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Till Läsaren
Arbetsuppgifterna som järnvägsman har väl varit desamma för mig som för många
av mina kolleger inom järnvägen. Men eftersom arbetsplatsen under en följd av år
varit Falsterbo Järnvägsstation där jag under åren  -  var ansvarig som stationsföreståndare – »stins« – har min tjänstgöring på olika sätt varit lite ovanlig. Att
komma till Falsterbo då denna ort stod på sin höjdpunkt av popularitet som
sommarturistort och på nära håll följa badsocieteten med kungligheter och kulturpersonligheter har bjudit på upplevelser och minnen av skilda slag. Det var en helt
unik tidsperiod som i princip tog slut samtidigt som järnvägen under stor dramatik
upphörde den  augusti .
För i första hand mina barnbarn, men förhoppningsvis även för en större läsekrets har jag därför i denna skrift samlat delar av vad jag upplevt som järnvägsman
med tyngdpunkten på min tid som Stins i Falsterbo. Det är ett antal personer av
skilda karaktärer som passerar revy, skildrade som jag upplevt dem i min egenskap
av sommargästernas »allt i allo«. Mitt privata intresse för djur i största allmänhet,
men höns i synnerhet samt mitt engagemang inom kyrkan har också blivit en del av
denna skrift. Slutligen vill jag också framföra ett varmt tack till Calluna som möjliggjort utgivningen av mina minnen.
Falsterbo våren 
Stig Mårtensson





Förord
I Kulturföreningen Callunas serie »Minnesbilder« har vi genom en lycklig slump fått
möjligheten att ge ut en andra bok betydligt tidigare än planerat. Bertil Lundahl vars
äldsta dotter är gift med Stig Mårtenssons son har under ett flertal släktmöten haft
nöjet att lyssna till Stigs kärnfulla och livliga berättarkonst med minnen i första hand
från hans tid som Stins i Falsterbo.
Borde då inte dessa minnen nedtecknas och bevaras för kommande släkten innan
en verkligt intressant del av sydvästra Skånes järnvägshistoria blivit bortglömd? Tanken var väckt och det visade sig att Stig själv funderat i samma banor, men inte sett
någon realistisk möjlighet att förverkliga det hela. Stig var således inte svår att övertala och två års arbete har inte bara blivit Falsterbominnen utan fastmer en engagerad
järnvägsmans levnadsberättelse
Hur Stig Mårtensson och hans kollegor upplevde dramatiken den  augusti 
– dagen för »Sista tåget från Falsterbo« – har fått bli inledningen på denna bok som
med saklighet och humor blandat är en nostalgisk återblick på en stor del av det just
avslutade seklet.
Tillsammans med Stig har även Bertil Lundahl stått för renskrivning och textredigering.
Höllviken i juni 
Kulturföreningen Calluna
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Sista tåget från Falsterbo
Så fort jag vaknat står det klart för mig. Idag är det söndagen den  augusti 
och det är sista dagen för »Min Falsterbobana«. Det är svårt att koncentrera sig, men
även om det på sätt och vis är som att dra ner rullgardinen måste jag nästan motvilligt konstatera att det är en underbar morgon där solen lyser upp, tränger igenom
och värmer. Dagen till ära har SJ satt in ånglok – ett av de lok som fram till 
drog de s.k. badtågen från Södervärn till Falsterbo. Idag kommer det att ryka längs
Falsterbobanan en sista gång, men sedan jag ikväll klocka . enligt tidtabellen
har vinkat av det sista tåget är det oåterkalleligt slut. När tåg  ångar in på Södervärns station någon gång framåt midnatt – förmodligen ordentligt försenat – har
bommarna gått ned längs linjen för sista gången och även tågklarerarna längs linjen
utfört sina åliggande för sista gången.
Förutom jag själv i Falsterbo är tågklarerarna längs linjen denna dag: Södervärn
– Knut Åkesson, Tygelsjö – Ingmar Andersson, Vellinge – Ernst Carnhagen, Höllviksnäs – Göte Jönsson.
Förutom de ordinarie tågen kommer idag också ett extratåg som avgår från Södervärn . och ankommer till Falsterbo .. Detta extratåg lämnar sedan Falsterbo
kl . med ankomst Södervärn ..
Trots den vemodiga undertonen märker jag snart dagens speciella karaktär av en
ovanlig tilldragelse, stationsområdet fylls mer och mer av intresserade människor.
Det hela blir alltmer likt en stor folkfest och innan dagen är slut kan jag räkna till
betydligt fler än  personer som besökt Falsterbo stationsområde. Vi alla som är
i tjänst idag har dagen till ära tagit på de fina, gamla uniformer och tjänstekläder
som finns att tillgå.
SJ:s musikkår i Malmö ställer upp och följer med extratågen för att konsertera på
stationerna längs linjen. Lions och Postverket har låtit trycka upp särskilda vykort
för denna dag med tågmotiv – Järnvägskiosken har laddat upp med ett imponerande lager av dessa vykort och dessutom har det tagits fram en speciell ”Sista-dagsstämpel”. På ett sidospår är en postkupé uppställd och när dagen är slut har betydligt fler än  vykort poststämplats. En del vykort är självtillverkade med motiv



från Falsterbobanans epok  - , vilka tillsammans med ett flertal järnvägsbiljetter från denna dag – klippta eller oklippta kommer att bli souvenirer i många
hem.
Redan den  juli har jag lagt en lista utanför väntsalen där jag bett resenärer och
vänner att likt en gästbok skriva sina namn och kanske några rader – något för mig
att minnas framöver. Det visar sig senare att det blivit mer än  namn – kända
och okända. Jag kan bland annat läsa följande från en resenär som skaldat:
I Skanör och Falsterbo ska ni tro
Fanns en stins som va så go – ska ni tro
Nu hans tåg kört sista akt
Get och höns går till slakt
Tack du Mårten,
för ditt tåg och för ditt snack.
Det visar sig också att kassörskan Elsa »Bank« Nilsson på Skandinaviska Banken i all
hemlighet anordnat en insamling. För inkomna medel har det dels inköpts ett konstverk med Falsterbomotiv målat av Falsterbokonstnären Fahlroth, dels blivit ett betydande penningbelopp. Robert Nilsson – son till första stinsen i Skanör Johan
Nilsson – överlämnar till mig på plattformen tavla, penninggåva, blommor och ett
miniatyrtåg med blågula band.
Nu är det tidig kväll och i pausen före dagens sista tåget skall vinkas av blir det en
avskedsmiddag på Falsterbohus, där jag, Astrid och vår son Sven är hedersgäster.
Måltiden som serveras har naturligtvis en meny med namn på rätterna som anknyter till järnväg i största allmänhet, men till Falsterbobanan i all synnerhet.
Nu anmäls från klaffbron »Tåg in« ett sista tack och farväl utväxlas, varefter jag
reglar resgodsdörren och kontrollerar som vanligt att fönster och dörrar är stängda
på stationshuset. Men denna natt mot den  augusti har många järnvägsälskare
dröjt sig kvar och vi samlas alla i min privata bostad på andra våningen i stationshuset. Där blir det en verklig blandning av vemod och många goda historier från den
tid som nu svunnit, samtidigt som vi låter oss väl smaka av rikligt med mat och
gravöl som Ester Pålsson serverar oss.
För alla oss som varit i tjänst denna dag har det blivit en upplevelse som nog
ingen av oss kommer att glömma. Å ena sidan en folkfest av nästan ofattbara dimensioner, vilket på många olika sätt inneburit en arbetsbelastning som vi aldrig
tidigare varit med om. Å andra sidan det ofrånkomliga faktum att nu är vårt arbete
slut och än om de flesta av oss inte direkt förlorar sin utkomst så är framtiden ett på
många sätt osäkert och okänt kapitel efter en tid av stor samhörighet med såväl
arbetskamrater som resenärer och andra SJ-kunder.



För mig själv och min familj är denna dag – den  augusti  – också en dag
som slutar med vemod i hjärtat. Det är många glada upplevelser förknippat med
tiden i stationshuset i Falsterbo. Man måste visserligen se framåt och försöka ha en
positiv syn på livet, men just idag känns det som en del av en själv ryckts bort.



Järnvägen i sydvästra Skåne
Från båt och hästdiligens till spårbunden järnväg
Tvillingstäderna Skanör och Falsterbo har upplevt storhetsperioder och blomstringstider av flera olika slag. Den första perioden »Sillatiden« som varade flera hundra år
under medeltiden var väl egentligen den verkliga orsaken till att dessa städer uppstod. Köpmanshus och verkstäder för tillverkning av sillatunnor byggdes och inte
mindre än ett tiotal kyrkor lär ha uppförts. För transporter användes i huvudsak
vattenvägarna. Skanör och Falsterbo fick stor betydelse i ”Hansan” som då var den
dominerande makten i södra Östersjön.
Sillfisket minskade dock under -talet och de båda städerna gick in i något av
en Törnrosasömn fram till slutet av -talet. Då började folk upptäcka den underbara naturen med havskust och möjlighet till bad som denna del av sydvästra
Skåne erbjöd. Detta gjorde Skanör och Falsterbo till sommarturistorter och badparadis. Sommargäster från Malmö i söder till Stockholm i norr invaderade Näset.
Flera exklusiva sommarvillor byggdes med prominenta ägare.
Vid -talets början var våra landsvägar i mycket dåligt skick. De hästdragna
fordonen hade liten lastförmåga samtidigt som transporter till sjöss var begränsade
till kusterna och segellederna.
Industrialiseringen gjorde att tillverkning för livets nödtorft flyttades från hemmen till manufakturer och nybyggda fabriker av olika slag. Detta skedde dock mest
i städerna eller på större orter och kraven på transporter blev alltmer akut. Man
försökte då att framställa gjutna järnskenor och då detta lyckades var grunden lagd
för så kallade spårbanor.
I början trafikerades spårbanorna av fordon som drevs framåt med handkraft
eller med dragare som hästspårvagnarna i Malmö. Det fungerade dock enbart på
kortare transportsträckor. Experiment och försök gjordes med olika metoder. Men
först då man lärt sig använda ångan som drivkraft tog utvecklingen riktig fart.
Alla talade om järnvägens stora framtidsmöjligheter och utvecklingen gick snabbt
i flera länder, främst i England, men även här i Sverige. Samtidigt gjordes framsteg
på det tekniska området och man lärde sig att mera rationellt framställa räls – en
förutsättning för all spårbunden trafik.
Lilla Sverige höll sig väl framme och i mitten av -talet kunde vi provköra ett



lok med vagnar varefter den första riktiga järnvägslinjen »Nora - Ervalla« öppnades
för trafik år . Alla orter med ekonomiska möjligheter började tävla om att få
järnväg dragen just till sitt område. Järnvägssträckan mellan Malmö - Ystad (den så
kallade Grevebanan) öppnades . Markägare avstod med glädje mark till såväl
stationer som spårdragning för att få vara bland dem som bidragit till denna revolutionerande utveckling.
Behovet av bekväma transporter aktualiserades också i sydvästra Skåne. Det dröjde
dock några år innan ytterligare bandelar kunde invigas i Skåne. Kanske berodde
detta till en del på att bönderna höll hårt i tömmarna bakom sina kraftiga och
välvårdade arbetshästar. Deras ekonomiska tillgångar var ju också begränsade. 
lyckades dock ingenjör F. Schumann från Landskrona intressera nio bönder i trakten för en sammanslutning och de avstod mark för ett järnvägsbygge mellan Malmö
och Trelleborg.
Den  april  beviljades tillstånd för järnvägsbygge Södervärn - Trelleborg
och  blev nästa viktiga årtal då den  april linjen för ångtågstrafik mellan Malmö
- Hvellinge -Trelleborg invigdes.  öppnades linjen Malmö - Kontinenten och
därmed övertogs en stor del av den trafik som linjen Södervärn - Trelleborg tidigare
haft.
Som komplement på sträckan Hvellinge - Falsterbo erbjöds hästdiligens. Denna
kombination av ångtåg/hästdiligens fyllde under flera år behovet av såväl personsom godstrafik.



Frågan att ersätta hästdiligensen med tåg från Hvellinge till syskonstäderna Skanör Falsterbo diskuterades livligt.  bildades en järnvägsbolagsstyrelse med ledamöter från Malmö, Stockholm, Skanör, Falsterbo, Trelleborg och Kungstorp. Diskussionen om sträckningen av linjen och övergångsstationer fördröjde byggstarten
(Håslöv var även påtänkt som utgångsstation). Järnvägsbygget startade och den slutgiltiga sträckningen blev: Hvellinge, Åkeshög, Kungstorp, Fotevik, Ljunghusen, Skanör och Falsterbo. Järnvägsstationen Höllviksnäs kom till först senare
 blev nästa viktiga milstolpe då järnvägslinjen Hvellinge - Falsterbo öppnades för trafik den  maj. Innan det officiella öppnandet hade linjen besiktigats och
godkänts för en hastighet av  kilometer per timme. Förändringen från hästdiligens
till järnväg var fantastisk och restiden från Malmö till Falsterbo minskade med en
hel timme från tidigare två timmar och fyrtio minuter.
En egen järnvägslinje sträckan Hvellinge - Skanör - Falsterbo hade länge varit ett
önskemål. Redan  väcktes tanken av trafikchefen Reinhold von Essen (som för



övrigt fått en gata uppkallad efter sig i Falsterbo) att en järnvägslinje skulle byggas
mellan Hvellinge - Falsterbo. Slutstationens placering väckte debatt och som alternativ till Falsterbo diskuterades även Strandbaden. Såväl stationsbyggnad som magasin var färdiga redan  och inskriptionen på magasinsbyggnadens vindflöjel
vittnar än idag därom.
Folket älskade verkligen sin järnväg och initialerna för Hvellinge-Skanör-Falsterbo-Järnväg »HSFJ« uttyddes i folkmun som »Hela Svenska Folkets järnväg«.
Järnvägslinjen fick stor betydelse i den sydvästra delen av Skåne och inte minst i
Hvellinge som före  varit en stor by, men där huvudnäringen varit lantbruk. De
produkter man tidigare sålde måste fraktas med hästskjuts på dåliga vägar antingen
till Trelleborg eller till Malmö. Det fanns få hantverkare, handelsmän och industriutövare i Hvellinge.
Skanör och Falsterbo, som efter »sillaperioden« mist sin betydelse, hade så smått
börjat vakna till genom den nya sommarturismen. Järnvägens tillkomst gav samtliga orter längs linjen nytt liv. Inom alla branscher växte företagsamheten i en omfattning som aldrig tidigare.
Eftersom Falsterbo blev slutstation för den nya linjen blev anläggningarna här
väl tilltagna för att tillmötesgå en effektiv järnvägsdrift. Fyra genomgående spår
byggdes och även ett särskilt sidospår för uppställning av vagnar och lastspår med
möjlighet att lasta och lossa  vagnar samtidigt. Järnvägen ansvarade bland annat



för de dagliga mjölktransporterna till Videholm. Det fanns ett stort antal reservvagnar då resandefrekvensen varierade kraftigt. En solig lördag/söndag i juni kunde
mer än . resande utnyttja linjen. Det populära resmålet var Strandbaden.
Ansvaret för postgången vilade också på järnvägen och all hantering av post och
tidningar sköttes av järnvägens personal. För detta fanns en speciell postkupé uppställd. Det kan nämnas att från april  finns inga postkupéer kvar i Sverige.
I norra delen av bangården fanns lokstallet – i mitt tycke en av Skånes finaste
byggnader – med plats för fyra ånglok. Utanför stod en . liters vattencistern,
som tömdes flera gånger per dag vid högtrafik. En brunn i närheten som rymde mer
än . liter klarade vattenbehovet. Rester av brunnen finns kvar än idag och även
delar av den vändskiva där man vände loken så att de inte behövde gå baklänges till
Malmö. Vändskivan drevs för hand och det var viktigt att loken verkligen stod helt
rätt för annars orkade man inte driva skivan.
Till loken användes kol och där fanns ett kolförråd med plats för ca  kolkorgar samt lastningsbrygga och lastningskran. Slutligen byggdes i den södra delen
av bangården ett salthus. Salt var det konserveringsmedel man använde, känt redan
från sillfiskets tid.
Badortens popularitet ställde stora krav på logimöjligheter. I slutet av -talet
byggde en tysk affärsman Strandhotellet, vilket numera är rivet likasom det välkända Villa Astrid. Midsommarafton den  juni  öppnades Hotell Falsterbohus, som från första början blev känt och uppskattat av dåtidens ”grädda”. Mängder



av kungligheter och andra storheter har under årens lopp varit gäster på Falsterbohus. Strax efter invigningen – den  juli  – besökte bl a kung Gustaf V Falsterbo och Falsterbohus.
Falsterbohus byggdes av HSFJ och ett speciellt spår drogs från stationsbyggnaden
fram till hotellets ingång så att resande hotellgäster kunde sitta kvar i sin tågkupé
och stiga av direkt vid huvudentrén. Detta extra hotellspår som användes sista gången
, var under några år uppställningsplats för personvagnar. En bit från Fyrvägen i
riktning Falsterbohus finns fortfarande en bit av räls med slipers kvar under asfalten, ett minne av en svunnen storhetstid.
Strax före första världskriget kostade en tur- och returbiljett Malmö Västra-Falsterbo  kronor och  öre. På söndagar ingick middag på Falsterbohus i biljettpriset! Helpension på Strandhotellet kostade mellan  och  kronor och en byggmästare på orten betalade  öre per timme till sina anställda. Så sent som 
kostade helpension på Strandhotellet endast mellan  och  kronor, på Falsterbohus något mera.
Sämre tider drabbade järnvägslinjen och på grund av dålig ekonomi inställdes
trafiken under perioden januari - maj . Samhällena längs linjen med Malmö,
Skanör och Falsterbo i spetsen tillsköt . kronor, varefter trafiken återupptogs.
Under denna krisperiod köpte en man vid namn Axel Björkman en omnibuss –
med visst stöd av kommunledningen i Skanör Falsterbo Trafikbilägare Arvid Bengtsson fick på entreprenad rätt att driva busstrafik. HSFJ övertog dock busstrafiken
och efter en tid återgick man till järnvägstrafik. Ekonomin förbättrades och efter



förstärkning av banan  kunde t o m hastigheten ökas från  till  kilometer i
timmen. Ekonomin var det största problemet för flertalet av landets mindre privatägda järnvägslinjer. Statens Järnvägar kom in i bilden, såg sin chans och köpte successivt upp olika privata järnvägar. I juni  var det HSFJ:s tur att övergå i SJ:s
ägo.
Fram genom förut järnvägsobanade nejder
Den  augusti  (i samband med sista tåget »Falsterbo - Södervärn«) kunde
man läsa följande artikel i tidningen Arbetet med ovannämnda rubrik:
»Den verkliga idyllbeskrivningen av Falsterbobanan levererar signaturen Armand i Arbetet den  maj . Han provåkte den nyöppnade banan med
den främste initiativtagaren, trafikchefen von Essen, som guide.
Det har händt något i Skanör och Falsterbo. De båda städerna har
hittills icke haft någon snabbare förbindelse med Port Arthur, Trelleborg, Jerusalem eller Malmö. Men nu är detta afhjälpt, ty igår passerade det första
persontåget från Malmö till Falsterbo.
Det första tåget bestod af ett par ljusa och trefliga vagnar, byggda å
Kockums verkstad efter samma system som användes för vagnarna i lokaltågen mellan Malmö och Lund.
Fram gick färden genom ›kända trakter‹ till Hvellinge, bekant för sin
gästgifvaregård och – sedan brännvinspriset höjdes – sitt billiga brännvin.
Då tåget saktar farten och kör in på stationen, titta vi ut genom fönstret. Hvad nu då? I stället för det gamla, icke alltför vackra stationshuset, ligger
där en skinande hvit medeltidskyrka med trappgaflar. Vi tro knappast våra
ögon, men trafikchefen upplyser oss om, att det verkligen är det nya stationshuset. Våra känslor för den nya förbindelseleden bli allt välvilligare och de
ökas än mera när vi nu fara genom förut järvägsobanade nejder. Vi stanna i
Fotevik. Allt ser så fint och trefligt ut, på stationsmästarens lilla skrifbord står
ett damporträtt leende liksom solen, som i en bred ljusflod strömmar in genom fönsterna.
Nästa station vi stanna vid heter – Truls i brunnen. D.v.s. det är en
extra station för dagen. Hur många törstiga vägfarande ha icke läskat sina
strupar hos gamle Truls i det lilla huset vid vägen? Brunnen hans är i likhet
med trakten historisk, ty där hade och har Truls sitt nederlag af läskande saker.
Snart äro vi förbi Ljunghusen, sista landstationen, och därefter ånga vi
in till Skanör, där borgmästaren von Mühlenfels kommer tåget till mötes från
högra sidan, under det att sakta och högtidligt en deputation från Falsterbo



närmar sig från vänster, – det är fem röda kor. Borgmästaren stiger upp på
tåget, som ångar vidare, men då nu lokomotivet pustande närmar sig de fem
falsterboiterna, sätta de svansarna högt i vädret och beger sig hemår.
Sista stationen Falsterbo ! Vi stiga ut, beundra det väl inredda stationshuset, hvarest är väl sörjt för allt i inredningsväg, stora luftiga rum med acetyléngas (det är det för öfrigt å alla stationerna) m.m.
De inbjudna representanterna för Malmö-, Lunda- och Trelleborgspressen, järnvägens styrelse m.fl. vandra nu in i den lilla stadsidyllen, där ännu
fåren och korna samlas på torget eller vandra fridfullt omkring på gatorna.
Idylliska lilla afkrok af världen! Hur många jäktade människobarn kommer icke du att glädja under sommardagar!«
Armand
Stationsbyggnadernas arkitektur och faciliteter
De flesta järnvägsstationerna saknade under många år helt de bekvämlighetsinrättningar som vi idag betraktar som ett »måste«. Många stationer hade inte ens
tvättställ utan folk fick gå ut och tvätta händerna under en pump på gården. Fanns
det tvättmöjligheter var det endast ett mycket litet tvättfat. Man var helt utan rinnande vatten och då vattnet i tvättfatet blev för smutsigt kastades det ut på gräsmattan eller perrongen. Rinnande vatten installerades under - och -talen.



Fortfarande var man tvungen att uppsöka utedasset även om sittbrädan var belagd med is på vintern. Vattenklosett var en lyx som kom i bruk först långt senare
och många stationer lades ner innan de hunnit få vattenklosetter. Torvmullsklosetterna
hade fungerat tillfredsställande sedan stationerna öppnats för trafik. Många bostadsfastigheter hade samma standard och moderna bekvämligheter var ett relativt okänt
begrepp. Torvmullsklosett samt pissoar inrymdes oftast i en fristående byggnad av
skiftande utseende.
Till de flesta stationer hörde också en stor köksträdgård. På Tommarps station
till exempel odlade Ester Andersson, hustru till stationsföreståndare Ragnar Andersson, ett stort antal olika grönsaker och hade blommor och bärbuskar i mångfald.
Hemligheten bakom det goda skörderesultatet var förmodligen att latrinerna från
utedasset tömdes i uppgrävda fåror kring bärbuskarna.
Stationsområdena var alltid mycket prydliga med gräsmattor och blomsterrabatter.
Den löpande skötseln av dessa tillhörde stationspersonalens arbetsuppgifter, men
sedan fanns det dessutom särskilda trädgårdsmästare som kontrollerade att rabatter
och planteringar var välvårdade och även att växterna varierade med årstiderna. De
kom flera gånger under året och gjorde omdisponeringar och nyplanteringar. Om-



rådet skulle vara trevligt och välskött för resenärer och andra besökande så att man
kunde vila ut och njuta av omgivningen.
Stationsområdet och framför allt stationsbyggnaderna var ju något av järnvägens
ansikte utåt och ansågs därför viktigt i den tidens marknadsföring. Falsterbo stationsbyggnad t.ex. är imponerande och byggnaden är ritad av ingen mindre än domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Alla stationsbyggnader på linjen, Falsterbo, Skanör,
Ljunghusen, Fotevik, Kungstorp, Åkeshög och Vellinge byggdes med trappstegsgavlar. Endast Falsterbo och Vellinge stationer fick speciella ståtliga, högre byggnadsformen. Dessa båda stationer var på sin tid ändstationer och därför mera påkostade
i exteriören. Båda med ett kulturhistoriskt värde. Vellinge station har tyvärr fallit
offer för den moderna tidens rivningsraseri, medan Falsterbo station renoverats ett
flertal gånger och rymmer idag Falsterbo Konsthall. Uppgifter om byggnadens ursprungliga utseende såväl exteriört som interiört saknas tyvärr. Det lär ha funnits
några verkligt vackra pottugnar som försvunnit.
Falsterbo station moderniserades år , vilket kan vara ett bra exempel på den
tidens synsätt på god standard. I första hand var det stationsföreståndarens tjänstebostad på andra våningen samt övernattningsrummen på tredje våningen som fick
sig en välbehövlig upprustning. Arbetet omfattade målning, tapetsering samt ny
diskbänk och rinnande vatten. Kyl och frys blev det inte, men skafferiet – stort som
ett mindre rum – låg mot norr och höll acceptabel temperatur året runt.
Den viktigaste förändringen var dock toaletten som hade automatisk torvmullspåfyllning från en behållare baktill. Latrintömning skedde för hand och en specialtillverkad latrinspann med greppvänliga handtag fick bäras ner försiktigt så att ingenting spilldes ut. Allt detta försvann och i det nya toalettutrymmet installerades ett
marmortvättställ med rinnande vatten – varmvatten var fortfarande inte att tänka
på.
Varmt vatten fick man genom att sätta en panna på den ved- eller koleldade
köksspisen. På denna spis lagades också all mat och i ugnen bakades allt bröd. Det
var ett evighetsarbete att bära upp ved, kol och briketter för att sedan bära ner
mängder av aska – varje dag hela året.
Bostadsrummen värmdes upp med hjälp av två »pottugnar« vilka dock senare
kompletterades med en fotogenkamin av märket »Warmvind«. Samma modernisering skedde i de båda rummen på tredje våningen, som användes av konduktör- och
lokpersonal för tillfälliga övernattningar.
Bostaden bestod av ett stort kök, sängkammare, stort vardagsrum – så kallat
finrum – samt ett extra rum vilket användes av de anställda, som också hjälpte
föreståndaren med olika dagliga sysslor – bland annat eldning och latrintömning.
Rinnande vatten till trots var vattenkvalitén dålig. Vattnet hade en brunaktig
färg vilket berodde på att lager av tång och alger passerades då det pumpades upp.



För att förbättra vattenkvalitén installerades en reningsanläggning i en separat byggnad. I denna byggnad fanns tvättstuga, boxplats för husdjur såsom gris, kalv eller får
och dessutom utrymme för höns samt möjlighet att ha duvor på vinden. På platsen
finns där idag en ny byggnad som posten under några år var inhyst i, men som nu är
i privat ägo
I stationsbyggnaden fanns även en rymlig källare för förvaring av matvaror och
det man odlade på den  kvm stora köksträdgården. Källaren var visserligen
frostfri, men golvet stod ofta under vatten varför en nytillverkad källartrappa tyvärr
blev upprutten efter några år. Innan bebyggelsen och nyplanterade träd runt Falsterbo stationsbyggnad skymde utsikten, var denna helt fantastisk utöver Öresund
och vid klart väder kunde man tydligt se Danmark. När järnvägstrafiken upphörde
 fick jag ett vanligt hyreskontrakt på tjänstebostaden fram till  då stationshuset gjordes om till konsthall.
När kung Gustaf V besökte Falsterbo år  i samband med invigningen av
Falsterbohus planterade han också en ek framför stationsbyggnaden. Tyvärr var det
dock många sommargäster (oftast verkligt välbärgat folk i socialgrupp I) som förutom nybyggda flotta villor också hade hund. På de dagliga promenaderna uträttade då hunden sina naturbehov just vid denna ek – det fanns inte så många träd i
Falsterbo vid denna tid. Resultatet blev att eken dog. Vis av skadan planterades en
ny ek vilken redan vid planteringen var cirka  år och som dessutom skyddades av
ett högt kraftigt staket.



SJ rationaliserar – med förgäves
Den allmänna samhällsutvecklingen innebar även för järnvägen förändrade förutsättningar. SJ försökte anpassa sig och genomförde ett flertal rationaliseringar inom
alla verksamhetsgrenar befogade och obefogade. För att visa handlingskraft minskades ordinarie personal, och istället anställdes vikarier för att ersätta indragna
tjänster och detta pågick i flera år. Personalminskningen innebar också omplaceringar med nya ovana arbetsuppgifter som
följd, vilket tidvis vållade stress och problem, då utåt sett allt skulle fungera som
tidigare. Lönegraderna ändrades vilket
kunde innebära både höjd lön för några
och sänkt för andra.
Godstrafiken blev också rationaliserad
med nya, effektivare lastnings- och lossningsanordningar på övergångs- och omlastningsstationerna. Trots detta minskade
trafiken på grund av hårdnande konkurrens från biltrafiken.
För Falsterbos del hade godsutkörningen slopats, häst och vagn samt flakmopeden blivit inställda för gott. I stället kom lastbilen i SLAB:s regi som både lämnade
och hämtade godset direkt hos kunden. Men ökade kostnaderna tvingade fram högre frakttaxor med sämre konkurrenskraft som följd. Även sommargästerna blev
alltmer bilburna och det hela innebar en successiv avmattning i järnvägstrafiken.
Början till slutet för Falsterbobanan
Den  augusti  avgick sista tåget mellan Södervärn och Falsterbo. Det blev ett
datum med besvikelse, ledsnad och många tårar. Det var emellertid också ett datum
och ett bittert slut vilket under lång tid föregåtts av en intensiv kamp för att få
behålla linjen. Åtskilliga var de intervjuer och tidningsartiklar som följt utvecklingen fram till det definitiva beslutet med följande krassa information från SJ i
»Sveriges Kommunikationer – Tabell nr:  avseende linjen Falsterbo - Södervärn
- Falsterbo: Persontrafiken överförs helt till landsväg fr.o.m. den  augusti .
Ersättande busstrafik – se tabell «.
Samma dag som beslutet togs hade någon påpassligt och helt osynligt tagit sin



egen flagga och halat den på halv stång på plattformsflaggstången vid Falsterbo
station. Linjens upphörande gladde dock flera av de ledande politikerna i såväl Skanör som Falsterbo, vilket knappast bidrog till att dämpa allmänhetens vrede. Visserligen hade linjens ekonomi varit ett återkommande problem och under en kort
period  var trafiken t.o.m. nedlagd (se sidan ). Men vad det gäller det ekonomiska underlag som nedläggningsbeslutet grundades på var det en fråga om rent
bedrägligt bollande med siffror vilket både jag och flera med mig kände väl till. Jag
framförde också dessa mina synpunkter vid en sammankomst med SJ:s olika ledningsgrupper, till vilken även representanter från berörda kommuner längs linjen inbjudits. Som ett typiskt exempel kan jag nämna att kostnaderna för all personal hämtades från år , medan jämförande inkomster härrörde från . Detta blev helt
missvisande eftersom år  alla berörda personalgrupper hade kraftigt reducerats.
Berörda invånare protesterade kraftigt dels genom att skriva på listor utlagda på
lokala banker, affärer och andra offentliga platser för linjens bibehållande, dels genom uppvaktning på såväl lokal nivå som på kommunikationsdepartementet. Såväl
ortsbefolkningen som sommarboende med anknytning till Falsterbonäset kämpade
för sin järnväg. Många offrade både tid och pengar i något som tyvärr blev en hopplös kamp, där bland annat namn som Mikael Kristersson, Barbro Carlberg, familjen
Wadsten, Folke och Ingrid Ekwall, Elsa Nilsson, Elsa Svensson, Ebba Ejlertsson är
några bland många, många fler.
Riksdagen gjorde slut på pinan (och kampen) genom konseljbeslut  där
nedläggningsdatum bestämdes till den  augusti . Det krävdes visserligen medgivande från högsta beslutande organ i Malmö och Skanör, men beslut om sådant
medgivande fattades i Skanörs ärevördiga -tals rådhus – vilket enligt mitt förmenande var alldeles för förnämt för ett sådant nesligt beslut. Många besökare hade
samlats, protesterat och även reserverat sig mot fattat beslut, men allt var förgäves.
Generaldirektören för SJ – Lars Pettersson – en gång själv järnvägstjänsteman,
men tyvärr vid tillfället negativ till fortsatt trafik på de mindre linjerna - intervjuades om möjligheterna att riva upp fattat beslut, men det var som att tala för döva
öron.
Vägverket hade under processens gång redan tassat omkring någon månad i markerna med sina mätinstrument i akt och mening att göra beräkningar för bästa
sträckning av redan planerad motorväg. En sådan motorväg kunde dock endast
byggas om tillstånd gavs av de styrande i Skanör och Falsterbo och järnvägstrafiken
upphörde. Man kan fråga sig om det inte funnits plats för såväl järnväg som motorväg för bilar/bussar. Nu förlorade järnvägen, delar av banvallen blev underlag för
motorväg och idag kämpar man mot en alltmer växande kö av bilar mellan Näset
och Malmö.
Fram till  drevs alla tåg med ånglok, vilka efterhand ersattes med diesel-



drivna rälsbussar. På grund av den stora resandemängden på lördagar och söndagar
under sommaren användes dock ånglok ända fram till . Enligt uppgift på officiell tidtabell avgick det sista ångloksdrivna tåget från Falsterbo till Södervärn i augusti .
En folkfest med sorgkant
Söndagen den  augusti  är ingenting sig likt på vår station. Det är mängder av
tågfantaster som trängs och knuffas i allmän festyra. Såväl svenska som utländska
järnvägsföreningar och järnvägssällskap har valt Falsterbobanans nedläggelse just
denna dag för sin årliga tågutfärd. Det finns nog ingenting som kan vara mera unikt
än en tågresa Södervärn - Falsterbo - Södervärn vilket ju idag innebär »En sista
chansen resa«.
Överallt – i tågen, på plattformen, på expeditionen och även i min privata bostad (som ju har bästa platsen med fri utsikt över spektaklet) är det resande, väntande vänner och allmänt skådelystna, vilka alla vill se »Det sista tåget« och helst
också få en möjlighet att »klappa« loket. Dagen till ära är många klädda i paraduniformer från såväl officiella anställningar som olika privata sällskap. Dessutom är
sekelskifteskläder, bästa gåbortskostymer och finklänningar vanligt förekommande



denna dag för att inte tala om alla fantastiska nationaldräkter.
Påkopplade bandspelare redo för intervjuer, men kanske framför allt för att kolla
stämningen dyker upp på flera ställen på stationen. Tågen töms på passagerare som
blandar sig med och försvinner i folkvimlet på plattformen. Det är liv, det är kaos,
det är bekanta, men det är också många tillresta obekanta. Det är nästan omöjligt
att ta sig fram på plattformen och likheten med en sardinburk är påtaglig.
SJ musikkår i gamla, vackra uniformer konserterar på alla stationerna längs linjen vilket ytterligare befäster intrycket av en stor händelse som ingen vill gå miste
om. Alla är i rörelse, många begär autografer av de två på loket och av tågmästaren.
Svetten rinner i strida strömmar ner för ansiktet på lokföraren P.G. Larsson och
eldaren Yngve Larsson medan tågmästaren Dersell är svårare att fånga in. Han sitter
som drottningen på en bikaka, packat med folk runtom. Själv skriver jag hundratals
autografer samtidigt som otaliga fotografer vill ha en bild med ett leende, vilket
dock blir lite krystat från och till. Som tur är har jag fått min frukost med havregröt
och svarta vinbär för sedan har det inte blivit tid till någon paus – det går helt enkelt
inte att komma ifrån någonstans.
Trappans tjugo steg upp till andra våningen är helt fylld med folk, som vill se och
njuta av utsikten för att inte tala om nästa trappavsats upp till tredje våningen vilken
är belamrad med mängder av fotoutrustning. Det blir för min familj en ofrivillig



»husesyn« av vår privata bostad i jakten på bästa
utsiktsplats och loket »J « är ett hett
kameraobjekt i dubbel bemärkelse. Astrid har
gjort en stor krans med blommor och grönt
samt ett blågult band med texten »Falsterbo«
respektive »Farväl« i guld på de båda bandändarna. Med denna krans pryder vi dagens lok.
Ständigt nya människor strömmar till och
plattformen blir om möjligt alltmer fullproppad. Det är säkert mer än  personer på
tåget konstaterar tågmästaren samtidigt som han försöker torka bort svetten från
ansiktet. Det hela innebär emellertid också en stor fara då folk utan hänsyn är överallt och nästan omöjliggör den nödvändiga åtgärden att växla runt loket som skall in
på spår två, sedan ut mot järnvägsövergången för att slutligen backa till tågsättet
vilket skall avgå. Tågmästaren arbetar sig fram, tappar mössan som någon hjälpsam
person tar upp med frågan: »Hur var resan?«. För att dels kunna backa loket med
den säkerhet som krävs, dels för att väcka lite extra uppmärksamhet ger lokföraren
upprepade signaler med ångvisslan – några extra för att tillfredsställa bandspelarna.
Plats på loket har nu även distriktschefen W. Scherman tagit. Några kommer



fram och ber att få se in i själva lokförarehytten, vilket tillåts idag varvid lokföraren
samtidigt öppnar pannluckan så att värmen slår mot de närvarande. Det är som
man säger värme ute och värme inne, men värme i hjärta och värme i sinne är för
många av oss mera diskutabelt just idag. Folkfesten gäller hela linjen från ändstation
till ändstation. På alla stationerna lika mycket folk, ute på Ljungen, fortsatt längs
hela linjen, överallt massor av folk som vinkar till avsked.
Hela dagen fortsätter på samma sätt. Ständigt nya resande, ständigt nya nyfikna.
Tåg kommer och tåg går, alla lika överfyllda, alla sittplatser omgående upptagna
sedan blir det kamp om ståplatserna men trängseln till trots inga sura miner utan en
trivsam familjär stämning möter en överallt. Tillfredsställelsen över att ha fått en
plats på något av »Den sista dagens Tåg« skapar en speciell feststämning - det är
skratt, det är sång, det är musik med olika instrument där munspelet ju dock är det
lättast hanterbara. Dock - i vimlet har ingen märkt att någon varit framme och halat
stationens flagga på halv stång – ännu en påminnelse om att det visserligen är en
folkfest, men »En folkfest med Sorgkant«.
Lions har passat på att förlägga sin årliga sommarmarknad på ängen intill stationsområdet till denna helg och kommersen är minst sagt livlig. På kvällen skall Lions
dessutom ha auktion på Falsterbohus, där min uniformsmössa tydligen blir ett av
dragplåstren. De har också låtit såga upp cirka  mm tjocka bitar av järnvägsrälsen,
vilka förgyllda alternativt försilvrade (så ser det i alla fall ut) har en strykande åtgång. De måste nog ta fram en extra upplaga längre fram.
Alla bord ute och inne är upptagna, hälsningsskrivande överallt för att få den
eftertraktade »Sista-dags-stämpeln«. Matsäckarna kommer fram och många låter
såväl sin klädsel som innehållet i matsäcken påminna om dagen för banans invigning den  maj . Detta med hjälp av gamla framplockade kort och tidsbeskrivningar.
Det är många både uttalade och outtalade funderingar kring denna dags firande.
Denna enorma mängd av människor på stationerna, i väntsalarna, på tågen och
längs linjen. Dagens nedläggning av Falsterbobanan måste vara ett unikum jämfört
med alla andra tidigare järnvägsnedläggelser enligt mitt förmenande. Inte i min
livligaste fantasi trodde jag att dagens händelse skulle kunna samla så mycket folk,
vilka visar inte bara ett nyfiket intresse utan också ett äkta deltagande och en sorg
över att en epok för alltid är över, en -årig epok förknippad med minnen om
gemenskap, glädje och värme för alla berörda.
Ingen tid att förlora
Morgonen den  augusti väcktes vi ovanligt tidigt – en morgon då man verkligen
behövt sova ut efter alla omtumlande händelser dagen innan. Det var ban- och



ledningspersonal i full aktivitet. Aldrig tidigare hade de visat sig så tidigt en morgon
på stationen. Men nu var de här och demonterade allt som kunde möjliggöra en
spårbunden trafik framöver och redan klockan . hade de utfört de viktigaste
delarna av detta arbete. Endast s.k. vagnuttagning var möjlig eftersom detta är undantagit från normala krav på säkerhetsbestämmelser, men egentligen behövdes ju inte
några säkerhetsbestämmelser längre – allt var ju nollställt.
Det följde ett idogt arbete med borttransport av all utrustning – ställverk, värmepost, oljecisterner, elledningar, ljussignaler m.m. Själva banans »jämnande« med
marken var utlagt på entreprenad och snart syntes inte ett spår av spåren. Sliprarna,
räls och växlar samlades i stora upplag, men en slipers vid vattenkastare-spåret intill
lokstallet fick bli kvar och är nu en påminnelse för alla besökare hos mina höns om
storhetstiden för Falsterbo som järnvägssamhälle.
Dessutom ytterligare några vid Fyrvägen – infarten till Falsterbohus. Mängder
av slipers köptes av kommunen för att bilda palissad mot hårda östanvindar vid
Östersjöns stränder – detta vid en tidpunkt då man inte förstod hur giftigt det
impregneringsmedel som skyddat dessa slipers var.
Högtidsdagar för souvenirsamlare
Direkt efter nedläggningen blev det en hämningslös rivstart på samlarobjekt från
station och järnväg. Allt, både löst och fast, som varit i järnvägens ägo blev stöldobjekt – klockor, skyltar, stegar, plattformstrappor m.m. transporterades bort.
SJ sålde kvarvarande yttre och inre inventarier, som var brukbart medan övrigt
körde ut på ängen söder om stationen där jag eldade upp mycket. Det fanns dock en
mängd arkivmateriel tillsammans med uniformer, järnvägsklocka, tidtabeller, signal-



lampor m.m, dels från Falsterbo, dels från andra stationer som jag samlat under
årens lopp vilket lagrades i kvarvarande magasin i avsikt att senare skänkas till Falsterbo Museum. Tyvärr brann magasinet med allt vad där var samlat ner Trettondagen år .
En liten raritet är idag i min ägo, vilken jag dock erhållit fullt lagligt som gåva
från SJ. Av en tillfällighet såg jag en dag någon som med järnsåg klättrat upp på
magasinstaket i avsikt att stjäla vindflöjeln. Jag avstyrde det hela, kontaktade banavdelningen och som tack fick jag den mycket speciella vindflöjeln som gåva. Den
är nu renblästrad och behandlad så att den ser ut som ny.
Men livet går vidare
Trots att jag beklagade nedläggningen av järnvägslinjen Södervärn - Falsterbo måste
jag i ärlighetens namn säga att jag personligen blev korrekt behandlad av SJ. Jag fick
möjlighet att välja mellan fortsatt tjänstgöring i Malmö eller Trelleborg. Jag fastnade
då för Trelleborg och den redovisningscentral som fanns där och där dessutom ett
flertal av mina tidigare arbetskamrater redan arbetade.
Det var mest övertalig personal som i mitt eget fall – stationsföreståndare från
nedlagda stationer eller liknande. Naturligtvis var uppgifterna som stationsföreståndare trevligare – ett rörligt arbete, serviceinriktat, vilket hade passat mig perfekt. Nu
blev det relativt enformigt, stillasittande arbete med få pauser och en kanske redan
tidigare svag rygg gjorde sig gällande.



Jag trivdes dock bra tillsammans med mina kamrater på redovisningscentralen,
såväl kvinnliga som manliga och tiden från den  september  till april  då jag
pensionerades gick fort. Då hade jag varit  år i järnvägens tjänst
När järnvägstrafiken upphörde var det  avgångar i vardera riktningen under
vardagar samt  avgångar i vardera riktningen lördagar, söndagar och helgdagar.
På linjen Vellinge - Falsterbo fanns stationerna/hållplatserna:
Vellinge - Åkeshög, Kungstorp - Fotevik - Höllviksnäs - Ljunghusen - Skanör
och Falsterbo.
Idag finns stationshuset Ljunghusen kvar som fritidslokal. Fotevik användes av
en privat hantverkare medan stationshuset i Kungstorp fick rivas på grund av den
nya dragningen av väg . Skanör har pietetsfullt blivit inrett till banklokal och
Falsterbo stationshus är som nämnts numera konsthall.



Vägen till »Stinsmössan«
Livet som järnvägsman
Efter sexårig folkskola i Vik och Glimminge och därefter tvåårig fortsättningsskola i
Glimminge tog jag i juni  realexamen i Simrishamn,  år gammal. På hösten
samma år fick jag provanställning i tre månader på MSJ – Malmö - Simrishamns
Järnväg – med placering i Tommarp.
Denna järnvägslinje ingick i ett större privat järnvägsnät: Malmö - Trelleborg
(över Vellinge) - Rydsgård, Börringe - Östra Torp, Dalby - Bjärsjölagård samt Vellinge - Skanör - Falsterbo. Samtliga dessa linjer såldes den  juni  till Statens
Järnvägar. Efter att ha klarat ett antal olika prov fick jag fast anställning.
Ett anställningsavtal med MSJ och sedan med SJ fastställde tjänstens omfattning
m.m. Jag minns att enligt avtalet var jag garanterad helgdagsfritt minst var tofte
sön- och helgdag. Under de första åren kompletterade jag mina kunskaper med
såväl Hermodskurser som olika kurser i SJ regi. Jag har haft följande stationer som
hemstationer och således bostadsort: Tommarp, Dalby, Sege, Östra Torp-Smygehamn, Vintrie och Falsterbo.
Jag har tjänstgjort på inte mindre än  olika stationer, varav de flesta idag är
nedlagda, spåren upprivna och själva stationsbyggnaderna oftast jämnade med marken. Då jag tjänstgjorde på Östra Torp bytte denna station namn till det ur turistsynpunkt mera välklingande Smygehamn – efter det riksbekanta Smygehuk.
Min målsättning var att få utbildning till tågklarerare, vilket lyckades och år 
fick jag min behörighet. Jag arbetade sedan som tågklarerare på ett flertal olika
järnvägsstationer på Österlen och sydvästra Skåne. Tågklareraren fick svara för tågtrafiken till och från aktuell station samt för det expeditionsarbete som fanns på en
mindre station. All kontakt mellan stationerna för att styra tågtrafiken skedde med
hjälp av järnvägens eget telegrafsystem och telegrafspråket var »morse«. Jag var faktiskt den sista järnvägstjänsteman som fick utbildning i morse. Lönen var : kr
per dag då man tjänstgjorde på hemmastationen och : kr per dag då man tjänstgjorde på annan station.
De flesta stationerna var kombinerade järnvägs- och poststationer så man fick
även ta hand om olika postärenden. Det innebar bl.a. brev- och tidningssortering.
Paket och rekommenderade försändelser samt postgiro, radiolicenser, telegram m.m.



skulle även hanteras. Typ och värdet av försändelser varierade mycket på de olika
stationerna. Jag minns speciellt Björnstorps station, där det vid löneutbetalningar
kunde komma . kr och mer till Björnstorps Gods. Ofta kom posten med
postgiro-utbetalningar till bönderna för t.ex. mjölk, betor, säd m.m.
Med tanke på dagens risk för rånöverfall i samband med penningförsändelser
kan det vara intressant att beskriva dåtidens säkerhetssystem. På stationerna hängde
i expeditionslokalen på väggen ett signalhorn (liknande det man ser på gamla bilder
av postryttare). Reglementet föreskrev att vid rånöverfall skulle man ta ner detta
signalhorn, springa ut på perrongen och med hjälp av hornet påkalla hjälp. Det har
aldrig under min tid vid järnvägen varit aktuellt att använda signalhornet och så vitt
jag vet har inte heller någon kollega till mig behövt ta det till hjälp. Flertalet SJ-män
tänkte nog aldrig på att det fanns ett signalhorn och ännu mindre på att det fanns
regler för dess användande, men faktum är att i t.ex. Djurslöv fanns detta signalhorn ända in på -talet.
Tjänstgöringen på en station varierade från endast någon dag till några månader
eller rent av år. Vid kortare tjänstgöring utgick traktamente med mellan  till fem
kronor som sedan höjdes till  resp.  kronor per dag. Under min tid i Dalby tillhörde jag s.k. reservpersonal, vilket betydde att man fick »flacka« dvs tjänstgöra på
olika stationer. Detta var slitsamt, men man fick bra kännedom om både stationslivet och stationsorten.
Vissa stationer t.ex Klostersågen och Stävesjö saknade både affär och matställe.
Då fick man efter arbetet cykla till ett matställe eller till en affär och handla för att
själv laga till sin mat. Nattlogi ordnades på hotell eller något enkelt privat
övernattningsrum. En udda station som Klostersågen låg relativt ödsligt, långt från
närmaste bebyggelse och inget elljus framdraget – man måste tända en karbidlampa
i god tid före mörkrets inbrott. Där kom endast ett fåtal postkunder och efter tio på
förmiddagen fanns inte en människa där. En grusgrop fanns i Klostersågen varifrån
grus levererades några gånger i veckan, men de flesta tågen passerade förbi.
Från tiden i Nordanå erinrar jag mig en episod. Jag avlöste där vid fridagar och
söndagar och hyrde då hos en äldre dam. Hon fick på omvägar reda på att mitt
traktamente blivit höjt med en krona varför hon genast höjde hyran med motsvarande belopp. Det var inget man kunde göra något åt.
Maten lagade jag själv på ett spritkök som jag förvarade i en specialinredd unikabox tillsammans med rödsprit och tändstickor. I en annan box hade jag kökstillbehör
såsom gryta, bestick, tallrikar m.m. och slutligen i en säckliknande väska allt som
behövdes för natten. Några stationer hade spis eller den äldre typen av kamin med
spisringar för olika grytstorlekar.
På vissa stationer var inget ordnat för övernattning och då fick man sova i sovsäck direkt på golvet i stationens expeditionslokal. I gengäld arbetade man normalt



Tomarps station

ensam på en station och då det ofta var lite tågtrafik kunde man sköta mathållningen
under dagen och även koppla av med en cykeltur ut i naturen. Expeditionen måste
dock vara städad och fri från nattdoft och matlukt då brevbärarna kom. De var
morgontidiga och plikttrogna i sitt arbete. Dessutom bildade tanterna ofta kö, ibland timmar innan normal öppningstid.
Hur jag hamnade i Falsterbo sommaren  har sin egen historia. Jag var den
sommaren placerad i Dalby med söndagstjänstgöring i Torna Hällestad och samtidigt semesteravlösare på ett flertal olika stationer. Bl.a. även i Löddeköpinge som
hade en trevlig station där jag verkligen tyckte om att arbeta. Där fanns allt – en bra
affär, fint Gästis och ett trevligt Café. Jag åt på Gästis och på »resgodset« fanns en
säng som SJ-folk använde. Jag trivdes verkligen i Löddeköpinge och därför kändes
det hårt när jag fick en (ovillkorlig) kommendering till Falsterbo för att tjänstgöra
på den stationen som förstärkning under hela sommaren. Jag skulle bl.a. tjänstgöra
som kassakontrollant. I Falsterbo arbetade nio man. Men inget ont utan det har
något gott med sig. Under denna sommar i Falsterbo träffade jag min blivande fru
Astrid. Vi förlovade oss till jul samma år och den /  blev det bröllop. Samma
år –  – blev jag fast placerad i Falsterbo och vår första bostad hyrde vi på Kaptensgatan  i Skanör. Normalt fanns det på Falsterbo station tre personer, varav en oftast
var på resande fot på olika stationer i södra och västra Skåne. Mellan Falsterbo och
till dessa olika stationer cyklade man.



Tommarp – en händelserik tid för mig
Tommarp är en station som jag har en mängd trevliga ungdomsminnen från och
där har jag mött både postkunder och resenärer vilka man inte glömmer i första
taget. Jag hyrde hos »Betty Nilssons Kaffé« (det stavades så på den tiden) där jag
kunde laga maten i deras kök. Kakor till kaffet gick att hämta direkt i bageriet eller
i affären. Betty Nilssons Kaffé var samlingsplats för ortens ungdomar och en centralpunkt för allt byskvaller. Ransoneringskuponger var ett ständigt diskussionsämne och en värdefull bytesvara i de fall man inte handlade utan kuponger. Eftersom jag även arbetade på natten fick jag extra tilldelning av kuponger för smör och
kött – en begärlig bytesvara. En annan samlingsplats var just stationen och då jag
arbetade på kvällen väntade man gemensamt på sista tåget.
Tommarp var en stor station för såväl persontrafik som gods och post. Biljetter
för långväga resmål som Stockholm och Malmö såldes, men även för kortare resor
till Tomelilla, Ystad och Simrishamn. Godstrafiken bestod mest av transport av
lantbruksförnödenheter, smör, rotfrukter, levande djur, torvbalar mm.
Tommarp var också en av de största bettransportstationerna till Gärsnäs betstation. All betlastning skedde för hand med hjälp av en speciell betelevator och när
sedan melassen kom i retur, rykande, varm och doftande skedde lossningen också
för hand. En dag i veckan gick en transport med levande djur från Ehrnfrid Nilsson
i Tommarp till konsumägda kontrollslakteriet i Sege. Tommarps Mejeri var mottagare av minst  drittlar för smör per månad, vilka kom från Löfbergs Tunnbinderi
i Smedstorp.
Under krigsåren och kortare perioder senare var Tommarp avsändningsstation
för sill och torsk från Fiskexporten i Skillinge. Dessa transporter skedde antingen i
hela vagnslaster till en slutstation eller till någon mellanstation där det blev omlastning för transport med annat tåg till hungriga och kupongfattiga stadsbor. Det var
en otrolig mängd sill som fiskades och åts under krigsåren – sillen fick ersätta det
kupongbelagda köttet.
Sillen »gick till i mängd« och Simrishamn som var större sillastation än Tommarp ägde då Sveriges största fiskeflotta. Många orter längs kusten levde på dessa
sillfångster och upplevde en blomstringstid. Bara att lasta ett hundratal sillalådor i
en godsfinka i ett persontåg tog lång tid. Två man kastade in lådorna och två man
placerade dem rätt i vagnen med hänsyn till såväl mottagarestation som eventuell
övergångsstation.
Det var viktigt att verkligen känna till samtliga stationer på linjen. Många av
stationerna på »min linje« Malmö - Simrishamn hade såväl allmän godstrafik som
vagnslasttrafik. Det var makadam från Dalby/Önneslöv, tegel från Veberöd, Fyleda-





lens fina sand från Eriksdal samt inte minst betor/socker/melass till och från Staffanstorp. Andra stationer hade betydande biljettförsäljning och personal var då avdelad
för var sitt specialområde, såsom taxering, bokföring och sortering av fraktsedlar på
respektive linje och station.
Utvecklingen då det gäller biljettförsäljning är intressant. Då
jag började fanns förtryckta biljetter »Edmonska«, men de flesta
biljetterna fick skrivas ut för hand. Edmonska var det vedertagna
begreppet för ett mycket välutvecklat biljettsystem, vilket bäst
beskrivs som den tidens mekaniska föregångare till dagens elektroniska datasystem. När det t.ex. gällde en sovvagnsbiljett gjordes en skriftlig beställning som skickades med telegraf eller med
tjänstepost till en speciell sovplatsbokning. Efter registrering kom
den sedan tillbaka med uppgift om tåg, avgång, vagn och platsnummer. Proceduren kunde ta flera dagar och kunden måste
vara ute i god tid. När jag slutade i Falsterbo  fick resenären
besked direkt i biljettluckan på stationen medan man idag inte
ens behöver besöka någon station utan kan göra beställningen
direkt med hjälp av dator och Internet.
Tommarp var en kombinerad järnvägs-/poststation och arbetet hade stor omfattning, en av de största inom :e (senare :e) trafiksektionen. Under många år
var Inez Andersson (gift Strid) postbiträde med minst  timmars tjänstgöring per
dag. Hon skötte sitt arbete till belåtenhet samtidigt som vi hjälptes åt med flera av
de rena järnvägsysslorna. Då t.ex. vagnväxling eller tågklarering krävde bortavaro
från stationen av ansvarig tjänsteman utförde hon de uppgifter som behövdes och
eventuell namnunderskrift ordnades i efterhand.
Trots mina år vid Tommarps station var jag aldrig »du« med stationsföreståndaren Ragnar Andersson. Det var alltid Mårtensson respektive Andersson, men då det
blev en tjänst ledig ville Andersson ha Mårtensson tillbaka och så blev det också.
Då Ragnar Andersson slutade blev hans efterträdare O. Strömberg som hade
varit radiotelegrafist på tågfärjan mellan Trelleborg-Sassnitz. Han hade inte sysslat
med stationstjänst på många år och aldrig mött den sorts trafik som fanns på stationen. Han hade blivit befordrad efter lönegrad och antal tjänsteår och telegrafister
låg rätt högt på lönelistan. Beträffande postgöromål som taxering av brev och paket
till utlandet var han dock ren proffs. Han kunde på rak arm säga priset för en försändelse eftersom detta arbete hade ingått i hans tjänst på färjan. Sådana försändelser fanns knappt i Tommarp – kanske ett brev till Amerika till julen.
På vår station var det i stort sett rena järnvägsgöromål, så Strömberg blev helt
beroende av den personal som fanns på stationen och han måste lära sig allt från
grunden. Jag skötte flertalet av hans sysslor och överlämnade i efterhand handlingar



till honom för underskrift. Så var det under en längre tid och eventuella fel rättade
vi gemensamt. I motsats till Ragnar Andersson var Strömberg mera personlig i umgänget på stationen. Han kunde säga »du« på minst  språk och »du« på Österlenmål lärde han sig snabbt.
Däremot var det svårare för honom med rutinerna på stationen med kundernas
krav, postsortering i olika fack till de båda lantbrevbärarna, fraktsortering, underrättelse om ankommet gods m.m. Strömberg uppskattade verkligen vår hjälp och det
blev ofta en kopp kaffe med kaka på expeditionen.
Tjänsten alternerade på så sätt att man arbetade en dag på eftermiddagen och
sedan förmiddagen dagen därpå. Under betkampanjen började arbetet kl. ..
Första tåget kom . och då skulle banan ha kontrollerats så att man kunde meddela: »Tåg A klart Tommarp«. Det var mörkt, dystert och riktigt kallt på expeditionen innan det blivit fart på vedkaminen, men ofta hade Strömberg varit uppe i
ottan och då stod redan kl. . bredda smörgåsar och varm choklad framdukat
och det var även varmt när dagens arbete började. Omkring klockan . var det
frukostpaus och jag kokte havregröt, kaffe och njöt av nygräddade frukostbullar. Vi
arbetade gemensamt, lärde av varandra och efterhand blev Strömberg en riktigt
duktig stationsföreståndare.
För många av byarna runt stationsorten Tommarp som Tågarp, Virrestad, Karlaby,
Vranarp, Gladsax m.fl, var just Tommarp den bästa poststationen. Tommarp hade
bättre personlig service än Järrestad vilken också var poststation.
Jag har tidigare talat om att det inte gick för sig att säga »du« till någon person
högre på rangskalan. Det var en högtidlig procedur att lägga bort titlarna. För en
ung spoling som jag var det direkt obildat att säga »du« till någon tjänsteman över
mig. Därför blev det en mindre chock bland postkunderna då jag vid ett tillfälle
expedierade Curt Wallin – ortens präst – och han sa »Du Stig« till mig. Jag svarade
med »du« tillbaka och man kommenterade livligt händelsen på stationen efteråt.
Mycket har förändrats under åren och då jag lämnade Tommarp  fanns bara
några kvar som krävde att tilltalas med namn och titel såsom patronen, agronomen,
handlaren och folkskolläraren för att nämna några. Man fick fortfarande en tillrättavisning om man duade någon av dessa personer. När jag lämnade Tommarp blev
jag av avtackad av ortsbefolkningen och fick en porslinspjäs som avskedsgåva.
Dalby – en »flackande tillvaro«
Efter Tommarp blev jag placerad i Dalby som var »uppsamlingsstation« för reservpersonal. Vi var sällan mindre än fyra SJ-män som »flackade« runt till olika stationer
som avlösare. Under Dalbytiden bodde jag hos fröken Dahlgren, som var anställd
som städerska på SJ. Hon hjälpte även stinsen Assar Nordhs familj med hushållsbe-



styr. Att vara stins i Dalby var något utöver det vanliga. Det tyckte i alla fall Assar
Nordh själv.
Under åren i Dalby fick jag tillfälligt tjänstgöra på många olika stationer i södra
Skåne och på Österlen. Jag tjänstgjorde bl.a på Klågerups station på linjen MalmöGenarp Järnväg – MGJ. Denna linje var en av de första som lades ner. Jag blev väl
insatt i rutinerna på dessa olika stationer. Jag antecknade det som jag tyckte var bra
och praktiskt för att använda det om jag längre fram fick en »egen« station. Många
stationer var välordnade – ibland direkt överdådigt – medan andra var raka motsatsen.
Det var dock inte alltid så lätt att hålla reda på och sätta sig in i alla olika föreskrifter. Många stationer hade buntvis med osorterade ändringar liggande. Föreståndarna ansåg att det inte fanns tid till insortering då så mycket annat var viktigare
enligt deras uppfattning.
Man fick ofta tjänstgöra vid närliggande stationer såsom på linjen Dalby-Bjärsjölagård eller linjen Malmö-Simrishamn. Detta för att SJ skulle spara traktamente.
Linjen Dalby-Bjärsjölagård gick genom ett naturskönt område med mycket skog
och ett rikt djurliv. Tåget fick stanna och skrämma undan rådjuren, men de kom
ofta snabbt tillbaka. På linjen fick föraren också under färden ”tuta bort” fasaner
och rapphöns. Harlösa var störst på denna linje där fyra möteståg kunde vara inne
på stationen samtidigt.
Dalby hade en omfattande godstrafik och under rusningstid var vi sex man i



tjänst. Det var flera tåg med makadam och sten från Önneslöv dagligen. Tågsätt
med upp till  MAS-vagnar åt gången. Vagnlistan blev lång och det gällde att få
med så många vagnar som möjligt. Förseningar uppstod rätt ofta då det var kraftig
stigning mot Kyrkheddinge och tågsätten var tunga. MAS-vagnarna var specialkonstruerade för tunga transporter och lastade c:a  ton. Det kunde därför ta extra
lång tid innan tåget anlänt till Staffanstorp, vilken var tågklareringsstation.
Från min tid på Dalby station minns jag stinsen Assar Nordh. Han blev ”nästan”
förbannad om man skulle råka säga du till honom. Den ende som sa du till honom
nere på expeditionen var hans adoptivson. Nordh njöt sin fritid om kvällarna över
ett litet glas whisky. En gång kom lokförare Dahlberg – en stor humorist – in på
expeditionen då Nordh tjänstgjorde för att ta reda på avgångstiden för sitt tåg. Dahlberg ställde sin fråga till Nordh men glömde säga »stins« vid tilltalet med påföljd att
Nordh på sitt speciella sätt lite spottande och fräsande kläckte av sig: »Säger Dahlberg bara Nordh till sin chef på lokstationen?«. »Nej det gör jag inte« svarade Dahlberg. »Se där, vad säger Dahlberg då?«, »Jag säger Jönsson så klart« svarade Dahlberg
– hans chef hette så. I denna dialog visas mycket av den titelsjuka och överlägsna ton
som var typisk för många stationsföreståndare. Jag blev t.ex. vid ett tillfälle verkligt
förvånad då jag på Björnstorps station såg en tågklarerare i vita handskar, vilket
verkligen inte var vanligt.
Östra Torp som blev Smygehamn
Under en kort period c:a ett halvår var jag placerad i Östra Torp - Smygehamn, en
intensiv och intressant tid. Det var en expansiv ort med affärer, bank, restaurang,
caféer, läkare, distriktssköterska m.m. Det var en trevlig och gemytlig befolkning
och det ordnades flera olika kulturarrangemang. Just vid denna tid –  – skulle
beslut om namnändring från Östra Torp till Smygehamn fattas. Det blev en livlig
debatt med två läger av dels traditionalister som ville värna om det gamla namnet,
dels förnyare som ivrade för det mera i turistsammanhang slående namnet Smygehamn. Själv var jag också tveksam i denna fråga, men det var ju klart att Smygehuk
– Sveriges sydligaste udde var känt över hela Sverige och också utanför landets gränser.
Min tveksamhet blev positiv för mig personligen då jag lärde mig känna båda
sidornas anhängare. När traditionalisterna hade sammankomst blev jag inbjuden
som förespråkare för det bestående med en god middag som resultat. Och när sedan
förespråkarna för namnet Smygehamn hade hemligt möte tvärs över vägen blev jag
också inbjuden, då jag samtidigt insåg att ökad turism var en välsignelse för en
mindre ort. Förplägnaden var god i båda lägren. Det fanns spioner som lyssnade
och det gällde att överträffa varandra. Det blev alltså en tids förändring i min mat-





Östra Torp / Smygehamn

hållning och det hela blev för mig något av den tidens mera påtagliga »valfläsk«.
Pressen blandade sig i leken, många journalister och fotografer kom och gjorde
reportage om orten och även om trafiken på vår station. Östra Torp som slutstation
på linjen Börringe-Östra Torp innebar förutom vanliga järnvägsuppgifter även påfyllning av vatten och kol, men för många var Östra Torp framför allt en »sillastation«. Sillaperioden sammanföll dock i huvudsak med världskriget och var 
endast ett minne blott. Med tanke just på den framtida turistverksamhet för Östra
Torp som hägrade och de för ändamålet viktiga journalisterna som redan var på
plats insåg man att en sillatid måste »skapas fram«. Detta gjordes mycket naturtroget. En lastbil hämtade tomma sillalådor i Köpmansmagasinet (sillahandlaren
hade sitt förråd där), körde ned till stationen där tåget stod och »väntade« vid plattformen. Vid inlastningen »gjordes« lådorna mycket tunga, de skulle ju vara fulla av
havets silver, och fotografen fick de bilder han önskade. Reportaget innehöll sedan
en text som framhöll ortens förträfflighet och invånarnas idoghet samtidigt som
möjligheten till tryggad inkomst för ortens yrkesutövare med en lovande framtid
och utveckling poängterades. Turismens betydelse för nejden och då särskilt för
Östra Torp glömdes inte heller bort och det planerade Smygehamn fanns naturligtvis också med i beräkningen. Själva namnbytet blev en kompromiss. Såväl järnvägsstationen som ortsnamnet blev Smygehamn, men församlingen förblev Östra Torp.
Stationsbyggnaden är idag i privata händer och köparen har gett den namnet Sjötorp, vilket uttytt är: S (tatens) J (ärnvägar) Ö (stra) Torp
På de flesta stationer samlades såväl äldre som yngre ortsbor på kvällarna för att



följa någon till tåget eller enbart för att se på folkvimlet. Det var många som åkte tåg
och på söndagskvällarna var det särskilt livligt. Dessutom var det på vardagarna
inklusive lördagen många som kom till stationen gående, cyklande eller med häst
och vagn för att hämta posten. De kom vid niotiotiden och passade då på att prata
om aktuella händelser, vädret eller annat som var intressant.
Klågerup - Bom hit och Bom dit
Malmö - Genarp var en järnvägslinje som försvann tidigt – redan  lades den
ner. Jag har endast tjänstgjort mycket kort på en av linjens stationer, nämligen Klågerup, men ett alldeles unikt säkerhetssystem för trafiken vid denna station har etsat
sig fast i mitt minne.
Det gällde bommarna vid denna station, som var av ett ovanligt kombisystem.
Man hade inte enbart bommar för korsande väg utan också bommar för järnvägen.
Systemet innebar att då man fällde bommarna för vägen gick bommar för järnvägen
upp. Å andra sidan – när ett tåg passerat och man vevade upp bommarna för vägen,
fällde man samtidigt bommar för järnvägen. Det var ett evinnerligt vevande var
gång det var dags för ett tåg att passera.
Min odyssé i järnvägens tjänst
Under mina år som järnvägsman har jag nog tjänstgjort på de flesta järnvägslinjer i
södra och sydvästra Skåne. Nedanstående förteckning av de linjer jag minns blir lite
av en nostalgisk återblick på de mindre och oftast privata järnvägslinjerna som fanns
i denna del av vårt land.
Malmö - Simrishamn
Malmö - Ystad
Dalby - Bjärsjölagård
Ystad - Eslöv
Tomelilla - Sankt Olof
Ystad - Gärsnäs - Brösarp
Kävlinge - Lund - Trelleborg
Barsebäckshamn - Kävlinge - Harlösa - Sjöbo
Trelleborg - Rydsgård
Börringe - Östra Torp
Malmö - Trelleborg
Vellinge - Skanör - Falsterbo
Malmö - Genarp



Jag började min stationstjänst i Tommarp på det fagra Österlen och slutade i det
underbara Falsterbo - Skanör.



Hvellinge-Skanör-Falsterbo
Järnväg
En bildkavalkad från de första åren
Stationerna var Hvellinge, Åkeshög, Kungstorp, Fotevik, Ljunghusen, Skanör och
Falsterbo. Höllviken kom till på -talet ungefär samtidigt som Åkeshög lades ner.
Vi tar oss en titt på byggnaderna tillsammans med Falsterbos egen fotoreporter
Matilda Månsson. Alla bilderna är tagna i samband med invigningen den  maj
.









Skämt och allvar
– episoder i tjänsten
Klostersågen – tillbaka till naturen
Klostersågen var en enkel station att arbeta på. Där var det långt till allt men i
gengäld hade man en underbar natur in på knutarna. Då man fått posten på morgonen, och brevbäraren fått sin post, lämnat ut vissa brev och paket m.m. till det fåtal
kunder som bodde inom området fanns det nästan ingenting att göra. Det var bara
att sitta och vänta på tågen, läsa säkerhets- och godsföreskrifterna, plugga in stationer, varvat med matlagning.
Oftast hade jag endast tjänstgjort några få dagar i taget och då under sommarperioden. Därför fick jag en mindre chock vid tjänstgöring en söndag på hösten. Jag
hade aldrig reflekterat på att Klostersågen låg så ensligt att elledningarna inte dragits
dit. Då mörkret lägrade sig över bygden blev det alltså för mig att försöka tända
stationens karbidlampa. Jag gjorde rent behållaren, fyllde på karbid, fyllde på vatten
från gårdspumpen och väntade därefter på att gasen skulle komma så att jag kunde
tända lampan. Jag fick använda många tändstickor, men gasen uteblev och mörkret
blev allt tätare samtidigt som jag själv blev allt mer nervös. I ilskan tömde jag ut
innehållet i karbidbehållaren och konstaterade att innehållet börjat »stelna«. Jag
förstod att något var fel, men vad? Just då kom Kjell Ottosson, en järnvägstjänsteman som bodde i trakten, förbi. Han kände väl till stationen, då han själv arbetat
där. När han fick se det allt fastare innehållet från karbinbehållaren förstod han
direkt det lustiga i situationen. Jag hade tagit från fel säck. Det visade sig att där
fanns två säckar, en med karbid och en med cement.
Snart blev Klostersågen en upplyst station mitt ute i ödemarken med en karbidlampa på expeditionsbordet och en annan ute på gaveln för att lysa upp plattformen.
Signallamporna som användes för själva tågklareringen hade batteri. Allt lugnade
sig, tåget kom och gick, jag var åter var ensam i ett ödsligt stationssamhälle, men
samtidigt en erfarenhet rikare. Hur man laddar en karbidlampa med cement var
något att berätta då jag kom tillbaka till det upplysta slättlandet.



Urspårning i Tommarp
Jag erinrar mig speciellt ett par händelser från min Tommarpstid både tråkiga och
glada. SJ anlitade pensionerade tågmästare och konduktörer som tågbefälhavare i
godstågen på sina tidigare linjer. Det var en mörk och regnig höstkväll. Vi skulle
backa in tomma betvagnar på lastningsspåret vid betelevatorn. Svensson – en liten
satt person som var tågbefälhavare – skulle visa stopp (detta eftersom han var för
gammal att sköta själva växlingen) i god tid innan vagnarna kommit till växeln,
vilken låg på andra spåret. Tåget backade sakta, men inga stoppsignaler syntes till.
Vi stannade av ren försiktighet och undersökte var vagnarna stod. En vagn hade då
spårat av vid växeln, ingen stoppare var synlig eller hördes av. Hade han skadats av
tåget eller vagnen? Han var helt osynlig och svarade inte då vi ropade »SVENSSON«, Men man visste att han var släkt med telegrafförestånderskan, så vi sökte
upp henne och mycket riktigt fann vi Svensson vid en god kopp kaffe i den varma
telegrafstationen. Han var helt klart orsak till det inträffade, men det var vi andra
som fick skulden. Vi vågade inte säga som det var. Svensson var nämligen ofelbar.
Prenumerationsblanketten rätt ifylld
Men sedan ett glatt postminne. Inför varje nytt år var det många tidningsprenumerationer. Den största tidningen var »Ystads Allehanda« som hade förtryckta
prenumerationsblanketter. Det var »bara« att fylla i (inte så bara skulle det visa sig)
eget namn, tidningsutdelningsadress och den period man önskade betala för. Inför
nyår hade blanketterna strykande åtgång.
Fröken Lööf från Vranarp hade cyklat de fem kilometrarna för att handla i Tommarp och passade då på att göra vissa postärenden bl.a prenumeration på Ystads
Allehanda. Hon kunde inte hitta några blanketter och begärde därför att få en ny
sådan för Ystads Allehanda. »Vill fröken Lööf ta dessa och lägga på pulpeten« sa Inez
och överräckte c:a  blanketter. Fröken Lööf tog emot blanketterna och la dem
pulpeten. Det dröjde länge innan vi hörde något från väntsalen och stängningsdags
närmade sig. Vi blev lite oroliga och frågade om fröken Lööf blivit expedierad, men
ingen hade sett henne. Precis när då Inez öppnar luckan till väntsalen kommer
fröken Lööf något andfådd och uttråkad fram och överlämnar  väl ifyllda blanketter på Ystads Allehanda med orden: »Hade jag visst att det var så besvärligt att
prenumerera på Ystads Allehanda hade jag skickat Johan.«



Lite udda minnen av djur visavi SJ
Jag vill gärna återge en humoristisk händelse från Lunnarps station. Det var inför en
större helg och mycket folk hade samlats i väntsalen för att hämta den post som
ännu inte var färdigsorterad. En pensionerad målare Nilsson (förnamn har jag glömt)
kommer in med en liten söt, nyinköpt hund av rasen Lapplandsspets. En fru frågar
efter hundens namn. Nilsson svar med en lurig blick »Gissa frun!«. Alla tänkbara
namn kom fram till nästan hela almanackan var genomgången, men för varje namnförslag svarade Nilsson lika illmarigt: »Gissa«. Posten blev färdigsorterad, folk lämnade väntsalen och slutligen villa alla veta hundens namn Nilsson svarar då: »Han
heter Gissa och det har jag ju sagt hela tiden.« Om jag själv skaffar hund skall den
heta »Gissa«.
Jag erinrar mig också en liten komisk historia från min tid på Stävesjö station.
Expeditionen tjänade många syften på denna lilla station. Jag sov på golvet i
expeditionslokalen och värmekällan var en köksspis där jag lagade mat. Första natten hörde jag konstiga ljud, som återkom då och då. När stationsföreståndare Lantz
kom in på expeditionen nästa förmiddag för att hämta sin tidning och post undrade
jag vad det kunde vara för konstiga ljud jag hört på natten. Lantz svarade: »Oh, det
glömde jag tala om för dig. Det är min lilla råtta. Hon har sitt madakar här vid
spisen och genom ett uppgnagat hål i väntsalsdörren kan hon komma in och värma
sig. Jag kommer med mat till henna. Annars tycker hon också om prinsakorv och
bröd som du har med dig i din matsäck.«
En sommar när jag tjänstgjorde på Ljunghusens station hade jag en liten kelsjuk
guldhamster som sällskap (det enda guld lönen som SJ-man tillät). Trots en fin
kinesisk stålbur intill biljettluckan smet hamstern en natt ut och jag kunde först inte
finna den. Men när jag vid en biljettförsäljning behövde avståndstabellen satt hamstern välmående på hyllan efter frukost med den aktuella tabellen och andra diverse
särtryck på menyn. Tyvärr försvann han ut i naturen, någon bestraffning blev det
inte utan jag blev istället en vän fattigare men ett extra städarbete rikare.
Dramatik i Sege
En gråtrist höst tjänstgjorde jag i Sege, som då var min hemstation under ett års tid.
Stationsföreståndaren hette Jönsson och jag tjänstgjorde på stationen i stället för
Lennart Wald som var inkallad till militärtjänstgöring. Med korta uppehåll var man
i tjänst hela dagen. Vardagarna var fulla av arbete både inne och ute. Det fanns flera
stora kunder. Störst var Sege Export Slakteri som lastade flera köttvagnar varje vecka.
Söndagarna var däremot trista, men eftersom det var en förenad post- och järnvägs-



station fanns det gott om veckotidningar att läsa vilka skulle delas ut nästa vardag.
En speciell söndagskväll – mörk och ruggig – finns kvar i mitt minne, lika kristallklart nu som då. Varför? Jo, precis innan sista tåget för dagen lämnar Östervärn
ringer telefonen. »Det är från Polisen i Malmö!« Det var någonting jag aldrig upplevt, varken förr eller senare. »Något tråkigt har hänt på Nobelvägen. En värnpliktig
försedd med militärt skjutvapen har skadeskjutit en person och hotat sin hustru, sitt
barn och sina svärföräldrar. Han är fortfarande på fri fot och vi misstänker att han
tänker ta avgående tåget från Östervärn, som ligger bäst till. Håll uppsikt, kontrollera tillfartsvägarna till stationen. Blir han synlig – ring omedelbart!«
Samtalet gjorde mig verkligen skakis, mörker runt omkring på en ensligt liggande station en sen höstkväll då alla håller sig inomhus. Jag låste väntsalsdörren,
jag tänkte, det kommer säkert inga resenärer mer ikväll och gjorde ytterdörrsnyckeln
lätt tillgänglig. Min bostadsnyckel la jag i bakfickan för att snabbt kunna låsa upp
och sedan stänga igen. Oron grep tag i mig.
Men, jag måste ju trots allt lämna »Tåg ut« till Nordanå samt sedan »Tåg in« till
Östervärn. Hur skulle det hela sluta? Bommarna måste dessutom vevas ner och upp
för hand. Automatik fanns inte på så många stationer. Nervositeten ökade och jag
gick av och an på plattformen, tittade efter något rörde sig, lyste med handsignallampan runt omkring stationshuset: Under magasin, över och under träd, under
buskar o.s.v. utan att riktigt kunna kontrollera mina rörelser. Jag var jätterädd och
skakade i hela kroppen.
På vägen ner syntes några mörka figurer, som närmade sig stationen. Det hade
jag aldrig tidigare varit med om så sent på kvällen. Men just då, denna kväll var det
verklighet. Några personer kom emot mig glatt språkande. Jag tog mod till mig och
gick dem till mötes. En mördare sjunger väl inte innan han skjuter tänkte jag. Snabbt
kunde jag konstatera att det inte var några värnpliktiga utan snyggt söndagsklädda
personer och – Gud ske lov – utan gevär.
Det visade sig vara vanliga resenärer och efter ett kort samtal visste jag att de var
bosatta i Sjöbo, men att de under veckoslutet besökt bekanta i Sege. Jag talade om
vad polisen sagt och de förstod bättre varför jag var så uppskakad. Vi hjälptes alla åt
att leta överallt. Vi gick snabbt igenom de utrymmen där det finns plats för någon
att gömma sig.
Då ringde telefonen ännu en gång. En röst i luren: »Det är från polisen. Ni kan
avbryta er insats. Vi har lyckats få fast ynglingen. Försök nu att koppla av.«
Polisen hade förstått min oro. Nu kom tåget, jag tackade för hjälpen, de tog plats
i det upplysta, halvfulla tåget, varefter jag berättade för konduktören om polisens
senaste samtal. Han visade klart för avgång, jag gav avgångssignal, lämnade »Tåg
ut« till Nordanå och »Tåg in« till Östervärn. Konduktören och jag diskuterade om
hur liten man känner sig i en sådan situation som vi upplevt. Vi önskade god natt



och sedan var det att vänta på »Tåg in« från Nordanå, veva upp bommarna och
kontrollera att allt var som det skulle, och sist men inte minst – låsa dörren till
väntsalen.
Jag sjönk ner i stolen som – trots att den var obekväm – kändes underbar. Nervositeten – jag darrade fortfarande i hela kroppen – släppte efter hand. Jag kunde
släcka belysningen, låsa dörren samtidigt som jag kontrollerade allt extra noga. Sedan var det dags att cykla hem efter en söndagstjänstgöring som jag aldrig kommer
att glömma.
En lokförares syn på synen
Vart femte år genomgick all personal stor undersökning i Malmö hos företagsläkaren.
För lokförare och tågklarerare var av naturliga skäl kraven störst. God syn var viktigt
och ögonundersökningen skapade ofta oro hos järnvägsfolket. En lokförare Hansson var vid denna ögonundersökning orolig för att han inte skulle klara det hela.
Han hade därför gått upp i väntrummet och smygtittat vid ett flertal tillfällen på
bokstavs- och siffertavlorna då dörren till läkarmottagningen tillfälligt öppnats. Det
var nya tavlor som visades varje morgon (minst  olika tavlor fanns) och Hansson
skrev kvickt upp all information från femte raden och nedåt för olika tavlor och
lärde sig texten utantill.
Så var det då dags och Hansson blev inkallad av systern. Tavlan kom fram och
det var dags att visa vad man kunde. »Läs här« sa systern. Hansson läste men systern
konstaterade »Fel! Ta om det igen«. Hansson tog en ny tavla ur sitt inlärda förråd,
men med samma dåliga resultat. »Nej Hansson, så står det inte!« sa systern varvid
Hansson utbrast: »Har ni nu bytt ut tavlan igen?« Slutet blev naturligtvis »Ej godkänd« och Hansson blev omplacerad till kolgården. Så har det sagts mig och jag har
ingen anledning att tvivla på detta.
Havregröt – ett uppfostringsmedel ?
De flesta har förmodligen någon lite udda maträtt och för min del är det så att jag är
storkonsument av havregröt – gärna med svarta vinbär som extra aptitretare – inte
ens julafton blir grötfri. I samband med biljettförsäljning har det förmodligen hänt
att jag fört min svaghet för denna maträtt på tal samtidigt som mina kunder har
varit föräldrar, vilka bekymrat omtalat problemen med barnens återkommande
matvägran. Havregröts-pratet har tydligen hjälpt många föräldrar, vilket jag under
åren fått ett flertal bevis på. Samtalen som utspann sig i luckan kunde ofta utveckla
sig på följande sätt:
Min inledning av samtalet var: »Äter du gröt kommer du att bli lika lång som jag



(= cm)«. Föräldrarna spädde på: »Där hör du. Äter du gröt blir du lika lång som
Stinsen«. Stinsen hade ju uniform, vilken dessutom gav ett respektingivande intryck
liknande en polisman. Rådet spred sig, blev oftast uppskattat och har antagligen
hjälpt många föräldrar som än idag minns de trevliga stunderna vid biljettluckan i
Falsterbo.
Det skall kanske också tilläggas att SJ tryckte särskilda barnbiljetter med sagomotiv och tillhörande text i sex serier. De barn som ville samla på serierna åt stora
portioner, kom med sanningsintyg från föräldrarna och så blev det en ny biljett och
ett löfte att äta havregröt varje morgon. Många barn som tidigare sagt »Tvi«, sa nu
i stället »Tack«, eller »När skall vi resa bort nästa gång?«.
Tack från föräldrar, tack från barn blev bevis på uppskattning för mitt »Grötiga
prat«.
Ärlighet i Skanör på -talet
Då i dagens samhälle en allmän moralupplösning verkar att sprida sig, vill jag berätta en riktig solskenshistoria från -talets Skanör. Fram till -talet låg Systembolaget i ett vackert gammalt hus på Östergatan. Johan Persson var förutom allt
annat också nykterist och han hade aldrig använt starka drycker. Trots detta transporterade han och hans häst Sally all sprit som anlände till Skanör med adress Systembolaget – antingen det gällde mindre styckegods eller hela vagnslaster. Spriten



var förpackad i större eller mindre trälådor och det var såväl den finaste champagne
som  flaskor av vanlig sprit såsom Absolut Renat. Att lasta eller lossa klarade
Johan oftast ensam. När det gällde vagnlast stod järnvägsvagnen på bangårdens lastspår vid lastbryggan. Vagnen var rejält tillbommad med speciella extra kraftiga hänglås
och specialnyckel till varje lås. Johan hämtade nycklarna på expeditionen och de
skulle återlämnas så fort vagnen tömts på sitt dyrbara innehåll.
Johan Persson öppnade sedan vagnen, lät dörren stå på vid gavel och körde sedan
lass efter lass med spritlådor till systembutiken utan att vare sig stänga till eller ännu
mindre låsa vagnsdörren. Detta fortgick tills järnvägsvagnen blivit tom på sitt innehåll och den trivsamma gamla butiken fyllts med de finaste spritsorter av de mest
skiftande slag. Ty skulle man köpa riktigt fin sprit, då åkte man till Skanör – butiken
där hade »världsrykte« för sin stora sortering. För Johan var det en omöjlig tanke att
någon skulle stjäla av lasten och det hör dessutom till saken att på systembutikens
bakgård staplades spritlådorna tills plats ordnats inne i själva butikslokalen.
Det är svårt att idag tänka sig situationen med en olåst, helt öppen järnvägsvagn,
full med begärlig sprit – obevakad, lättillgänglig och ingenting blir stulit, inte ens
tomlådor. En cykel kunde t.ex. stå olåst en hel säsong utan någon åverkan, medan
idag man knappast vågar lämna sin cykel låst utanför affären.
»Punkten« – ett betydelsefullt tecken
Vollsjö är väl för de flesta mest känd genom Fritiof Nilsson Piraten, där hans far var
stationsföreståndare. Jag har emellertid även ett annat mera personligt minne av
denna station. Under de perioder jag tjänstgjorde på denna station var en Anderberg stationsmästare där vid vissa tillfällen. Denna Anderberg var i första hand riksdagsman och en verklig mångsysslare med en mängd olika uppdrag i nämnder,
styrelse m.m. och även med förtroendeuppdrag i FN. Sin egen betydelse tog han på
stort allvar och var alltid noga med att framhålla detta.
Vid ett tillfälle var jag och en äldre man närvarande då han sin vana trogen visade
pärm efter pärm med protokoll från viktiga sammankomster där han medverkat.
Efter en stund kunde den äldre mannen dock inte hålla tyst längre utan påpekade
att Anderbergs namn ju inte förekom i de visade handlingarna.
– Nej, säger då Anderberg jag står under m.fl. – alltså med flera punkt.
Man lär sig av livet – där jag inte förekommer med namn påpekar jag numera att
jag ingår under m.fl. punkt.



Min tid vid Falsterbo
järnvägsstation
Livet på stationen
 blev jag förflyttad till Falsterbo station. Det visade sig vara den mest lyckade
förändringen i mitt liv, inte minst därför att jag där redan  under tillfällig kommendering hade mött min blivande fru, Astrid. Efter olika arbetsuppgifter blev jag
år  stationsföreståndare för Falsterbo station, ett uppdrag som slutade den 
augusti  då jag med sorg i hjärtat flaggade av det sista tåget från stationen.
Dagens arbetsuppgifter på denna speciella badortsstation var något utöver det
vanliga. En dag kunde man ha många beställningar av biljetter – svenska såväl som
utländska. Lite smolk i bägaren blev det ibland då en något dyrare flygresa lockade
resenären mest på grund av förkortad restid. Biljettförsäljare kunde inte föreslå något lågprisalternativ då SJ hade sin stelbenta prissättning och taxan måste följas.
Då det gällde fraktgods var dock SJ ett steg före. Här fanns olika transportsätt att
föreslå och bestämmelserna för viktgränser respektive avståndsgränser var krångliga.
När godset väl kommit in i godsvagnen hade det praktiskt taget ingen större betydelse för kostnaden om det transporterades  mil eller  mil, vägde  kg eller  kg
så det fanns utrymme för lite smidighet och kundservice. För en större kund med en
sändning på omkring , kg kunde kostnaden baseras å  kg i stället för den högre
tariffen för  kg. Det gällde att vara mån om kunderna även om förfarandet inte
var officiellt godkänt.
Man var ensam under sommarmånaderna på stationen och då blev det ingen
ledig tid. Under den mörka årstiden kunde det uppstå viloperioder, men då fanns
det alltid redovisningsarbete som måste göras. Redovisningen gjordes i bestämda
redovisningsperioder: månad, kvartal, halvår och helt år. Vi var även ansvariga för
rekvisition av drivmedel till rälsbussarna och dessutom för medicinlådans månatliga
påfyllning. Medicinhanteringen var vissa perioder rätt omfattande. Det gick lätt att
få en sammanfattande bild av sjukdomar som grasserade i staden. Resgods, ilgods
och expressgods fanns i resgodsrummet i stationshuset, medan fraktgods fanns i
godsmagasinet några hundra meter norr om stationen.



Det fanns en anställd tågstäderska, som städade utgående tåg på morgonen. Städning av expeditionen fick den som hade första tur göra. Det innebar sopning, vattenavtorkning av såväl expedition som väntsal och dagrum. Min fru Astrid ansvarade
för de båda övernattningsrummen.
Stationspersonalen fick ansvara för det löpande underhållet. Räfsning gjordes
varje dag på sommaren samt under höst och vår onsdag, lördag och söndag. Gången
ner mot Falsterbohus var man särskilt noga med liksom rosenrabatten vid kiosken.
Under vintern var snöskottning ett arbete vi måste sköta. Bl.a. skulle alla spårväxlar
sopas rena så fort det snöat. Vid intensivt snöfall fick jag hjälp av banvakten Ture
Hansson, som bodde i Ljunghusens banvaktsstuga. Det var inte mindre arbete på
vintern, eftersom jag var ensam då. Arbetstiden var mer än åtta timmar per dag.
Som kompensation för övertid och arbete varannan söndag var jag fri varje torsdag.
Då jag efter mitt giftermål med Astrid bodde på Kaptensgatan  i Skanör blev
det flera cykelturer dagligen mellan de båda syskonstäderna. Under sommaren var
det ett stort antal järnvägsmän som tjänstgjorde på Falsterbo station. För såväl innesom utetjänst var det sammanlagt nio personer samt dessutom personal för avlösning. Dessutom fanns extra lok- och tågpersonal så det var många järnvägare som
bodde och tjänstgjorde i Falsterbo under sommaren.
Många av dessa hade tidigare tjänstgjort på stationen och kände väl till de lokala



förhållandena. De ordnade själva den bostad de önskade. En del campade på campingplatsen, medan andra hyrde in sig privat. För några fick vi söka upp lämpliga
bostäder. Vi skulle i stort sett ordna ett -tal rum, ofta med tillgång till matplats.
De flesta förmedlingarna kunde i förhand ordnas med ordinarie rumsuthyrare eller
kända privata sommaruthyrare. Många ville gärna hyra ut för att tjäna en slant
extra. Då fick de själva flytta ut i något uthus eller fristående sommarstuga. Den
egna bostaden var av bättre kvalité och därför tog man ut högre hyra.
Jag minns en konduktör som hyrde ett kolförråd. Kolet skyfflades ut i en hög
utanför och täcktes med presenning. Ovanpå kolhögen placerades en stor blomsterkruka med slingerkrasse i en mängd olika färger. Ett rum med nedkolade väggar,
men med hemvävda mattor i flera lager på golvet. Sängen var av den allmänt förekommande typen med stålbotten, vilken man lätt kunde fälla upp för att bättre
utnyttja det minimala utrymmet.
Positiv marknadsföring – julkaffe på stationen



Artikel i Kvällsposten den /  av Ulf Mattson:
Stinsparet Astrid och Stig Mårtensson i Falsterbo är utan tvekan SJ:s främsta
PR-tillgång. Medan kommunikationsföretaget bjuder svenska folket på prishöjningar så bjuder stinsen i Falsterbo »sina« resenärer och kunder på julkaffe
med dopp.
Det har vid det här laget blivit tradition att det dukas upp till julkalas i
Falsterbostationens väntsal. Natten till julafton bakar fru Astrid vetebröd och
pepparkakor i mängd och på morgonkvisten fixar man till kaffet.
En verklig idyll
Man måste försöka hålla kvar litet av idyllen i Falsterbo och verkligen visa vad
skånskt gemyt är, säger makarna Mårtensson. Och möter på perrongen med
kaffehurra och kakfat. Att det uppskattas går inte att ta miste på. Framåt
eftermiddagen är allt slut.
Några »Stinsar« före mig i Falsterbo
Då jag i juni  blev tillfälligt placerad i Falsterbo under sommaren var det första
gången i mitt -åriga liv som jag beträdde Falsterbo station och artigt bugande steg
jag in på expedition. Sture Ask var stationsmästare – Sveriges yngste – som jag visserligen kände till namnet, men aldrig tidigare mött. Att jag senare,  skulle bli
fast placerad där och stanna på just den stationen under resten av min järnvägstid
kunde jag ju då inte ana.
Samtidigt som jag fick fast förordnande vid Falsterbo station  kom Harry
Samuelsson dit tillsammans med sin hustru Elsa.
Samuelsson tillhörde den kategori stationsföreståndare som specialiserat sig inom
en mindre del av SJ:s verksamhet, nämligen godsexpeditionsarbete. Hans kunskaper inom såväl svensk som utländsk godstrafik var stora, men nu ville han ta det lite
lugnare på äldre dar och bedömde att just Falsterbo borde vara en bra reträttplats.
Flera av de som sökte stationstjänst i chefsställning på en mindre ort blev helt
beroende av hjälp från underordnad personal som kunde det löpande arbetet. Arbetet i Falsterbo var i jämförelse med arbetet i Trollhättan, där Samuelsson tidigare
arbetet, småskaligt – från vagnslaster av styckegods till i Falsterbo med endast ett
tiotal kolli per dag. Arbetsuppgifterna var inte som på en stor station fördelade på
ett flertal personer utan stationsföreståndaren fick ta hand om ett flertal olika göromål.
Det hela löstes genom att vi så att säga balanserade kunskaperna. Vi lärde av
varandra till gagn inte minst för SJ. Det var nyttigt att värdera varandra som människor och inte efter den lön och samhällsställning som uppnåtts. Många hade lön



efter tjänst och inte efter förtjänst. Harry Samuelsson tillhörde den mjuka människotypen. Han uppskattade vårt arbete och vi fick ofta beröm för det vi gjort. Han
tyckte att det var svårt att lära sig våra under flera år förvärvade kunskaper särskilt
när det gällde lokalkännedom. Vi försökte alltid att hjälpa Samuelsson med våra
kunskaper och han visade ofta sin tacksamhet genom att bjuda på en kopp kaffe
med Elsas nybakade bullar.
Harry och Elsa Samuelsson lämnade många glada och ljusa minne efter sig då de
lämnade Falsterbo. De besökte också sedan flera gånger Falsterbo och även Harry
Samuelsson själv sedan han blivit änkeman.
Den som avlöste Samuelsson på chefsposten i Falsterbo var Erik Ahlquist. Han
ansåg själv att han var en orolig natur, vilket säkert var riktigt för han hade svårt att
finna sig tillrätta. När han kom till Falsterbo var han osäker på om han alls skulle
stanna, men då han lämnade Falsterbo sa han att det var hans längsta period i SJ:s
tjänst. Med modernt språkbruk är det tyvärr bara att konstatera att Ahlquist hade
samarbetssvårigheter. Personkemin fungerade helt enkelt inte varken i kontakten
med mig eller vad jag förstod i kontakten med annan personal på stationen.
Min chef på Falsterbo station, innan jag själv fick tjänsten som stationsföreståndare, var Gunnar Sterner. Vi hade arbetat ihop sedan  och jag var hans »handledare« i göromål innan han kommit in i rutinerna. Han tillhörde den äldre grupp av
järnvägsfolk som hade erfarenhet av såväl allmän stationstjänst som det mera ansvarsfulla föreståndarearbetet.
Han hade stationstjänst på olika stationer i färskt minne, bl.a i området kring
Ystad i samband med tillfälliga söndagsavlösningar. Under denna tid hade han också
utvecklat ett tillförlitligare taxesystem. Sterner var mycket plikttrogen och hade efter lång erfarenhet fått en mycket stark känsla för SJ. Han hade den åsikten att i
ortens sociala skiktning kom först prästen, sedan läraren och därefter stinsen. Både
äldre och yngre ortsbor hade stor respekt och var även ibland rädda för dessa herrar.
Sterner visade betydelsen av att vara stationsföreståndare på flera sätt. Hans klädsel
var perfekt och hans hustru Astas strykjärn hann knappast svalna mellan ombytena
av välpressade uniformsbyxor. Han höll också styvt på att under tiden  maj till 
september skulle det vara vit uniform och uniformsmössa.
Städningen av expedition och väntsalar (olika väntsalar för :a klass resp. :a
klass resenärer) blev noggrant kontrollerad. Det kunde ju komma betydelsefulla
resenärer som löst :a klassbiljett.
Jag delade hans uppfattning att man skulle ha en väl fungerande service avseende
järnvägens kunder. Allt för kunden och kunden har alltid rätt var vårt rättesnöre i
dessa sammanhang.
Jag hade några års längre personkännedom avseende just Falsterbo, varför vårt
uppträdande utåt skilde sig något. För Sterner gällde en militärisk givaktställning



med en personlig rakryggad framtoning i kontakten med resenärer och ortsbefolkningen i motsats till min mer personliga hållning.
Daglig räfsning av plattformen tillhörde rutinen under sommarperioden. Rosenrabatten var Sterners personliga skötebarn, vilken ingen annan fick sköta. Jag minns
särskilt en söndag då vi fick räfsa plattformen en extra gång och då ända ner till
Falsterbohus. Gången dit var mycket välputsad och prydlig med perfekt raka kanter
samt såväl häcken som alléträden välansade. Anledningen till detta var att Sterner
som stationsföreståndare skulle bjuda tidigare föreståndare på middag. En söndag
då Sterner var ledig skulle detta ske.
Av tåget steg »stinsar« som jag kände väl från min tidigare tjänstgöring. Det var
en skara på olika nivåer i karriärstegen, men samtidigt personer med helt olika sätt
att se på underordnad personal i järnvägens tjänst. Några bar uniform med galoner
och guldprydda mössmärken, medan andra kom i den bästa söndagskostymen. Asta
undfägnade med det bästa huset hade att erbjuda och efter middagen följde en
rundvandring på de domäner som tillhörde stationsområdet.
Eftermiddagskaffet intogs på den balkong där Gustaf V en gång majestätiskt
pekande och frågande beskådat den oslagbart vackra utsikten över Öresund bort
mot broderlandet Danmark.
Jag vill poängtera att Gunnar Sterner och jag arbetade mycket bra tillsammans
och vid ett uppehåll i arbetet kunde mycket väl bli en kopp kaffe i hans bostad.
Arbetskamrater vid stationen som jag minns
Bland de personer i järnvägens tjänst som jag under mina år i Falsterbo kommit i
kontakt med minns jag bland andra lok- och motorvagnsförarna Eklinder, Per Edvin Persson (PEP) och F. Åkermark, konduktörerna Eugen Persson, Börje Bergman,
Åke Andersson och Sven Jönsson samt i innetjänst Olle Nilsson. Men många fler
såväl förare som konduktörer och även folk i innetjänst har passerat revy på Falsterbo station.
Av de fast placerade var nog Per Edvin Persson (PEP) den mest kände, de flesta
visste vem han var, dels genom hans tjänst vid järnvägen men även på grund av hans
många kommunala uppdrag. Han hade bl.a. uppdraget som tillsyningsman. Genom detta kom han direkt kontakt med de boende i Falsterbo. I detta uppdrag
ingick också ansvaret för och tilldelningen av badhytter, till vilket följande händelse
hör:
En nyinflyttad familj – låt oss kalla dem G-son – önskade få en badhytt på en
bestämd plats men man hade fått avslag ansökan. Fru G-son frågade mig om jag
hade något tips att ge dem för att kunna få badhytten på önskad plats eller åtminstone i närheten.



Med min speciella personkännedom om PEP fick fru G-son mitt tips: »På torsdag slutar Persson efter tåget . och har sedan endast avställningsarbete cirka en
halv timme. Därefter är han helt fri eftersom nästa tåg kl. . har annan förare och
Persson således fri till . nästa dag. Kom ner till tåget, bjud hem Persson på kaffe
och konjak och led in samtalet på badhytten« G-son följde mitt råd, Persson cyklade dit, njöt av kaffe med avec. Nästa dag kom fru G-son till mig – dock utan
konjak – tackade för mitt goda råd med orden: »Tack Stinsen. Jag skulle kunna få
sätta upp TVÅ badhytter, men det räcker ju med EN«”.
En av de personer jag också har ett varmt minne av är Rosalia Juhlin. Hon var
anställd som vagnstäderska och svarade även för städningen i stationshuset.
Hon satte en stor ära i detta arbete och utförde det på allra bästa sätt trots rörelsehandikapp förorsakad av sjukdom. Ibland verkade det besvärligt för henne och barnen kunde inte ställa upp för att hjälpa henne på grund sina arbeten. Då brukade
jag hjälpa henne på fritiden. Rosalia Juhlin kommer jag aldrig att glömma. Hon



kämpade för sitt uppehälle och var alltid vänlig och hjälpsam. Hennes födelsedatum
glömmer jag inte heller eftersom hon fyllde  år samma dag som jag gifte mig.
En helt vanlig dag på expeditionen
På en station skiftar markant såväl tjänstgöringstidens längd som arbetsuppgifter
beroende på årstid och veckodag. Under den hektiska sommarperioden med flera
tåg både tidigt på morgonen och sent på kvällen är arbetet uppdelat i flera pass –
förmiddag, dagtid eftermiddag, natt. Under vinterperioden, vilken omfattar september – maj är man ensam med s.k. avlösning en viss veckodag.
En vanlig dag på stationen går normalt i invanda mönster där samma uppgifter
inleder morgonpasset liksom arbetet i övrigt under dagen framöver. Jag känner mina
kunder och de känner mig. Skulle dörren till expeditionen vara stängd så är dörren
till min privatbostad öppen och olåst delvis beroende på att tågpersonal som övernattar på tredje våningen i min bostad skall kunna komma och gå när de vill.
Ungefär  minuter före »Tågs Avgång eller Ankomst« börjar arbetet i stort sett.
Vintertid kan det vara lite tidigare om väderförhållandena så kräver. Först är det



signatur »SM« i överlämningsboken med dag och klockslag. Just signaturen bekräftar att jag övertagit tågsäkerheten och detta ansvar följer mig tills jag får avlösning
eller ny dag börjar. Tågjournalen kontrolleras med samma noggrannhet, alla tåg
måste vara antecknade med tågnummer samt ankomst- respektive avgångstid –
extratågsorder inte att förglömma.
Jag öppnar båda väntsalsdörrarna, tar ut de två kassalådorna från kassaskåpet,
placerar en vid biljettluckan och en vid godssidan. Sedan är det dags att öppna,
skylten »Stängt« fälls upp och allt är klart för första biljettförsäljningen »En enkel
Södervärn :«. Jag kontrollerar att biljettstämpeln visar rätt datum liksom övriga
datumstämplar. Därefter är det dags för inspektion av växlarna, varför jag lämnar
expeditionen iakttagande de säkerhetsbestämmelser som gäller för SJ:s personal.
På avstånd ser jag en resenär, som sliter på en resväska, som skall polletteras. Jag
erbjuder min hjälp och kundens andning återgår till det normala. När jag väger
väskan kommer uppmaningen: »Mårten, ta nu till de små siffrorna!« Kunden blir
förmodligen bönhörd – några kilo för mycket spelar i praktiken inte så stor roll och
SJ:s anseende anser jag är mer värt än prisskillnaden på :. Man bör hålla i minnet att denna kund polletterat resgods vid flera tillfällen tidigare och vikten då understigit de  kg som är fri vikt för en biljett. Så det så.
Just idag skall denna resenär vidare med Stockholmståget och frågar därför lite
oroligt om resgodset kommer att följa med hans persontåg. Jag kan ge ett lugnande
besked eftersom polletterat gods överförs direkt med bil mellan Södervärn och Malmö
Central. Jag bär ut väskan till tåget där flera resenärer möter mig med orden: »God
morgon!« Allt väl? Och svaret blir en likalydande upprepning: »God morgon! Ja, allt
är väl, tack«.
Föraren Folke Åkermark, som bor i Skanör, har vagnsättet nere i god tid vid
plattformen. Han kommer in på expeditionen samtidigt med konduktören, som
övernattat på stationen. Det blir en del diskussioner om den film de båda sett på TV
kvällen innan – Folke hemma i Skanör och konduktören vilken som överliggande
personal har ett »andra hem« i vår bostad där kakorna från Spårvägsgatans Kondis
ofta blandas med Astrids hembakade.
Flera resande strömmar till, uniformskavajerna och d:o mössor får känna av klädesborsten innan det blir tid för »Uppvisning ute vid tåget«. Nu lämnar vi alla expeditionen och går på plattformen. Av de dagliga resanden saknar vi Klas Bengtsson –
nej han är kommen han också. Resandekontrollen är fullständig från båda sidor –
de resande respektive tågpersonalen och jag. Avgångstid och avgångssignal följt av
en honnör som svar på alla vinkningar. Blicken följer tåget tills det är utom synhåll.
Det gäller att kontrollera bommarna så att de kommer upp. Tågklarerarens arbete
är krävande och fordrar noggrannhet.
Flera godskunder väntar på sitt gods, vilket nyss anlänt. Mest färskvaror idag och



plattformsvagnen töms snabbt. Nästa tåg måste göras färdigt för snar avgång, endast  minuters uppehåll denna gång. Några väntar otåligt vid biljettluckan, men
alla blir i god tid betjänade. Inlämnade medicinrecept läggs i ett kuvert som i sin tur
stoppas ner i den speciella medicinlådan. Denna återkommer på kvällen med beställd medicin expedierad av Apoteket i Vellinge.
Efter tågets avgång blir det tomt och stilla för en stund då tiden utnyttjas för
städning. Golvmopp och dammtrasa åker fram för den dagliga uppfräschningen,
vilken en gång i veckan ersätts av mera noggrann städning då det även blir polish på
alla golven. Blommorna i fönstren på expeditionen, i resgodset, i dagrummet samt
den stora koppargrytan på expeditionen – totalt mer än  kaktusar – får sin dagliga individuella tillsyn (alla tål inte samma bevattning, vilket är anmärkt på ett
särskilt anslag).
Telefonen ringer: Beställning av färdbiljett och sovvagnsbiljett till Stockholm
andra klass att avhämtas vid kvällståget. Gunnar Lind framförde sitt tack för fin
sovplats mitt i vagnen vid föregående långresa. Ny signal: Finns det någon färg till
mig frågar Gunnar Persson i andra ändan av linjen. Jag erinrar mig att det anlänt en
burk »Nordsjö Utefärg« och får ett »Tack för det« till svar.
Nu ringer tågtelefonen, Vellinge vill ha klart, det är ett extratåg med en grupp
fågelskådare och tågklareraren lämnar »Tåg ut« samtidigt – en utväxling som förekommer vid varje tågs avgång från en station. Detta bekräftas sedan med »Tåg in«
när tåget anlänt.
En kund väntar på att få hjälp med att fylla i en fraktsedel. Sändningen består av
begagnade kläder till ett insamlingsställe för humanitär hjälp. Jag fyller i blanketten
och kunden betalar fraktkostnaden –  kr. Nu kommer SLAB:s lastbil (Svenska
Lastbils Aktie-Bolaget) för att lämna och hämta gods. Lastbilen har ersatt godståget.
Just nu är det relativt lite avgående gods, medan ankommande gods ökat markant.
Chauffören Sven Andersson har nyckel till magasinet – en nyckel som passar till
samtliga godsmagasinslås på den sträcka han kör – så han slipper att vänta om jag
inte är anträffbar just då. Men jag är på plats och vi hjälps åt med arbetet, vilket idag
också omfattar några stora tunga kollin.
Vi har en vagn stående på magasinsspåret i reserv som dock är full just nu. Det är
ekpanel till Tidfält samt ett antal kollin skrymmande gods till Bluhme och Ljungberg. Ömtåligt gods staplar vi alltid på norra sidan av magasinet där vi också har
galler för fönstren som skydd för tjuvar. Magasinet är byggt  och trots sin ålder
(eller kanske just därför) mycket gediget. Många av mina kunder har svårt att ta
emot allt sitt gods på en gång så därför får magasinet också fungera som »upplag«
kortare eller längre tid. Etiketten på emballaget med ett glas på fot och texten »Fragile«
är inte ovanligt. Vägen mellan magasinet och stationen blir oftast en uppfriskande
cykelpromenad för mig.



Tågens ankomst och avgång under dagen följer sommar- respektive vintertidtabellerna med monoton upprepning så dessa tider efterhand har fastnat i huvudet
för gott. Och många resande är stamgäster på tågen. Folk i aktiv ålder med arbete i
Malmö eller Trelleborg åker med samma tåg varje morgon och återkommer också
med samma tåg på kvällen. Skolungdomarna reser för det mesta till Vellinge eller
Trelleborg med »skoltåget«, men återkommer sedan vid olika tider beroende på sitt
skolschema. Personer som skall på sjukbesök ho provinsialläkaren i Vellinge eller
sjukhuset i Trelleborg försöker anpassa besökstiderna till tågtiderna, men tyvärr blir
det ändå ofta långa väntetider.
Malmö V - Falsterbo – en sommardag på -talet
Den som gör en resa har alltid något att berätta. En resa från MALMÖ VÄSTRA
till FALSTERBO sommartid avviker helt från en resa under resten av året. Vi börjar
vår resa från Malmö Västra. Många resenärer skyndar från Malmö Centralstation
med eller utan handbagage. En del ännu inte riktigt vakna, toalettbestyren görs på
tåget och ytterplaggen hänger slarvigt över armen. Antalet resande varierar beroende på anslutande tåg från Malmö Centralstation.
Stönande, stånkande, svettlukt blandad med finaste fransk parfym, den kraftiga
utandningen och den förnedrande blicken med ansiktet vänt åt motsatt håll kan
berätta mycket om bostadsort, yrke, samhällsställning och hjälper en i bedömningen
av nästan.
Resenärernas antal ökar, avgångstiden närmar sig varför en extra titt på det stora
vägguret med de romerska siffrorna. Det viktigaste för tågklareraren är rätt gående
ur och gällande tidtabellsbok – såväl egen som järnvägens. Tågklareraren höjer signalstaven, vinkar av tåget som sakta kör mot nästa station på linjen,
nämligen Södervärn.
På vägen mot Södervärn passerar vi ett stort antal bommar och
just på denna sträcka kan man studera många olika beteende bland
såväl gående som bilförare. Den bilförare som är ute i god tid vilar
armen mot bilrutan, iakttar omgivningen, följer tågets gång och
verkar helt enkelt njuta av det han ser och den ständiga omväxlingen. En annan bilförare färdas kanske samma sträcka varje dag,
är just idag något sent ute. Han håller om ratten fastare och fastare och då bommarna förblir nere kan han till slut inte låta bli
att signalera.
Ett stort antal bilförare på väg till sitt arbete förbannar och
svär dagligen över alla järnvägsövergångar – bevakade eller obevakade. Järnvägsövergångarna mellan Malmö Västra och Söder-



värn är absolut inget undantag – de är Malmö bilförares speciella hatobjekt. Många
vill i sin ilska lämna bilen, ta upp bommarna med handkraft, sparka på bomstativet
eller nästan mörda den stackars lokföraren. Samtidigt som det ju är en fråga om
trafiksäkerhet mellan väg och järnväg kan man inte förneka att det ger en enkel
lokförare en känsla av makt.
På Södervärn ser vi mängder av människor på plattformen såväl fritidsklädda
som i bästa söndagsstassen, vilka alla väntar på sitt tåg. Efter krypfart de sista metrarna stannar till sist tåget och alla rusar fram, kanske till just den vagn de känner
igen och som de vet har bättre stoppning i sitsen än andra vagnar. Man tar plats,
sliter, drar och lyfter upp olika väskor och paket på bagagehyllan, saker som behövs
för en dag på stranden, för en skön promenad i en lummig park eller helt enkelt
utrustning och mat för vistelsen i sommarstugan eller sommarvillan för de mer
besuttna.
Det verkar allmänt nervöst, toalettdörren stängd och skylten fortfarande visande
rött. Blekansikten, flämtningar, irrande blickar. »Tar du biljetten om konduktören
kommer. Jag måste in först«. Tåget rullar ut från stationen, konduktören öppnar
toalettdörren och allt ordnar sig på bästa sätt. I början av resan växlar skylten ständigt mellan rött och vitt, men efter några kilometer minskar växlingsfrekvensen,
ingen oro, inga sökande blickar, resenärerna börjar samtala lugnt och avslappnat.
Med avfärden från Södervärn lämnar vi också Malmö, landskapet öppnar sig,
vår blick möter den bördiga skånska slätten som med frodig växtlighet visar sig i all
sin färgprakt. Det är inte utan skäl som Skåne kallas Sveriges kornbod. Här finns ju
vidsträckta fält med säd, betor, grönsaksodlingar av olika slag inte våra svartvita
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välmående mjölkkor på betesmarkerna att förglömma. Några riktigt kraftiga arbetshästar ser vi också även om mastodonta traktorer alltmer vittnar om gårdarnas storlek och böndernas svällande plånböcker.
Mycket prat resenärerna emellan, om nytt och gammalt, om vad som hänt den
sista tiden, om vad man skall göra vid framkomsten och om allt blir som man
hoppas och om vädret skall fortsätta att vara bra o.s.v. Kulladal station passeras, så
också Vintrie, Tygelsjö och Hököpinge. Resenärer som vill stiga på från dessa stationer får vänta på nästa tåg, vilket stannar vid varje station.
Nu närmar vi oss emellertid Vellinge, här skall tåget stanna och det är fart och
fläkt på plattformen med mycket personal på stationen och full aktivitet överallt.
Stinsen i uniform med breda galoner såväl på armar som på mössan. Resenärer
stiger av, resenärer stiger på, det blir en allmän blandning på plattformen med många
igenkännanden, mycket hälsande där frågor, svar och nyheter surrar i luften. Hur
var resan, hur mår mor och far, hur länge stannar ni o.s.v.
Ett tvåminutersuppehåll i Vellinge blir fördröjt av en något äldre man som hojtande och skrikande vill göra tågpersonalen uppmärksam på att även han och hans
lagvigda har för avsikt att resa med tåget för att få uppleva en skön badsöndag i
Falsterbo. Stönande med svetten rinnande nerför halslinningen når de tåget i sista
stund och sjunker helt utmattade ner – mer liggandes än sittandes och med en
omisskännlig doft kring sig. Fönstret – det eviga samtals- och trätoämnet – öppnas,
gliringarna om förseningen och svettlukten kommer som på beställning och flera
byter vagnsavdelning. Lugnet har knappt lagt sig förrän tobaksröken blir ett nytt
trätoämne och ner med fönstret igen.
Kungstorp passeras, platsvakten kan se tåget på långt håll, varför bommarna inte
behöver vara nere med än nödvändigt. Även Fotevik kör tåget förbi, men många
passar på och kastar en blick på den vackra stationsbyggnaden. Konduktören går
igenom vagnarna: »Nästa Höllviksnäs«. Många gör sig beredda för avstigning. Höllviksnäs är det stora resmålet – störst på sträckan Vellinge - Falsterbo. Väskor plockas
ner från hyllorna, kläder buntas, barnen räknas, svetten torkas av, håret kammas.
Slutligen en extra arg blick mot den som var upphovet till det kraftiga luftdraget –
mannen och hans hustru som steg på tåget i Vellinge och som högt vittnar om sitt
bröllopslöfte, men att det var förgången tid och inte idag märktes tydligt på ordvalet.
Alla dörrar öppnas och det blir verklig folkstockning. Plattformen är också full
av folk, in och ut från kupéerna, fram och tillbaka på plattformen, nya saker, nytt
bagage, inget glömt, ny kontroll. En del får sköta sig själv men många har släkt och
vänner som mottagningskommitté. Några anlitar taxi som är förberedda med flera
bilar på plats. Gods i mängd lastas på en fyrhjulig plattformsvagn antingen för omgående avhämtning eller för vidareförvaring på resgodset.
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Det var mest färskvaror idag – till affärer eller till privatpersoner. Sillahandlarna
och torghandlarna väntar på nyfångad Göteborgssill, medan andra hämtar beställda
nyplockade grönsaker. Kraven på service är stora – sommargästerna sätter sin prägel
på samhället på flera olika sätt. Till Höllviksnäs upptagningsområde hör ju också de
tättbebyggda områdena Stora Hammar, Räng och Kämpinge.
Innan avgångssignal kan ges måste bussen från Trelleborg inväntas med gymnasieelever och sjukhusbesökare – de flesta läkarbesöken görs ju i Trelleborg eller hos
provinsialläkaren i Vellinge.
Nästa stopp kunde vara klaffbron, men inget uppehåll och inget utrop från konduktören. Inget tågstopp även om hastigheten kunde möjliggöra ett sådant för den
som var tränad »tågväxlare«. Kanalen med klaffbron är upphovet till många arga
tidningsinsändare, men också uppskattad av dels småbåtsägarna, dels alla ivrigt fotograferande långväga turister. Tåget har kommit upp i hastighet (väntan på
Trelleborgsbussen har blivit extra långt med en irriterad lokförare som följd). Klagshamns fabriksskorstenar kan man skymta långt bort i riktning Malmö samtidigt
som ett böljande, mörkblått Öresund ter sig verkligen inbjudande. Mängder av
fritidsbåtar med fladdrande segel eller kraftiga utombordsmotorer fulländar utsikten. Hastigheten över bron minskas inte nämnvärt och de dagliga resenärerna konstaterar att den föreskrivna krypfarten –  km/tim – överskrides. Vagnarnas fönsterplatser blir plötsligt eftersökta. De dagliga resenärerna som lugnt sitter med sin



kvällstidning inköpt på Pressbyråns kiosk i Södervärn ger plats åt nyfikna turister
vilka ivrigt klickar med sina kameror under den korta stund då bron passeras. Klaffbron beslutades och byggdes rekordsnabbt under andra världskriget eftersom mineringen söder om näset i princip omöjliggjorde båttrafik. Efter överfarten blir det ett
ivrigt borstande av sofforna för att få bort all grus som skor lämnat efter sig och
platserna återlämnas oftast med ett varmt tack till de som från början haft fönsterplatserna.
Efter kanalen med sin klaffbro passerar vi ett mindre skogsparti för att sedan
stanna vid Ljunghusens station – tidigare såväl post- som järnvägsstation, men idag
endast öppen under sommartiden maj - september. Här blir det en extra tilldragelse
då vi möter ett tåg i andra riktningen från Falsterbo och stationsområdet fylls med
tågvagnar. Här möts vi också av en verkligt lantlig idyll. På motsatta sidan spåren i
en inhägnad direkt intill ett större jordgubbsland betar trädgårdsmästare Nilssons
kor högljutt beskådande det nu fördubblade antalet vagnar.
På plattformen vilar sig Svensson och Jönsson, året-runt-boende respektive
sommarboende med firma i Malmö, men med många somrar i Ljunghuset bakom
sig. De diskuterar dagens väsentligheter och då framför allt vädret och vattnet jämfört med förhållandena under tidigare somrar. Över sin cykel med fastsurrad fisklåda stöder sig en man samtidigt som han ivrigt söker efter eventuella nya kunder.



Framför stationsbyggnaden – i bästa söndagsstassen – väntar några sommarboende
på bekanta från residensstaden Malmö och när tåget lämnar stationen blir det gott
om tid att närmare bekanta sig med varandra.
Tåget lämnar stationen någon minut försenat. Konduktören påpekar för lokföraren att han fått avgångssignal och att tåget är försenat – punktligheten är viktigare än att studera alla tunnklädda eleganta damer på väg till Ljungens strandbad.
Efter cirka en kilometer kommer vi ut på öppet fält med fri utsikt såväl mot Öresund som Östersjön. Ångan, vattnet och gnistregnet från ångpannans skorsten visar
ånglokets verkliga charm och för entusiasterna blir det en oförglömlig upplevelse
med fönsterrutorna alldeles nerdragna och huvudet långt utanför vagnssidan.
I diket vid sidan av banvallen vinkar några banarbetare. De har en dressin lastad
med diverse brandsläckningsmaterial. Deras uppgift är att följa efter tågen och släcka
de bränder som uppstår när lokets gnistregn likt nyårsraketer sprider sig över den
torra heden. Det har varit ett antal mer eller mindre allvarliga eldsvådor längs linjen
och speciellt på just Ljungen vid ett flertal tillfällen. Hastigheten hålls av säkerhetsskäl omkring  km/tim, vilket gör att man verkligen får tillfälle att beskåda det
fantastiska sceneri som Ljungen utgör – på hösten en grön fin matta med en otroligt
vacker lilaskimrande blomning. Det är ett säreget blomsterhav som knappast någon
annan plats i Europa kan tävla med.
Vi närmar oss nu ett välkänt och mångbesjunget utflyktsmål – Skanör – känt
vida omkring inte minst för sina gäss som tryggt promenerar på bygatorna. Semaforen som man sett nästan ända från Ljunghusen visar på »kör«. Lokföraren gör sig
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beredd att stanna tågsättet vid stationen där man ser en flock dvärghöns till höger
vid lastkajen fridfullt pickande.
Många gör sig redo att stiga av, flera vagnar nästan töms på resenärer, men några
finns kvar och har kanske hittat en ny bekantskap redan från Malmö Västra eller
Södervärn. Av de avstigande rusar vissa direkt bort till kiosken, ställer sig i kö och
anledningen är oftast läsk, glass, en tidning eller en påse godis att ha med till stranden. Nu kommer Johan Persson med sin häst och vagn för att hämta resgods, som
har anmälts komma med just detta tåg. Mottagare är denna gång Carlbergs, vilket
man kan se på de många knutarna kring varje kolli – bit för bit sammanknutna för
att med säkerhet hålla från Stockholm och Norrköping.
Semaforen ställs på stopp, bommarna vevas ner, avgångssignal ges, ett nytt gnistregn och lokföraren drar i snöret till ångvisslan med ett kraftigt ljud som följd, vilket
säkert hörs långt bort. Några resande som går farligt nära spåren längs vägen bort
mot möllarens kvarn hoppar till. De blir lite rädda, men inser att försiktighet är
nödvändigt och med den genomträngande signalen kvar i öronen vinkar de till tack
och farväl så länge.
Nu närmar vi oss slutstationen och den sista sträckan på resan bjuder på en



underbar utsikt över Flommen och Öresund bort mot Köpenhamn. Det är tusentals sjöfåglar kretsande och spejande högt i skyn – en vacker syn som tillsammans
med »Ule Nabbe«, Fyren och Fågelstationen gjort Falsterbo nästintill världsbekant.
Vi passerar flera obevakade järnvägsövergångar och nu slutligen en med ljussignaler
försedd övergång, vilken manövreras från stationen. Det är en ljussignal, som man
lätt kan glömma bort att släcka efter tåget passerat, men då hörs snart höga toner i
telefonen och hot om både det ena och det andra.
Till höger direkt efter övergången med ljussignal – där vägen leder ner till badstranden på Öresundssidan längs med Flommens Golfklubb – ser vi lokstallsbyggnaden. Denna byggnad anses av många vara en av Skånes finaste profana byggnader med verkligt vackra utsmyckningar i form av geometriska figurer. På stationsområdet ser vi också vattenkastaren med pump som är kopplad till en brunn, vilken rymmer c:a . liter vatten. Dessutom finns här lastbryggan för kolkorgar
med kapacitet för ungefär  korgar med  kg kol i varje korg. Idag står på lastspåret en fullastad vagn med kol som håller på att lossas. Hela Falsterbos stationsområde med ett flertal spår ger intryck av en verklig storbangård.
Falsterbo stationshus med sina vitkalkade trappstegsgavlar är en prydnad och en
stolthet i sitt skånska arv från byggnadsåret  och med sina välansade gräsmattor
och rabatter möts resenärerna som av en öppen välkomnande famn där allt andas
lugn och trivsel.
Vagnsdörrarna har öppnats, resenärerna stiger av och samlas på plattformen,
några för att vänta på sitt resgods som idag mest består av cyklar. Många blir kvar en
stund på stationen, hälsar igenkännande på mötande vänner där alla verkar känna
alla. Det hela andas familjesamhörighet, oberoende av kön och samhällsställning
och glädjen att åter träffa bekanta, ja att överhuvudtaget åter komma till Falsterbo
verkar på alla vid stationen direkt upplyftande. Falsterbo är för många det bästa, det
vackraste som finns. Att få njuta av havet, av stranden, av omgivande natur är för en
ständigt ökande skara av människor som en livgivande injektion.
Stationspersonalen och konduktören hjälps åt att lossa resgodsvagnen, vilken är
fylld av cyklar. Många hämtas direkt medan andra placeras i ett ställ försett med
säkerhetslås och säkerhetskedja genom alla cyklarna. När tågsättet tömts på sina
resenärer återfinner man dem längs Stadsallén gående, cyklande – många ledande
sina överlastade cyklar – på väg till stranden, till Strandbaden eller någon annan
plats som blivit ett högst personligt vattenhål. I Falsterbo – Nordens Riviera – finns
alltid mycket att välja på och ett ankommande tåg en sommarsöndag blir oftast
något av ett skådespel.
Efter tågets ankomst blir lokföraren Per Edvin Persson ombedd att komma in på
expeditionen där ett telefonsamtal väntar honom. Den »höga« hastigheten över klaffbron visar sig vara anledningen till samtalet. En vredgad brovakt Gustav Andersson
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ondgör sig högt och tydligt över den »snabba« överfarten. Brovakten och lokföraren
har sen tidigare lite ouppklarade affärer och nu yppar sig ett tillfälle att visa vad som
är rätt och vem som bestämmer – att visa sin makt och sina röstresurser. Följande
samtal utspinner sig:
Gustav Andersson: »Det var f-n vad du körde fort över bron din (otryckbart).
Vet du inte hastigheten så skall jag min s-l lära dig!!!«
Per Edvin Persson: »Hände det något?«
Gustav Andersson: »Nej, inte denna gång!«
Per Edvin Persson: »Va GAL du dåforr. Håll käften din (otryckbart)«
Egentligen behövs ingen telefon, samtalet uppfattas långt ut på bangården och
fortsätter länge med hårda ord och svordomar.
Det stillastående tåget görs redo för återresa till Malmö Västra och väntar på
avgång. Det gäller att få upp trycket i pannan igen, som vanligt sprider sig ett gnistregn och kolrök från loket som färgar skorstenen gulsvart och ger vagnarnas fönster
en fet sothinna.
Återresa med rälsbuss en kall vinterdag
Det är en underbar vinterdag, snön ligger som ett vitt täcke över spårområdet och
plattformen i Falsterbo. Växlarna har just sopats rena för snö och även gångar och
plattform har befriats från nattens snö så att resenärerna relativt torrskodda kan ta



sig mellan väntsal och väntande tåg. Vagnsättet bestående av fyra vagnar står på
magasinsspåret och är kopplat till värmeposten. Rälsbussen är tankad och färdig att
backa ner till plattformen på spår »« i god tid före avgång så att morgonens resande
kan gå ombord.
Det är jag som är tågklarerare idag. Jag går ner och kontrollerar tankningsjournalen så att den tankade mängden diesel har skrivits in. Det är viktigt att ha god
kontroll på kvarvarande mängd olja i de båda tankarna på  kbm respektive 
kbm. Mätstickan kommer fram, den minsta tanken är nästan tom men i den andra
tanken finns fortfarande  kbm kvar – ingen överhängande fara alltså. Påfyllning är
beställd och då blir båda tankarna fyllda helt.
Jag lägger om växeln så att rälsbussföraren kan backa ner när han vill. Just nu är
det uppehållsväder och växlarna är rena och fina. Idag tidigt på morgonen var banvakten Thure Hansson här och hjälpte till med snöskottning och sopning i växlar
och vägövergångar på sträckan Vellinge - Falsterbo (dock inte hela sträckan). Då
inget oförutsett inträffar har han sitt huvudsakliga arbete på annat håll. På linjen
drar han klockorna vid de obevakade stationerna ända fram till Södervärn. Rationalisering är visserligen ett modeord, men klockorna måste dras upp för hand minst
en gång i veckan trots all personalminskning
Sedan banvakten gjort rent i växeln går han sin vana trogen in på expeditionen,



tar fram sin matlåda, värmer den på kaminen, söker i papperskorgen efter i tåget
kvarlämnade tidningar, vilka konduktören tidigare lämnat in på expeditionen. Denna
dag finns ovanligt många kvarglömda reseffekter: vantar, halsduk, skinnmössa och
ett par galoscher storlek större. Jag skriver in dem i journalen för kvarglömda reseffekter och blir de inte avhämtade inom sex månader kommer de att auktioneras
bort på Malmö Auktionskammare.
Det är flera resande än normalt idag på grund av vintervädret och det blir rejält
med klirr i kassalådan. I väntsalen blir det samling kring den vedeldade kaminen.
Tills vidare har vi också en kamin på expeditionen, vilken eldas med antracit, men
en oljekamin fabrikat Warmvind är beställd. Tyvärr sprider den senare vid öppet
drag ett obehagligt gnistregn bort över marmorplattorna och lämnar ett prickigt
mönster på golvet. Några resenärer går av gammal vana in på själva expeditionen
och vädrets makter blir det givna samtalsämnet.
Nu backar tåget ner till plattformen, jag lägger om växeln i rätt läge och låser
den. Resande strömmar till från väntsal och expedition, värmen har varit skön och
många går med uppknäppta ytterplagg och mössan i handen. Alla skyndar till vagnarna, några letande efter den för dagen bäst uppvärmda vagnen. En del av de
resande är vana och dagliga resenärer medan andra att döma av deras minspel är mer
ovana och något upphetsade.
Det blir avgångssignal, rälsbussen rullar sakta ut mot en kanske äventyrlig vinterresa. Blir det mer snö, hur ser det ut längre fram och hur blir vädret i morgon?
Resande på fönsterplats vinkar och på detta sätt tackar de också för värmen och
pratstunden i väntsalen. Snart syns inte vagnarna längre, bommarna åker upp och
jag kan sticka emellan med en kopp kaffe och en smörgås. Min privata bostad har
jag ju i stationsbyggnaden bara  trappsteg upp.
Några personer som kommit till stationen av olika anledningar finns kvar och
jag bjuder dem upp i köket på en kopp. Köket är stort, koppar och lite tilltugg finns
oftast framme så det är bara att hålla till godo samtidigt som vädret och aktuella
händelser blir samtalsämnet. Banvakten har redan gett sig av för att kontrollera
övergången i Skanör eftersom snön lätt blåser ner i spåret.
Solen skiner – det känns faktiskt riktigt varmt – och det ser ut att bli en fin dag.
De tio resande som gick på tåget i Falsterbo får sällskap av ytterligare minst  resenärer i Skanör och sedan stiger tre på i Ljunghusen. I Höllviksnäs väntar  st. på
tåget och snön som legat vit på deras kläder skakas av när de stiger på samtidigt som
ofta stövlar bytas ut mot lättare skodon. Vattenpölar bildas på golvet av smält snö så
man får gå försiktigt. Ytterplaggen försöker man hänga över elementen för att de
skall bli varma och torra tills man ska ta på sig dem vid ankomsten till Södervärn.
Redan då rälsbussen lämnade Ljunghusen drev mörka moln in från sydväst, det
börjar kännas lite ruggigt, snön yr utanför vagnen och fönstren får snabbt ett snö-



lager som skymmer sikten. Det blir en blandad känsla av instängdhet och mysighet.
Att vädret skiftar med gräns just vid Ljunghusen känner de flesta tågresenärer såväl
som bilförare väl till så den uppkomna situationen är ingen nyhet. Redan i Kungstorp har snödjupet ökat synbart och på sina håll har det börjat bildas riktiga snödrivor. Vinden fortsätter att öka så risken för snöhinder framöver blir alltmer påtaglig.
Då vi kommer fram till Vellinge håller redan en snöplog där, vilken just plogat
sträckan Södervärn - Vellinge och nu när vi kommit till stationen skall den fortsätta
ploga sträckan Vellinge - Falsterbo. På plattformen i Vellinge finns redan höga snödrivor varför framkomligheten begränsats till de nyskottade smala gångarna. Det
hela utgör en syn som skulle passa bra på ett julkort. Det är betydligt fler resande än
normalt, folk fortsätter framåt i vagnsättet för att hitta en sittplats och i höjd med
Tygelsjö är alla sittplatser upptagna. På golvet har nu bildats en riktigt stor sjö av
smältvatten.
Samtalet resenärerna emellan är dämpat och man märker tydligt spänningen i
luften. Det går inte heller att diskutera några nyheter eftersom morgontidningarna
blivit försenade och inte kunnat delas ut före avgång. Detta med undantag för någon enstaka resenär som fått tag på ett exemplar i en pressbyråkiosk dit tidningsbudet lyckats ta sig fram. Det blir således mest rådande väder som ventilerades något enformigt tycker en del, men för SJ är ju den nya situationen på sätt och vis
positiv med ett betydligt större antal resenärer än normalt. Med det nyplogade spåret blir det inga problem för rälsbussen, i vagnarna är det varmt och skönt och vi
kommer fram till Södervärn med endast obetydlig försening.
Trots att man således kan koppla av från stress och bilköer och tryggt komma till
Malmö från Falsterbo på cirka  minuter blir tyvärr konkurrensen från biltrafiken
alltmer tydlig och som nämnts på annat håll i denna skrift blev avgången från Falsterbo en augustidag  slutet för denna järnvägslinje.
Näringslivet i Falsterbo på -talet
Falsterbo på sommaren under de år det begav sig var på sätt och vis en storstad i
miniatyr. Det fanns tre rikligt försedda livsmedelsaffärer, tre specialaffärer för kött,
tre caféer (Conditoriträdgården, Lillstugan och Blåporten) samt fem restauranger/
matställen, nämligen:
Falsterbohus, Strandhotellet, Olympia, Villa Astrid och Synnergrens på Östergatan. Det var dukat bord mellan kl. . och . med ett flertal dagliga gäster
som lät sig väl smaka.
Det var järnvägsbolaget som byggde Falsterbohus – även i marknadsföringen
kallad »Nordens Riviera« De karakteristiska trappgavlarna anknyter till Hansatidens



borgarhus under vilken tid Falsterbo blev känt i hela Europa. I samband med att
hotellet byggdes anlades också flera badbryggor och även badhus.
På Conditoriträdgården drevs en omfattande conditorirörelse sommartid under
ledning av Hampus och Signe Hansson med assistans av dottern Sonja. Det är
nästan ofattbart att det gick att bedriva en sådan verksamhet varma sommardagar.
Disken var visserligen av marmor, men affären saknade helt kylmöjligheter. Mängder av bakverk och tårtor på aluminiumfat samsades om utrymmet på marmorhyllorna i glasmontrar. Getingarna fick schasas bort innan tårtorna kunde delas
upp. Affären var på morgnarna oftast full av folk i pyjamas och badbyxor som inhandlade nybakade rågbullar och sedan var det wienerbröd, bakelser för att inte tala
om de nästan världsberömda småkakorna som efterfrågades.
Till Conditoriträdgården körde vi med glädje ut det gods som kommit med tåg
till dem. Det var oftast mindre kartonger med
aromatica, margarin, jäst, mjöl o.s.v. Vi belönades alltid med en stor påse av det godaste
som fanns och vi lärde oss att spara något
paket så att det alltid fanns en leverans senare till affären vilket resulterade i en ny påse
med goda wienerbröd till vårt eftermiddagskaffe. Även tåg- och lokpersonal deltog i
denna lukrativa kundservice då de hade ledigt.



Sybehörsaffärerna Ebba Andersson och Adela Andersson kräver sitt eget kapitel.
Ebba Andersson drev sin affär tillsammans med sin syster Wiwi, båda var ogifta. I
deras affär hittade man det mesta man kunde önska sig då det gällde sybehör och
manufaktur, men även godis fanns på deras hyllor.
Adela Andersson hade sin affär fullproppad från golv till tak med tyger, sybehör,
vykort m.m. i lådor och kartonger. Hon sydde upp till sommargästerna på beställning. Hennes affär hade en stor social betydelse då där samlades det etablerade
Falsterbos sommargäster. När tant Adela väntade mera prominenta besök ställde
hon upp i bästa gåbortklänningen och hon var också så att säga kunglig hofleverantör
då Prinsessan Sibylla var en av hennes kunder. De som räknades till gräddan av
sommargästerna ansåg att ett besök hos Adela var nödvändigt för att få höra det sista
skvallret om den och den eller om vad som inträffat sedan föregående år.
Vidare en järnaffär, tre banker, postkontor och telegrafstation. Dessutom inte att
förglömma flera luxuösa frisersalonger, men också för oss vanliga dödliga flera mindre och inte fullt så bekväma salonger, men detta till trots alltid välbesökta. Det var
här skvallret flödade och man fick årets olika händelser serverade dock utan någon
bestämd tidsföljd. För att göra uppräkningen komplett bör också nämnas fotoaffär
med stort utbud av fotoutrustning och snabbframkallning som speciell service samt
slutligen inte minst blomsteraffärer och grönsaksaffärer.
Förutom dessa fasta etablerade affärer var det varje onsdag och lördag stor torgförsäljning. Jag räknade en gång till  stånd. Där fanns allt. Från minsta synål till
bästa välhängda viltkött. Det var fint folk som handlade på torget vid Fädriften
(tidigare Kogatan) och allt gick att sälja om bara kvalitén var den rätta. Men säg den
glädje som varar för evigt. Torgförsäljningen upphörde hösten  och med detta
förlorade Falsterbo en mångårig, oersättlig historisk och kulturell tradition för vilken såväl Skanör som Falsterbo varit kända vida omkring. I historien ända sedan
medeltiden finns de stora marknaderna beskrivna.
Många sommargäster hyrde in sig på samma sätt som järnvägspersonalen. Kraven på utrymme och bekvämlighet var dock oftast avsevärt större. Allt vad de behövde av husgeråd, sängkläder, linne m.m. skickades med järnväg. Man får inte
glömma garderoben, som var omfattande med tanke på alla fester och sommarens
andra olika aktiviteter.
De flesta transporter från järnvägsstationen till affärer eller till privatpersoner
som uttryckt önskan om hemforsling utfördes av Johan Persson och hans häst Sally.
Johan Persson var en vänsäll och noggrann person, som trodde alla om gott och
alltid ställde upp för dem, som behövde hjälp. Han kände alla både till släkt, sinnelag och ekonomi och det blev därför ofta som mindre bemedlade fick gratis hemkört.
Hans hemforslingstaxa var normalt för mindre kolli  öre, för större kolli  öre





samt för kolli, vilka krävde extra hjälp en krona. Dricks tog han aldrig emot.
Jag minns också en åkare Johan Larsson som hade sitt eget sätt att ta betalt. Han
lärde efterhand att väl känna sina kunder och kostnaden för en transport baserades
ofta efter kundens betalningsförmåga. Det fanns även ett antal lantbrukare som
passade på att tjäna en slant extra genom att utföra hemtransporter från stationen
till sommargästernas bostäder. För järnvägens del förfogade vi över en förhyrd häst
och vagn med en banarbetare som kusk. Det var så att de flesta affärer hade en
överenskommelse med järnvägen som omfattade transport från stationen till deras
affärslokaler.
Då det gällde mindre godspaket körde vi ut dessa i samband någon matrast.
Mottagarna var vänliga och givmilda och speciellt matpaket var populära bland
järnvägsfolket. Att cykla ut med några småpaket var ju inget särskilt betungande.
Man valde ut sina kunder och då de som gav dricks. Jag var t.ex. alltid välkommen
till Norinders – jag såg till deras villa under vintern.



Mina »privatkunder« i Falsterbo
Järnvägar år vårt liv – de
Järnvägsstationer med sitt folkliv och speciella atmosfär, lok med sina vagnar har
alltid utövat stor dragningskraft på både yngre och äldre »pojkar«. I Falsterbo var
detta mer regel än undantag och stationen var en uppskattad samlingsplats för såväl
ortsbefolkning som sommargäster. Många njöt av aktiviteterna på området bekvämt
tillbakalutade på någon av sofforna på plattformen medan de verkliga entusiasterna
aldrig kunde få nog av lok, vagnar, växlar m.m. Järnvägens dragningskraft visas inte
minst av alla de ideella insatser som håller nedlagda banor i stånd i form av museilinjer.
Många unga pojkar fann större glädje i att se och höra ångloket än att leka med
sina köpeleksaker eller att utnyttja strandens badmöjligheter. De levde med lokets
rörelse, pustande och gnisslande. De njöt av ljudet från bromssystemet då loket
backade och stannade för att inte tala om den speciella »knuffen« när loket backade
och kopplade till ytterligare en vagn till sitt tågsätt.
Jag minns särskilt två av de största tågentusiasterna Kjell-Åke Modéer och Gustaf Wadsten. Kjell-Åke bodde strax intill stationen på Olof Normans väg och i stort
sett under hela sommarlovet levde han på stationen från tidig morgon till sena kvällen. Förutom rent allmänt intresse blev lokens och vagnarnas utseende samt littera
och nummer hans specialområde. Han fick en egen vagnliggare, antecknade alla
uppgifter noggrant, visste vad just littera betydde och kände direkt igen ett lok på
ljudet mot skenorna eller då det startade. Man skulle kanske tro att hans intresse
skulle påverka kommande yrkesval, men Kjell-Åke blev professor i Lund och på
detta sätt blev han familjetraditionen trogen.
Gustaf Wadsten, som kom från Stockholm, bodde under sommarlovet vid Fädriften, även han på kort avstånd från stationen och järnvägsövergången. Gustaf
hade alltså tågets olika ljud alltid nära sig och blev den verkliga kännaren inom alla
järnvägens områden. Han insöp allt som var värt att veta om järnvägen och tillbringade förmodligen mer tid bland loken än hemma. Mat och bad fick så att säga
komma i andra hand. Gustaf tjänstgjorde som stationskarl hos mig sommaren 
och någon tid efter hemkomsten till Stockholm ringde han och berättade att han
hade för avsikt att söka in på Roslagsbanan – idag en del av Stockholms Lokaltrafik.



Jag skrev ett intyg om hans tjänstgöring i Falsterbo och efter sedvanlig läkarundersökning, intervju m.m. blev han antagen som konduktör den  april , vilket
också råkar vara min egen födelsedag. Hela hans familj var starkt engagerade i kampen mot Falsterbobanans nedläggelse och än idag har jag kontakt med Gustaf.
Alla lika inför gud – eller?
Tidigare år hade vi en »höre«, vilket väl närmast motsvaras av herde eller vaktare i
modernt språkbruk. Han bodde där ICA-affären nu ligger och lät sin tjur betäcka
korna ungefär vid den plats där »Gåsatösen« idag står staty. Sommargästerna reagerade kraftigt och deras synpunkter på tjurens förehavande resulterade i att »hören«
med sin tjur flyttade från Gamla Torg. Rätt eller fel kan diskuteras, men att sommargästernas hundar fick uträtta sina behov på gator, trottoarer och i parkerna var
tydligen helt i sin ordning.
Förhållandet mellan åretruntboende och sommargäster var helt annorlunda då
än vad som är fallet idag. Året-runt-boende ville inte eller helt enkelt vågade inte
säga emot främlingarna/sommargästerna utan fann sig i »Överhetens order«.



Greta Österling – en av mina favoriter
Fru Greta Österling – maka till Anders Österling – var en av de absoluta favoriterna
bland järnvägsfolket och för min del var jag som påg i huset. Nästan dagligen fick
hon delikatesser från C.A. Lång i Malmö och Arvid Nordquist i Stockholm m.fl.
Jag måste berätta en händelse som var typisk för den impulsiva fru Österling och
inte ovanlig. Efter niotåget hade jag kaffepaus och om något paket anlänt till fru
Österling brukade jag cykla ner med det till henne.
Klasskillnaden i samhället vid den tiden gjorde att jag alltid sa fru Österling.
Ofta kom delikatesserna som sagt från annan ort än Malmö och det kunde då inträffa att godset inte anlände med rätt tåg utan det hela blev försenat. Om så var
fallet ringde fru Österling och frågade vad som hänt. Svaret blev ju att varorna var
försenade, men kom med nästa tåg. Greta Österling: »Mårtensson, det gör ingenting, kom ändå ner och drick en kopp te med mig i bersån«. Jag gjorde naturligtvis
som jag blivit tillsagd, cyklade ner och drack te med Greta Österling i hennes lummiga berså. Den låg i en verkligt välskött trädgård med många sällsynta träd och
växter.
En liten solskenshistoria från Gretas berså
Greta Österling var som jag redan nämnt en förtjusande, men också något impulsiv
person. Från nämnda berså har jag också ett annat minne, dock inte med mig själv
som medverkande. Varje morgon kom till Greta Österling en äldre fru Paulina Nilsson för att baka bullar. Det var en viktig procedur och exakt uppmätta mängder av
erforderliga ingredienser var ditsända från Fredrik Nyströms Speceriaffär som var
hennes hovleverantör. Varorna levererades av någon av affärens tretton springpojkar.
Greta Österling sitter ensam i bersån, solen skiner varför hon njuter morgonen
väl skyddad för insyn med bar överkropp och läser Svenska Dagbladet. Hon hör
någon komma och i tron att det är Paulina som skall börja med dagens bullbak
ropar hon som vanligt: »Ta en kopp och kom och drick te med mig«. Men det är
inte Paulina denna gång utan målare Knut Svensson – en i sig själv stor humorist –
som skall göra vissa arbeten på hennes korsvirkeshus. Knut Svensson gör som han
blivit tillsagd, går in och sätter sig i bersån där Greta Österling också sitter halvnaken och djupt försjunken i Svenska Dagbladets kultursidor. Då hon vänder bladet
upptäcker hon Knut Svensson på motsatta sidan av bordet och utropar något förskräckt: »Nä, men halleminadar är det målaren. Jag trodde det var Paulina«.



Temperaturen i vagnen rätt måste vara
Uppvärmningen av personvagnarna var i järnvägens början något enkel med dagens
mått mätt. Vad rälsbussarna på linjen Södervärn - Falsterbo beträffar saknades automatiskt värmesystem. Detta minner mig om en noggrann resenär som under några
år blev ett verkligt gissel för oss. Värmesystemet bestod av fotogenkaminer och vid
kyla tillsammans med blåst hände det ofta att lågan släcktes. Vi turades om på natten att kontrollera så att lågan var tänd. Släcktes den så var det att hälla rödsprit i en
behållare, tända, för att värma systemet igen så att fotogenbrännaren åter fungerade.
Temperaturen i vagnarna i de första morgontågen skulle naturligtvis vintertid då
resenärerna kom vara högre än utetemperaturen.
En ständig resenär – vi kan kalla honom Olsson – arbetade i Malmö. Han var
s.k. spritspion, kritisk och petig och just under tågresan kontrollerade han temperaturen mycket noggrant. Om det var kallt i vagnen klagade han högljutt för lokföraren, konduktören och tågklareraren samt naturligtvis även för övriga resenärer.
Tågklareraren som egentligen var helt oskyldig fick ofta en extra dos av utskällningen.
Olsson hotade och verkställde också oftast sina hotelser att ta kontakt med maskiningenjör Weiborn så fort tåget anlänt till Södervärn. Weiborn var van vid samtalen, men måste för ordningens skull kontakta oss och uppmana oss att hålla ett
extra öga på värmen då det var kallt och blåsigt.
Vi kom på en smart lösning på detta ständigt återkommande värmeproblem.
Olsson åkte nästan dagligen med samma tåg. Tågklareraren höll vakt och när Olsson närmade sig ropade han åt konduktören, som snabbt tände en sticka, förde den
intill termometern med följd att temperaturen steg några grader. Olsson gick alltid
direkt till termometern – alla morgonresenärer hade oftast sina reserverade platser –
kontrollerade temperaturen varvid han då kunde konstatera att hans klagomål hos
höga vederbörande haft önskad effekt. Då tåget kört några mil var temperaturen
den normala. Vi fick t.o.m. beröm för att det varje morgon var behaglig temperatur
i vagnarna trots kyla och blåst.
Personlig service – ett honnörsord
Familjen Detter med den i Malmö välkända juvelerareaffären »Detters Juveler« var
sommargäster i Falsterbo under många år och då även trogna tågresenärer. De hyrde
hos Åke Svensson och utnyttjade sitt sommarboende under helgerna i maj respektive september och hela veckorna under de tre sommarmånaderna juni, juli och
augusti. Då anlitade de tåget alla veckans sex vardagar.



För att erhålla nödvändig motion ansåg familjemedlemmarna det lämpligt att
promenera från bostaden till stationen. Tyvärr slog dock deras tidsplanering helt fel
vilket skapade en ständig krissituation. Därför fick vi som tjänstgjorde en självpåtagen uppgift att kontrollera att alla »Detters« var framkomna innan avgångssignal till
tåget gavs. Såg lokföraren att Detter kom fäktande med sin av juveler och sedlar
(förmodar jag) tunga dokumentportfölj långt borta vid övergången, körde han sakta
framåt, stannade och tog upp en svettig och pustande juvelerare, som tackade och
intog sin reserverade plats, varefter man kunde konstatera att antalet passagerare var
det rätta.
Sista skärven svår att finna
En känd direktör fick flera gånger i veckan färska grönsaker med tåget. Han visste
när varorna skulle komma och vi körde ut godset med cykel. Forslingslista fördes
noggrant och taxan som var en eller två kronor beroende på kollits storlek tillföll
oavkortat SJ. Men, trots att vi var väntade och kostnaden var känd fick vi alltid
vänta medan husets byrålådor, olika skrin samt portmonnäer genomsökts. Det hände
ofta att full avgift inte kunde betalas då ettöringarna och tvåöringarna tog slut och
vi inte kunde vänta hur länge som helst, då vi behövdes på stationen.
Serviceinriktad affärskvinna med tävlingslust
En av stationens grannar var Karin Månsson, som hade en speceriaffär med omfattande försäljning sommartid. Våra kontakter var dagliga då Karin Månsson ofta
behövde hjälp med ett och annat. För trädgårdsskötsel och rena hantverksarbeten
anlitade hon Karl-Johan Montén.
Hon var lite nervöst lagd och kände sig på något oförklarligt sätt underdånig
sina kunder. Då »fina« kunder kom in i affären neg Karin Månsson oftast men utan
orsak och vid varje vara som – låt oss säga en hustru till professor den eller den
begärde blev det alltid: »Tack professorskan tack, tack och vad önskar professorskan
mera«.
Mjölken levererades från mejeriet i - respektive -liters kärl, vilka placerades
för kylning i en badkarsliknande betonggjuten, vattenfylld behållare. Från dessa
kärl expedierades sedan mjölken i lösvikt som östes upp med liters- eller halvlitersmått till kundens egna kärl. Det var alltid kö vid öppningsdags klockan  för att
köpa mjölk, vilket berodde på att grädden då börjat »lägga sig« på ytan och de första
kunderna således fick mjölk med högre fetthalt och bättre smak enligt den tidens
sätt att se på saken.



Under sommarmånaderna behövdes extrapersonal och Karin Månsson anställde
då skolungdom som hon väl kände. Flickorna hjälpte till i affären och pojkarna
körde ut varor. Hon anförtrodde dock ingen annan att plocka beställda varor utan
var noga med att själv kontrollera att det blev rätt vara och rätt pris.
Karin Månsson var en duktig siffermänniska och hon anlitades som revisor i
olika sammanhang.
Karin Månsson älskade att bada och eftersom jag själv badade regelbundet på
den tiden, möttes vi ofta på väg till eller från badstranden. Hon hälsade då triumferande med uppgift om hur många gånger hon hittills hade badat. Hon satte en ära
i att ha badat fler gånger än någon sommargäst och det brukade bli ett hundratal
dopp per sommar för henne. Det kanske endast var hon som tävlade med sig själv,
förmodligen ansåg sommargästerna att det rena, friska vattnet var viktigare än antalet dopp.
Matilda Månsson – vår fotograf i Falsterbo
Matilda Månsson som verkade från sekelskiftet och ett antal år framåt, var känd för
sina fackkunskaper avseende fotografering, och även för tillverkning av kamerautrustning. Hennes fotoateljé vid Sjögatan har på ett föredömligt sätt återskapats i
Falsterbo Museum. Hon har gjort en berömvärd kulturinsats genom att vara fotografen bakom ett stort antal vykort med motiv från såväl Vellinge som Kämpinge
och Falsterbo.
Men – det var en svårflörtad dam, vilket jag fick erfara. Matilda Månsson behövde ofta medicin på ålderns höst, då hennes rörelseförmåga var nedsatt. Jag var
nyfiken på hennes fotosamling och erbjöd mig att komma hem med medicinen till
hennes bostad och på så sätt bespara Matilda besväret att ta sig till stationen. Det
hela med baktanken att få tillfälle att se intressanta fotografier. Hon visade mig ett
flertal av sina fotografier, men då jag ville köpa vissa av fotografierna blev det tvärstopp.
Senare, då det var aktuellt med en ny leverans av medicin, ringde hon mig på
stationen för att kontrollera om medicinen hade kommit. Matilda Månsson frågade
då inte om jag ville komma, utan gav mig klara besked att dörren till köket var
öppen och pengar låg på köksbordet, därmed basta. Någon fotovisning blev det inte
någon mer gång, men fri leverans av medicin uppskattade Matilda Månsson säkert.
När Matilda Månsson avlidit visade det sig att hon testamenterat möbler till en
hjälporganisation i Malmö. En släkting till henne kontaktade mig på stationen då
han genom Matilda Månsson tidigare fått veta att jag hjälpt henne med medicinleveranser. Då vi hjälptes åt att iordningställa möblerna för leverans gjorde vi en
intressant upptäckt. Ena långväggen i fotoateljén täcktes av ett grovt, dammigt och



mörkt draperi som satt fast så att man var tvungen att slita bort det. Bakom fanns
åtskilliga vykort, de flesta från Hököpinge Sockerfabriks kontor. Flera vykort var
tyvärr skadade och dessutom malätna. Ett hundratal kunde vi sortera fram, som jag
fick.
Det fanns dessutom ett flertal hopvikta och sammanrullade, dammiga negativ,
som vi i vår okunskap inte förstod värdet av. Vi hade utanför huset i backen ett
irriterande getingbo varför Matilda Månssons släkting föreslog att vi skulle använda
negativen som insektsbekämpningsmedel. Sagt och gjort. Vi tände på negativen för
att röka ut getingarna. Negativen var verkligt eldfängda och i den kraftiga rökutvecklingen höll vi båda att råka ut för samma öde som vi avsett för getingarna. Vi
fick skyndsamt bege oss ner på vägen och agera brandvakt under det mest kritiska
skedet.
Falsterbo Museum har hämtat ett antal vykort från Matilda Månssons ateljé och
på så sätt kunnat komplettera sitt bildförråd. För min personliga blev det som sagt
ingenting av med att köpa bilder från Matilda Månsson. Jag har dock ofta funderat
på vilka bildskatter som antagligen gick till spillo genom min och Matilda Månsson
släktings okunskap.



En tillflyktsplats inte bara när åskan går
Lite udda besök hörde till livet på vår station. Trots att Falsterbo kallas Nordens
Riviera hade vi naturligtvis regn och rusk också. Åskan bidrog till att många stadsbor kände rädsla och oro inför de kraftiga knallarna och de intensiva blixtarna. Var
man dessutom ensam blev ju situationen ytterligare dramatisk. Detta inträffade för
Margareta Berne som vid ett häftigt åskväder var ensam eftersom hennes man Stig
Berne var i Gävle för sitt arbete. Falsterbo station blev då den trygghet fru Berne
sökte. Trots att sista tåget hade gått för dagen stannade hon kvar tills åskan sökt sig
ut över vattnet och lämnat Falsterbo. Först därefter lämnade fru Berne stationen i
lugn och ro och hoppades att hennes man skulle vara hemma om ett nytt åskväder
skulle uppstå.
Falsterbo Station som tillflyktsort utnyttjades på många sätt. När Hillevi Wehtje
vid ett tillfälle gjorde en längre utlandsresa, fick jag vara reservmatte och järnvägsexpeditionen husrum för hennes papegoja. Papegojan hälsade med ett »god dag
och tack« men gjorde samtidigt skillnad på folk och folk. Hon (jag tror det var en
hon) visade en vänlig attityd då det var män närvarande, men var aggressiv mot de
damer som uppehöll sig i väntsalen. Jag hade papegojan på expeditionen då hon
ofta sprätte frö och vatten på golvet utanför sin bur, vilket min fru Astrid inte tillät
i vår bostad.
Nyckelknippa blir nyckelknipa
Vid avresan från Falsterbo efter sommarledigheten uppstod ofta ett speciellt problem som gällde nycklarna till sommarbostaden. Flertalet av sommargästerna hade
hjälp med såväl inomhusarbeten såsom städning m.m. som trädgårds- och diverse
reparationsarbeten. Trädgårdarna skulle ju dels ställas i ordning för vintervila, och
sedan även vara i fint skick på våren då ägarna kom tillbaka. Det gällde ju att klippa
buskar och träd samt att plantera blomsterlökar m.m. Då det gällde inomhusarbeten
blev detta ibland komplicerat då dessa arbeten ofta var uppdelade på flera personer
vilka dessutom bodde på olika orter.
Fru A frågade mig en gång om nycklarna till den villa hon skulle städa kunde
hämtas hos mig. Jag sade ja och detta uppskattades tydligen vilket fick till följd att
jag hade cirka  olika nyckelknippor väl förvarade i SJ:s kassaskåp under vintern.
Jag fick ofta behålla nycklarna året runt eftersom fru Y skulle komma och göra
något i huset, hantverkare B skulle måla om ett rum o.s.v. Dessutom kom kanske
barnen hem från en semesterresa i Spanien, eller nycklar tappats bort, glömts eller
tillfälligt förlagts hos någon bekant. Det var en extra service som jag tillhandahöll



och som till vissa delar fungerar även idag.
Nyckelinnehav innebar i vissa fall att jag även åtog mig tillsyn av villan då den
stod tom på vintern. Men det var inte alltid problemfritt.
Vid ett tillfälle skulle en städfirma från Malmö städa Norinders villa. De fick
låna nycklarna, men blev tillsagda att endast öppna för att komma in i villan och
sedan återlämna nycklarna. Då jag inte fått nycklarna tillbaka efter en timme, cyklade jag ner till villan för att själv hämta dem, men fick beskedet att den man som
lånat nycklarna var i Malmö. Jag blev misstänksam och frågade: »Skall han göra en
kopia av nyckeln?« Jag stod då öga mot öga mot ett av ilska kraftigt rött ansikte, som
vresigt frågade vad jag menade.
I stället för att svara kontaktade jag Norinder, som gav mig besked att kontakta
byggmästare Gunnar Persson för att han skulle ombesörja byte av alla lås. Isgrens
låssmed ordnade nya lås och nya nycklar, varefter de gamla nycklarna blev oanvändbara.
Några sommargäster passerar revy
I Falsterbo fanns och finns delvis fortfarande många personer – särskilt sommartid –
med fina titlar, ibland enkla, ibland mera tillkrånglade. Bakom titlarna döljer sig
personer med kunskap och livserfarenhet inom de mest skiftande områden.
Många har genom sitt sommarboende fått andra i bekantskapskretsen att inse
att Falsterbo är bästa semesterorten och på så sätt har »gräddan« samlats här, ja
egentligen på hela »Näset«. Flera av dessa sommargäster har passerat revy under min
tid på järnvägen i Falsterbo. Många hade visserligen egen bil redan i början av seklet, men trots detta har tåget varit ett allmänt samfärdsmedel även längre fram då
bilen började bli mera vanlig.
Näringslivets toppar – lokala, regionala, nationella och internationella – har haft
sin givna plats i Falsterbo sedan flera generationer tillbaka och de var även de första
som byggde sina sommarvillor här. Man kopplade av från storstadens larm, jäkt och
oro, här ordnades parties och gjordes affärer i en glad blandning. Samtidigt som
sommarvillorna blev allt vanligare var det mycket folk som bodde på ortens olika
hotell, pensionat eller kanske hyrde privata bostäder.
Genomgående var det så att sommargästernas bohag skickades med järnväg samt
deras personliga tillhörigheter polletterades som resgods.
Jag har haft förmånen att hälsa flera: stadsråd, justitieministrar, landshövdingar,
utrikesministrar – även utländska sådana: riksdagsledamöter, riksåklagare, generaldirektörer, lagråd, finanslejon, världsbekanta advokater, FN-tjänstemän, WHO-chefer, läkare med världsrykte, kända arkitekter samt framstående personer inom musik, konst och litteratur, hjärtligt välkomna till Falsterbo. Jag tänker också på före-



trädare för välkända affärskedjor och företag såsom Nordiska Kompaniet (Sachs),
Mazetti, Bröderna Edstrand, Skånska Cement (Wehtje) m.fl.
Alla utan undantag har betytt mycket för Falsterbos utveckling. Mina personliga
kontakter med alla dessa människor blev ofta dubbla dels genom min tjänst på
järnvägen, dels genom min egen hobby med höns, vilken jag återkommer till längre
fram i boken.
Svenska såväl som utländska kungligheter tillbringade en del av somrarna i Falsterbo och på ett eller annat sätt kom de alltid i kontakt med järnvägen. Prins Wilhelm, som bodde i Einar Nermans villa passerade ofta järnvägsspåren och var gång
han lyckligt kommit över gav han oss järnvägsfolk en vänlig blick. Då prins Eugen
besökte Falsterbo sommaren  insjuknade han hastigt och återresan skedde i
särskild sjukvagn, som jag fick ordna.
Många anlitade tåget för sina olika resor och gjorde då sina biljettbeställningar
här. Det var flera som hade årskort eller frikort, företagare resp. riksdagsmän. För
deras räkning blev det bara sovvagnsbiljetter eller platsbiljetter som vi ordnade. Av
lojalitet med vår nedläggningshotade järnvägslinje gjordes de sista åren även biljettbeställningar vid vår station, trots att det kanske gällde resa i motsatt riktning eller
rent av en resa på en helt annan färdsträcka.
Alla mina kunder uppskattade den personliga service som de fick vid Falsterbo
station Det inträffade då och då att jag åkte hem till sommargästens bostad för att
överlämna utskrivna biljetter, allt i avsikt att behålla dem som kunder.



Flera av sommargästerna hade adlig titel, men var oftast noga med att inte avvika
från oss andra vanliga medborgare. Vi var normalt alltid »du« med varandra samtidigt som jag tilltalades »stinsen«, vilket gjorde att man kände ett ansvar och att man
hade deras förtroende.
Bland episoderna från badsocieteten i Falsterbo minns jag prinsessan Sibylla då
hon sommaren  kom dragandes med en pinnakärra. Färden gick över plattformen – kanske efter något ärende på stationen – och ner till hennes bostad vid
Falsterbohus. De fyra Hagaprinsessorna har sedan själva återkommit till Falsterbo
och även skaffat sig egen villa.
Nöjesbranschen var även den väl representerad i Falsterbo och artister m.fl. kom
jag i personlig kontakt med. De hade nästan alltid något ärende till stationen. Ulrich Neumann intresserade sig speciellt för Olof Gören som bodde vid klaffbron
och var en vida känd personlighet. Många var de roliga historier som vi berättade
för varandra om Olof såsom: »Malörtskvisten i brännvinsflaskan«, »Sillen i fisklådan«, »Utbytet av ny spis« m.fl.
En annan kändis var Pia Degermark som tillsammans med Thommy Berggren
och Bo Widerberg besökte Falsterbo under några veckor – den period då de spelade
in filmen »Elvira Madigan«. Pia Degermark fick viss motion genom att dagligen
avlämna film, som skulle skickas iväg för framkallning.
Nära kontakter hade jag med Karin Ekelund Sachs och hennes make Ragnar.
Från Nordiska Kompaniet, där Ragnar Sachs var verkställande direktör, kom ofta
delikatesser och de skulle köras hem till deras bostad. Det blev oftast en godbit eller
en kopp kaffe vid poolkanten. Flera år vid jultid kunde jag avhämta på posten en
»Anton Berg« och som det stod på guldförpackningen: »The most exclusive danish
brand fyldte chokolader,  gram -  lb - / oz net wt by appointment to the
Royal Swedish Court«. Vår vänskap bestod under många år tills döden skilde oss åt.
Humorn låg ofta på lut och de kunder, som uppskattade ett välfunnet skämt
kom tillbaka med en vits eller en längre historia. Jag försökte lägga historierna på
minnet men min förmåga att minnas dessa skämt är inte den bästa. Att ta emot
skämtsamma förbeställningar hörde också till livet på stationen. Kan du inte ta
emot i den och den klädseln (sommaruniform på vintern t.ex.). I mån av tid och
möjlighet försökte jag tillfredsställa dessa önskemål.
En gång ringde en dam och begärde ett speciellt mottagande, säkert skämtsamt
och knappast med en tanke på att begäran skulle uppfyllas. Hennes skratt hördes i
telefonen då hon framförde sin önskan att få ett kungligt och värdigt mottagande då
hon skulle anlända till Falsterbo en viss dag med .-tåget. Hon hade beställt taxi
så för hennes hemfärd från stationen var allt ordnat och klart. Men jag ställde upp
på hennes begäran. Vid ett tidigare tillfälle hade jag använt en röd yllewiltonmatta –
 cm bred och cirka  meter lång. Den blev en del i min planering av mottagandet.



Tåget kom och i ett fönster vinkade »min väntande resenär« på taxichauffören.
Med mattan under ena armen och flaggan under den andra samt iklädd min bästa
uniform gick jag snabbt fram och rullade ut mattan direkt under damens utgångsdörr. Min celebra resenär steg av och skred majestätiskt fram på mattan skrattande
och glädjerusig. Hon åtföljdes av en stor skara medresenärer, vilka livligt fäktande
undrade vem denna fina dam var som fick ett sådant mottagande. Eftersom jag själv
inte visste damens namn fick svaret blir: »Det är en av mina resenärer från Stockholm«. En stor kram blev ersättningen för det glada infallet.
Hösten  steg några ovanliga resenärer av tåget. Deras klädsel var minst sagt
iögonfallande och helt olik svensk normal klädsel. De skulle kunnat passa på en
maskerad. De var skäggiga, långhåriga och talade ett främmande språk. Någon i
sällskapet dristade sig att ta kontakt och fråga om vägen till Falsterbohus. Det visade
sig att det skulle hållas något för oss så helt obekant som en meditationskurs. Senare
på kvällen gick vi några av SJ-personalen ner dit. De mediterade, där var dödstyst,
massor av blommor i långa rader och ett oräkneligt antal tända ljus. Det hela gav ett
mycket säreget intryck på oss vanliga dödliga.
Vid ett annat tillfälle, också i samband med en meditationskurs, besökte sånggruppen »Beatles« Falsterbo och Falsterbohus. Både Beatles och deras fanns var tyvärr bilburna varför vi på stationen inte kom i direkt kontakt med dem.
Till kretsen av mina järnvägskunder hörde många där servicen inskränkte sig till
biljettförsäljning och då ofta endast under sommarsäsongen. Det var inte ovanligt
med veckopendling t.ex. Stockholm - Falsterbo - Stockholm. Tyvärr har jag inte
komplett kundunderlag kvar då det mesta av kvarvarande arkivmaterial blev förstört då järnvägslinjen lades ner. Men ett flertal av namnen finns kvar i minnet
såsom bl.a: Carlberg (som kämpade för att bibehålla banan), Ekwall (som fotograferade och intervjuade), Oldgaardh, Älmeby, Axelsson, Åke Carlsten (som livligt deltog i debatten mot järnvägsnedlägggelsen och verkligen gav sitt yttersta), Abrahamsson, Agerup, Köhler, Idh, Ihl, Silverschiöld, Lundström, Hedberg, Sandberg, för att
nämna några.



Svenska kyrkan
– en oskiljaktig del av mitt liv
Kyrkan i hem och skola – ett nödvändigt ont, eller?
I såväl hemmet som i skolan fostrades man att leva så att andra människor förstod
att man visade medmänsklighet och var beredd att ge något av sig själv i livet. Hemma
var det bordsbön och aftonbön och denna bönegemenskap fortsatte också i skolan.
Varje skoldag började med samling då man stående vid sin bänk lyssnade till lärarens läsning ur bibeln eller hans egen utläggning av en text eller från egna upplevelser. Det var också psalmsång och under de åtta åren i småskola, storskola och
fortsättningsklass blev det många psalmer som på detta sätt fastnade i minnet för
alltid.
I realskolan var det också morgonsamling, men här var det gemensamt för hela
skolan i aulan. Samtliga lärare deltog och skiftades om att leda morgonsamlingen
oberoende av deras undervisningsämne och någon musikkunning elev ansvarade
för orgelmusiken under ledning av en musiklärare.
På söndagarna var det nästan tvång att gå i kyrkan, vilken låg en mil bort. En
cykel var naturligtvis bra att ha, men det var inte var mans egendom, så därför blev
det att promenera de  km till kyrkan. Det blev tidig start från hemmet och sen
hemkomst efteråt – att komma för sent till kyrkan var helt förkastligt. Det senare
gällde även i realskolan där en för sen ankomst innebar ett streck i lärarens bok och
ytterligare ett streck kunde påverka uppförandebetyget.
Det är ofrånkomligt att man upplevde det som ett tvång detta med gudtjänstbesöken på söndagarna och det påtagliga »skryt« som dessutom förekom gjorde inte
saken bättre. Då någon fått ny kappa, kostym eller klänning skulle den förevisas
allra första gången just i kyrkan. Denna sociala gallring kändes inte bra.
I Vik var det kyrkan i Rörum eller Missionshuset i Vik som gällde, men senare
när jag bodde i Järrestad var kyrkan där vår församlingskyrka. Här var man ofta
verkligt söndagsfin och häradsdräkt var det absolut finaste. Efter avslutad gudstjänst
samlades vi ungdomar utanför grindarna för att komma överens om var vi skulle ta
ut och dansa på kvällen – Gislövs Stjärna eller Borrby Park eller kanske rent av Kulla
Dansbana, fast dit var det väl långt.



Tiden fram till min »flackande« SJ-tillvaro
Jag gick och »läste« i Vallby och i Vallby medeltida kyrka som var helgad åt S:t
Laurentius blev jag konfirmerad den  juli . Denna kyrka har genomgått flera
ombyggnader, förlängts, byggts om, tornbyte m.m. för att slutligen få formen av en
korskyrka. Konfirmationsprästen Curt Wallin var en verklig lärare och ledare som
sporrade den lilla skaran (vi var bara sex stycken). Det blev många gemytliga ungdomsträffar som lade grunden till ansvarstagande och föreningsgemenskap för resten av
livet.
Jag arbetade ofta tillsammans med min konfirmationspräst såväl kyrkligt i
ungdomskretsen i Vallby som med Thumatorps urgamla historia och dess stadsrättigheter. Vi arbetade också med olika hembygdsfrågor. Mitt intresse för historia
och hembygd var ett arv från min morbror som var storsamlare av stenåldersföremål
och allmogeinventarier.
I Tommarp fanns en nykterhetsloge – Syskonringen  tror jag den hette. Den
drog många ungdomar till sig som där kunde lära sig att umgås på ett trevligt och
naturligt sätt. Det blev sång och musik med många olika instrument. Jag saknade
sångröst och sysslade i stället med teater och revy under Birger Ehrnborns ledning.
Han var mycket duktig och fick sedan medalj för sina insatser såväl profant som



kyrkligt. Det var ett bra sätt att engagera traktens ungdomar, och få dem att känna
samhörighet – avstånden på landet var långa – och hjälpas åt att skapa en verksamhet åt alla.
Kyrkolivet i Skanör Falsterbo
Under mina flackande första år i järnvägens tjänst minskade mitt kyrkliga engagemang och upphörde nästan helt, men i Skanör Falsterbo blev jag  tillfrågad av
kyrkoherden om jag ville hjälpa till i församlingsarbetet. Jag accepterade och blev
ansvarig för ett tiotal pojkar i onsdagsgruppen tillsammans med Ebba Svensson som
ansvarade för flickorna. Det blev många olika slag av hobbyarbeten, inte minst korgarbeten och framtagna alster under ett flertal år. Dessa finns kanske fortfarande kvar i
någon vrå. Samma ungdomar var oftast också med i Skanör Falsterbo Sjöscoutkår,
där jag var kassör en period. Till min privata bostad på Kaptensgatan  kom och
gick barnen, vilket gjorde att min son Sven aldrig saknade kamrater. När Astrid och
jag flyttade till Falsterbo kom jag mer aktivt in i kyrkans arbete och blev invald i
kyrkorådet som suppleant.
Intresset från min sida för såväl kyrkoarbetet som själva kyrkorna och inte minst
kyrkogårdarnas utseende ökade alltmer och detta intresse har knappast minskat med
åren trots att åldern gör sig påmind. Men jag anser att åldern inte får vara ett väntrum fyllt av sysslolöshet.
Att förkovra sig vad det gäller den kyrkliga verksamheten och även församlingsarbetet anser jag vara ett måste och om någon styrande i kyrkorådet tyckte en kurs
eller konferens var onödig tog jag nödiga medel ur egen ficka. Under sju år har jag
varit kyrkorådets ordförande och under nästan  år har jag haft någon form av
förtroendepost inom kyrkans råd eller förvaltningar.
Uppdraget som kyrkvärd anser jag vara något av det finaste inom kyrkan för en
lekman Det innebär att man har församlingens fulla förtroende. Kyrkoherden och
senare prosten Ulf Widell – en av mina favoritpräster – rekommenderade mig till
Veniatkurs och biskop Per-Olof Ahrén gav sitt medgivande. Venia innebar att jag
fick tillåtelse att predika i kyrkorna som tillhör Rängs pastorat. Denna rättighet
upphörde då jag fyllde  år, vilket även är förhållandet då det gäller uppdrag i
kyrkorådet.
I det kyrkliga lekmannaarbetet gäller det att ge varje dag ett nytt innehåll anpassat efter ens personliga förmåga och krafter. Jag anser det är viktigt att förmedla sina
erfarenheter och att »tala för varan« då detta gagnar verksamheten. Man får inte
heller glömma att visa vänlighet och alltid sträva efter att söka ena då eventuella
motsättningar uppstår.



Höns och gäss
– mitt privata stickspår
En hobby som startade med duvor
Det är inte lätt att veta hur man skall beskriva en hobby som började i liten skala
men som sedan utvecklats efterhand. Mitt arbete med framför allt höns har blivit
allmänt känt Falsterbo och platsen framför golfbanan är idag ett omtyckt utflyktsmål för såväl ortens invånare som sommargäster, skolklasser m.fl.
Känslan och intresset för djur har alltid funnits hos mig, men i samband med att
min fru Astrid och jag hyrde vår första bostad på Kaptensgatan  i Skanör kunde
detta intresse utvecklas rent praktiskt. De fyra hyresgästerna i fastigheten disponerade även det tidigare stallet där det fanns spiltor för såväl hästar som kor. Hyresvärden brydde sig inte om att iordningställa dessa utrymmen, men i gengäld fick vi fria
händer att ta egna initiativ.
Det blev ett krävande arbete som dock lönade sig väl. Bland annat fanns en
skranglig trappa upp till ett höloft, där det förvarades halm och hö. Vid denna
tidpunkt hade det nog mest rent antikvärde och var i första hand bostad för ovanligt
stora spindlar, vilka under ett flertal år förälskat sig i centimeter tjocka lager av
spindelväv.
Gaveländarna av stallet fann jag lämpliga för djurhållning och i mitt fall gällde
det duvor. Halmen transporterades bort och spindlarna fick samtidigt skjuts ut.
Golv och väggar delvis kläddes med masonitskivor, inredningen kompletterades
med nät och sittpinnar, jag köpte några duvor och fick några duvor. Jag började
med strasser, loduvor och sköldduvor och utökade senare också med brevduvor.
Längre fram begränsade jag mig till brevduvor och blå strasser och fann efterhand
att brevduvor var en intressant hobby.
Duvorna släpptes på olika avstånd och då de beräknades återvända satt jag och
väntade och hälsade dem välkomna hem, varvid de kuttrade glatt sitt tack. För att få
längd på flygningen kunde det hända att någon konduktör tog dem med sig i en
låda och släppte dem i Alvesta, eller någon annan lämplig plats. Då jag har mina
rötter i Järrestad hände det också att de fick följa med på resan och de blev då



utsläppta i Tomelilla. De var ofta tillbaka i Skanör samtidigt som jag kom fram till
Järrestad.
Hönsen – mitt stora fritidsintresse
En vän till mig – Magnus Ljungberg – hade många fåglar. Vid olika tillfällen då han
reste till Västerås för att hälsa på sin dotter passade jag hans fåglar och som tack för
besväret fick jag ett par dvärghöns av rasen »Tyska Dvärghöns - Silverhalsad«. Föräldrarna till dessa fåglar hade Ljungberg fått av Emil Brorsson, som var skollärare i
Malmö men sommarboende i Skanör och bland mycket annat också redaktör för en
föreningstidskrift »Akvariet«.
Jag fick bygga ett speciellt hönshus med särskilt uterum och på järnvägens område vid Skanörs station, nuvarande Kocks parkering. Området utgjordes av tre
kolonilotter där man kunde odla grönsaker och blommor. Här höll jag mina dvärghöns, några fasaner och senare även större höns av min speciella älsklingsras, nämligen »Brun Leghorn«.
De tyska dvärghönsen i olika färger var mig trogna i mer än  år. Räven höll
emellertid ständig kontroll på de olika generationerna och på det antal jag hade. En
natt tyckte han tydligen jag haft dem
för länge och att de var för många.
Nästa dag hade jag inga kvar.
När jag hösten  blev stationsföreståndare i Falsterbo byggde jag
ett nytt hönshus, närmare stationen.
Torgmarknaden vid Fädriften upphörde samma sommar för att lämna
plats för nybyggnation och då skulle
allt material transporteras bort. Ekwalls Kött erbjöd sin kiosk till försäljning, jag köpte den och fick den
transporterad till en plats strax söder om lokstallet i Falsterbo. Lokstallet utnyttjade jag till gäss och
getter för en månatlig kostnad av
tretton kronor allt inräknat. Getterna höll ogräsfritt på spårområdet,
därför hade jag så låg hyra. SJ sparade många banvaktstimmar eftersom man slapp sköta området.



Falsterbo samhälle expanderade kraftigt vid denna tidpunkt och bl.a. byggdes
det så kallade Liljegrensområdet - Vångagården. Husen kom färdiga i kuber från
Värmlandsbro och lossades på plattformen eller på den nyanlagda förlängningen av
plattformen längs stigen mot Falsterbohus. För dessa transporter fanns en hel del
virke som utgjort skyddsvirke under transporten. Detta virke var ointressant för
byggnadsfirman, men värdefullt för inredning av hönshus med tillhörande rastgård.
Det grävdes och spikades med hjälp av många frivilliga krafter som anmälde sig och
snart blev det »resegille«, varefter hönsen kunde flytta in.
Varför just höns?
Att jag började med stora höns
har en kulturell bakgrund. Efter
andra världskriget skulle allt ändras. Det skulle vara amerikanskt,
japanskt, canadensiskt o.s.v. och
det svenska passade inte längre.
Våra svenska fjäderfä passade inte
heller in i den nya ägg- och köttproduktionen.
Medlemmarna i vår fjäderfäförening och andra intresserade
insåg faran, varför de startade en
räddningsaktion. Först på listan
stod de helsvenska raserna såsom:
Svensk Dvärghöna, Skånegås,
Ölandsgås, men också våra rena
produktionshöns som passade för
vårt klimat, vår typ av foder m.m.
Hit hörde alla Leghorn, Minorka, Rodhe Island Red, New
Hampshire, Plymouth Rock
m.fl. Idag är alla dessa räddade till eftervärlden och samtliga av de nämnda raserna
har jag drivit avel med under årens lopp.
Jag har haft de allra flesta raserna beroende på att jag  fick domarcertifikat,
vilket betydde att jag kunde döma inom Skandinavien. För att ge en rättvis bild av
de djur jag skulle bedöma var det enligt min mening bästa sättet att själv bedriva
avel på raserna. Efterhand under årens lopp har jag också förmedlat mina kunskaper
till övriga intresserade medlemmar i samband med studiecirklar.



De välkända gässen i Skanör
Gässen i Skanör är världsbekanta. Gäss på vykort från Skanör finns i många vykortssamlingar och även i många privata fotoalbum. Falsterbo hade för mindre än  år
sedan hundratals betande gäss ute på vången och nere vid Flommen. Jag tyckte
således att Falsterbo inte borde vara sämre än Skanör. Gäss borde också bli bekanta
här. Eftersom Skånegåsen var sällsynt eller i varje fall sparsamt förekommande blev
denna ras ett naturligt val för mig och jag startade med avel av Skånegås i Falsterbo.
Gåsamarsch till egen musik blev snart ett välkommet inslag i stadsbilden i Falsterbo
där allt gammalt bröd fick en strykande åtgång.
Skånegås är en köttrik gås, men med sämre äggproduktion – omkring  ägg per
säsong. De som inte passade för avel gallrades bort. Mårtensafton blev deras ödesdag. Under ett flertal år levererade jag gäss till Skanörs Gästis som sedan å sin sida
gjorde verkligt fin PR för denna symbol. Två i landskapsdräkt klädda ungdomar
drev gässen kl. . från Skanörs Rådhus och ut på Mellangatan. Det var ett mycket
populärt inslag i gatubilden, livligt fotograferat och den absolut bästa reklam man
kunde tänka sig.
Under årens lopp var det flera krögare som upplät speciellt gåsahus för dessa
gäss, vilka normalt årligen byttes ut mot en yngre generation. En uråldrig tradition
som på detta fina sätt uppehölls av bland annat: Åke Sellert, Lars Lendrop, Helmut
Prössel m.fl. Under några år åtog sig Owe Hedengård att vara gässlingsleverantör
samtidigt som Skanör och Falsterbo Planterings- och Försköningsförening svarade
för att traditionen med gåsamarschen vidmakthölls
 – ett ödesår med lyckligt slut
Det år  nybyggda hönshuset fick den  juli  kl. . ett dramatisk slut.
Då blev det ödelagt av en våldsam eldsvåda varvid många höns och kycklingar dog
i lågorna. Men i svåra stunder prövas vännen och mina grannar och vänner visade
sig vara verkliga vänner som ställde upp på alla sätt. Hönshuset som mötesplats
hade tydligen betytt så mycket för många att det ordnades en insamling till ett nytt
hönshus.
Initiativtagare och pådrivande var min närmsta granne Aurore Wachtmeister
med värdefull hjälp av såväl Göran Holm som Gustav Hagemann och Henry Nilsson inte att förglömma. De höns som räddats kunde jag inkvartera hos Tord Fleron,
Malmö. Olika materialleverantörer ställde även upp som sponsorer vid inköp.
Min son Sven blev både konstruktör, byggledare och ensam byggnadsarbetare.
Hans arbete på all sin fritid gjorde att ett helt nytt och mycket ändamålsenligt höns-



hus med rymliga och inte minst rävsäkra rastgårdar var färdigt för invigning redan
den  juli. Nu hade mina höns verkligen fått ett fint hus med praktiska inhägnader,
där besökarna hade lätt att se direkt in i de olika rastgårdarna. Alla beklagade branden, men gratulerade samtidigt till den nya anläggningen. I mindre burar ute i det
fria, finns kycklingarna för att barnen lättare skulle kunna se de små nykläckta dunungarna.
Getter – tillgivna, men bortskämda kelgrisar
En något avvikande del av min djurhållning under åren i Falsterbo har varit mina
getter. Getter är mycket tillgivna och vill gärna bli ompysslade samtidigt som de blir
rejält bortskämda. Barnen och getterna blev mycket goda vänner, vilket kanske berodde på smågodis och knäckebröd som förstärkte samhörigheten. Getterna fick
dra barnens pinnakärror och under vintern även slädar och räckte snön till bar det
av till Skanör med skrattande barn på tefat.
Den inhägnad jag hade fick tjänstgöra som djurpark för såväl dvärghöns som
gäss och getter. Den mjölkande geten fick jag ta hand om, men vid födslar – vilket
förekom – tjänstgjorde Marianne Bachman som förlossningssköterska. Getmjölken
satte jag att surna och för hönsen blev det sedan en verklig delikatess. Som mest
hade jag tolv getter av fyra olika raser.
De små afrikanska getterna gick helt lösa och hittade på många lustiga spratt. En
get hade jag fått av Gad och Bibsan Rausing. Bibsan och jag var skolkamrater på
realskolan i Simrishamn. Geten som var mycket tam var specialist på att hoppa.
Böjde man sig ner hoppade den genast upp på ryggen. Den hoppade upp på bord
och stolar och inte minst plattformsbänkarnas övre kant var ett kärt balansmål.
Snart upptäckte geten också de öppna godsvagnarna och stationsexpeditionen.
En gång sökte polisen mig, jag skulle ge vissa upplysningar. Eftersom jag var
ledig för kafferast föreslog jag att vi kunde dricka kaffe gemensamt i köket. De var i
tjänst och måste ha bildörrarna öppna för de väntade samtal, samtidigt som jag
öppnade köksfönstret. Allt gick bra och vi hann dricka vårt kaffe, men strax efter
ringde deras telefon, poliserna kom snabbt nerför trapporna, in i bilen och iväg.
Innan de hunnit till Conditoriträdgården hörde de ett konstigt ljud bak i bilen.
Snyggt placerad i baksätet satt geten. Den hade tagit tillfället i akt och fick således
en extra liten gettur. Utan hand- och fotbojor kördes geten till de sina som antagligen nyfiket frågade på getiska hur det varit att åka polisbil.
En annan get besökte gärna expeditionen då dörren till resgodsavdelningen stod
öppen. En gång gjorde geten och en konduktör gemensam entré (konduktören saknade humor, dock inte geten). Då konduktören satte sig på en stol satte geten sig på
den andra och båda tittade på varandra. Konduktören ringde till :e trafiksektionen,



och berättade vem som tagit en stol i besittning. Med vänliga ord från min sida fick
geten order att inte sätta sig till bords framöver hur som helst – inte utan att först
välja sitt sällskap.
Djur och Pensionär – en härlig kombination
Järnvägstjänsten som stins i Falsterbo med bostad på stationen och senare efter järnvägsnedläggelsen i de nybyggda bostäderna på tidigare spårområdet har – i kombination med Astrids arbete på Järnvägskiosken och mina hobbydjur – givit många
positiva kontakter för oss båda.
Många äldre minns sin egen barndom och vill nu genom direkt kontakt med de
djur jag har ge barn och barnbarn upplysning om hur man beter sig bland djur. I
detta sammanhang tror jag att just hönsen betytt och fortfarande betyder mest. De
som var i förskoleåldern då jag hade hönsen i Skanör och besökte hönsgården där
med sina föräldrar har nu blivit föräldrar och kanske även far- resp. morföräldrar
som följer med de yngre generationerna för att »se på hönsen«. Intresset bara ökar.



Ofta hör jag »Hej Stig, Vi måste komma och hälsa på och se hur det är med dig och
dina höns«. Glädjen är ömsesidig. Mina höns har bidragit till en social gemenskap
av stor betydelse och intresset från omgivningen värmer naturligtvis mitt hjärta.
Föräldrarnas och barnens glädje över vad de får se, samt deras många och uppmuntrande lovord, hjälper mig att fortsätta. Man blir dock inte yngre med åren. Jag
vill därför rikta ett speciellt tack till min son Sven. Han är idag aktiv inom hönsaveln
som hobby. Utan hans hjälp och stöd vid olika tillfällen då hälsan sviktat hade min
hobby idag varit ett minne blott.
Dagligen hela året kommer många på besök till mina hönshus och sommartid
kan jag vissa dagar räkna till över  besökare. De fem utplacerade stolarna har
ständigt sittgäster och de lösspringande hönsen flockar sig runt besökarna. Jag har
svårt att tänka mig ett bättre liv som pensionär än att bo mindre än  m från den
arbetsplats som under många år inneburit så mycket positivt för mig samtidigt som
jag har min stora fritidshobby och ständiga glädjekälla på promenadavstånd från
bostaden.

❦





Tack
Merparten av bilderna i denna bok är hämtade från Sig Mårtenssons privata album
och Christian Kindblads vykortssamling. Bilder på sidorna , , ,  och  har
lånats ut av Svenåke Dahlberg, Arlöv.
Bilden på sid.  är tagen av Claes Nyberg, sid. , ,  och  av Ingrid
Ekwall. Genom Anders Olsson på BJ-papper AB har vi tillstånd att använda Berndt
Johnssons vykort. Dessutom har Falsterbo Museum frikostigt låtit oss botanisera i
sitt arkiv. Vi tackar alla för den välvilja som de visat oss.
Ett tack går slutligen till alla okända fotografer som tagit många av bilderna.



