En banmästares minnen…..

Banmästaren August Andersson, 1886-1963
August Andersson var född 1886 på Nedersta Gård och son till mjölkarrendatorn
Karl Fredrik Andersson. Nedersta 1 och 2 ägdes på den tiden av apotekaren
Fabian Kindstrand som också arrenderade Nedersta 3.
Han fick anställning på Stockholm- Nynäs järnväg år 1903 som banarbetare,
avancerade snabbt till banvakt och blev 1936 banmästare, ansvarig för hela
sträckan på Nynäsbanan.
När han skriver sin artikel på ålderns höst 1987 inleder han den med att berätta
om den dag, den sista december 1949, då han avslutar sin tjänst efter dryga 46
år.
Men berättelsens huvudvikt ligger på barndomen på Nedersta då han får hjälpa
till på gården från tidig ålder. Han berättar om sin skoltid i Norra Skolan, dvs
nuvarande Klockargården, om sina lärare Ida Ahlstrand och Gustaf Westerin och
om sina skolkamrater.

Han får redan 1897 uppleva en skolresa till Stockholmsutställningen, ett initiativ
av Westerin, på tre dagar med båtfärd från Berga Brygga!
Han beskriver umbäranden och nöd men också många glädjeämnen från den
tiden, han får göra sin första ensamma stadsresa med häst och vagn vid elva års
ålder då fadern blir sjuk. Han får gå till ”Fors gamla krog” och lyssna på tal och
musik ur en handdriven fonograf.
När han vid tolv års ålder får uppleva Nynäsbanans tillkomst tänds hans intresse
för järnvägen och när han vid nitton års ålder blir banarbetare inleds en livslång
karriär på järnvägen, faktiskt en klassresa!
Han gifter sig år 1910 med Maria Olsson, dotter på Välsta, flyttar från rummet på
stationen till Ljungby på Håga, där sonen Olle föds 1912.

Banvakten som barnvakt! August med sonen Olle omkring
1915.
August Andersson flyttar i mitten på 30-talet till Banmästarbostaden söder om
stationen där han blir kvar under sina sista aktiva år.

Banmästarbostaden i Västerhaninge, Maria och August vid
gaveln.
Läs hans intressanta artikel här:

