodde och tjänstgjorde i Fal-

sterbo under som
m

aren.
M

ånga av dessa hade tidigare tjänstgjort på
stationen och kände väl till de lokala förhål-
landena. D

e ordnade själva den bostad de
önskade. E

n del cam
pade på cam

pingplat-
sen, m

edan andra hyrde in sig privat. För
några fick vi söka upp läm

pliga bostäder. V
i

skulle i stort sett ordna ett -tal rum
, ofta

m
ed tillgång till m

atplats. D
e flesta förm

ed-
lingarna kunde i förhand ordnas m

ed ordi-
n

arie rum
suthyrare eller kän

da privata
som

m
aruthyrare. M

ånga ville gärna hyra ut
för att tjäna en slant extra. D

å fick de själva
flytta ut i något uthus eller fristående som

-
m

arstuga. D
en egna bostaden var av bättre

kvalité och därför tog m
an ut högre hyra.

Jag m
inns en konduktör som

 hyrde ett kol-
förråd. K

olet skyfflades ut i en hög utanför
och täcktes m

ed presenning. O
vanpå kol-

högen placerades en stor blom
sterkruka m

ed
slingerkrasse i en m

ängd olika färger. E
tt rum

m
ed nedkolade väggar, m

en m
ed hem

vävda
m

attor i flera lager på golvet. Sängen var av
den allm

änt förekom
m

ande typen m
ed stål-

botten, vilken m
an lätt kunde fälla upp för

att bättre utnyttja det m
inim

ala utrym
m

et.

❦

M
itt första m

öte m
ed Ljungen ägde rum

 år
, då jag som

  åring tillsam
m

ans m
ed

en yngre bror och två jäm
ngam

la kam
rater

en som
m

ardag beslöto oss bese städerna Ska-
nör och Falsterbo, vilken senare stad varit
utsatt för en förödande eldsvåda.
E

när någon järnvägsförbindelse till de båda
städerna ej fanns – den tillkom

 först år 


– foro vi m
ed tåget till H

vellinge och gingo
sedan längs landsvägen till ovannäm

nda stä-
der. D

et blev för oss otränade pojkar den heta
som

m
ardagen en tröttande färd, isynnerhet

återm
arschen till H

vellinge.
E

n ljuspunkt blev det dock i Ljunghusen, då
vi fingo se en skylt, som

 angav, att här såldes
öl och läskedrycker. V

i knackade på, och ut
kom

 en m
an, som

 bad oss följa m
ed. H

an
öppnade ute på gården en lucka och klev ned

Edvard H
arris berättar.

i en djup brunn och häm
tade det, vi öns-

kade.
D

et var ”Truls i brunnen”. E
j kunde vi då

ana, att en väg skulle fem
tio år efteråt få nam

n
efter den m

annen.
N

ästa m
öte m

ed Ljungen blev som
m

aren
, då m

ed fam
ilj, bestående av hustru, två

sm
å barn och jungfru. V

id landsvägen intill
brandstationen i H

öllviken hyrde vi under
två m

ånader för 


 kr. två rum
 och kök.

D
et året m

ed inbördeskrig i Finland, krig
m

ellan E
ngland och Frankrike m

ot Tyskland,
ransonering i Sverige av livsm

edel – så t.ex


 gram
 sm

ör i veckan pr person – blev det
ytterst besvärligt och dyrt att hushålla där.
Inget torg fanns, utan m

jölk, som
 då kos-

tade  öre litern, och de flesta specerier fingo
inköpas hos handlande Larsson i Fotevik,

eller också fick m
in hustru resa till M

alm
ö

för att proviantera. Sill t.ex, som
 kostat -

kr. pr. tjog, försvann helt ur m
arknaden, då

m
axim

ipriset i juli sattes till  öre pr kg.
N

ågra av de äldre villorna t.ex vid M
öllevägen

funnos då, m
en det var m

est orörda skogs-
om

råden m
an fick prom

enera igenom
 på väg

till stranden för att bada. Söndag den
  juli

hölls i H
öllviken en välbesökt skyttebasar.

G
enom

 en skogsdunge kom
 m

an till den lilla
järnvägsanhalten, där tåget endast stannade,
då m

an m
ed handen gjorde tecken därom

.
T

ill svar, att lokföraren uppfattat detta, lät
han ångvisslan ljuda. Priset på järnvägsbil-
jett ur rabatthäfte retur Södervärn var 
kr :. Inget folkvim

m
el fanns då inte ens

vid den m
ycket prim

itiva dansbanan, som
låg uppe i skogen på andra sidan M

öllevägen
åt Fotevik till. D

en störde ingen, så H
öllvi-

ken var då en m
ycket lugn och behaglig

som
m

arort, som
 vi i m

itten av augusti läm
-

nade, nöjda och belåtna.
E

fter att ha hyrt för fam
iljen – hustru, m

an,
fyra barn och jungfru – i Skanör under fyra
som

rar, beslöto vi i m
ars 

 på grund av
det långa avståndet till badstranden att åter
söka hyra som

m
arbostad i H

öllviken. A
v

kantor Persson i R
eng fingo vi på Trem

ans-
vägen

  för som
m

aren hyra en stuga om
 två

rum
 och kök för 


 kr. H

är trivdes vi alla
väl, visserligen helt ensam

m
a vid vägen, jung-

frun hade ej långt till handelsboden m
en

desto längre till torgplatsen, då belägen vid
G

am
leväg och Johan N

ilssons affär där. Se-
dan den hyrda stugan efter m

in ritning till-
byggts m

ed ett rum
, hyrde vi densam

m
a även

V
illor på Ljungen, -talet.

som
m

aren . H
yran hade nu stigit till 


kr. D

en  juli det året blev det dagsregn m
ed

 m
m

 nederbörd och därpå åter regn sam
t

orkan m
ed stora skadegörelser. Tem

peratu-
ren sjönk till  grader, allt under fam

iljens
ständiga fruktan, att taket skulle blåsa av stu-
gan. D

å vi på tredje dagen skulle se, hur det
såg ut vid stranden, m

åste vi vada dit i
decim

eterdjupt vatten. B
adhusen voro kull-

blåsta och m
ånga sönderslagna och bad-

sakerna utströdda på stranden. M
assor av träd

lågo uppryckta m
ed rötterna och som

liga stu-
gor voro helt kringflutna av vatten.
E

när vi fortfarande trivdes väl i H
öllviken

och Trem
ansvägen, beslöto vi i oktober

sam
m

a år att av lantbrukare Sven M
ånsson,

som
 ägde ett skifte vid vår väg, inköpa en

tom
t om

 . kvm
. K

öpeskillingen utgjorde
 kr. pr. kvm

.
Följande m

ånad blev grund av byggm
ästare

M
. E

kelund i K
äm

pinge lagd till vår stuga, 
gånger  m

eter, som
 skulle innehålla ett stort

rum
 m

ed fönster åt söder och norr, två m
in-

dre sovrum
 och kök sam

t å vinden jungfru-
kam

m
are. R

itning och arbetsbeskrivning
hade vi själva uppgjort, och någon prövning
av näm

nd m
ed arkitekt behövdes ej då, och

därför blevo alla våra behov och önskningar
vår tillgodosedda m

ed bland annat en välbe-
hövlig och oum

bärlig vindsplats. K
ostnaden,

inklusive rym
lig källare m

ed nedgång i kö-
ket och uthus om

 , gånger  m
eter m

ed
plats för bl. annat fem

 cyklar sam
t m

åleriar-
bete av G

. Fundahn, utgjorde c:a .
 kr.

Stinsen i Falsterbo, fortsättning från sidan 

fortsättning på sidan 


