TÅGOLYCKORNA VID ELLINGE
”Vi vilja nu med några ord omnämna det
högtidliga öppnandet af den del af stambanan, som särskilt berör vårt samhälle.”
Så började det tal som
hölls den 14 september 1858 då invigningen av järnvägssträckan Örtofta – Eslöv
– Höör ägde rum.

Jönköping, södra stambanan.
Arbetet började i Malmö och gick mot

Men vägen dit hade
varit lång. Efter långa
och många debatter hade riksdagen i
november 1854 tagit
beslutet om att man
skulle anlägga fem
statsbanor. Den första mellan Göteborg SJ:s lok nr 3 ”Prins August” byggt 1856 och fyra av de äldsta personvagnarna.
och Stockholm, västra Hela tåget finns på Järnvägsmuseum. Vykort.
stambanan, och den
andra mellan Malmö och Stockholm via
Lund. Denna sträcka öppnades för trafik
den 26 oktober 1856. I tidningen kunde
man läsa att klockan 12 denna dag ”afgick
första jernbane-tåget med ångkraft härifrån till Lund.”
Utstakning av den fortsatta sträckningen fortsatte mot Örtofta. Denna bandel
invigdes den 23 december 1857. Men det
hade inte helt varit givet att man skulle ha
en station i Örtofta och en i Eslöv, man
hade först på förslag Ellinge och sedan
nästa station i Höör.

Lok Sa nr 1277 i maj 1988 på Östervärns station
i Malmö.
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Ellinge stupade på markförhållanden då
topografin inte medgav en tillräcklig lång
sträcka att anlägga en bangård på, och en
annan orsak var att stigningen från Örtofta
till Bosarp var betydande och att den tillSkåneGenealogen 2013:2

hade spårat ur och
rivit upp spåret. På
alla vagnarna hade
kopplet slitits av,
på den vagn som
var närmast loken
var
plattformen
sönderslagen
och
de andra vagnarna
uppvisade
större
eller mindre skador.
Från Malmö skulle
det komma ett
lokaltåg något senTredje klass vagn med interiör. En av personvagnarna på linjen Malmö –
are,
det fick stanna
Limhamn
i Örtofta. Samtidigt
anlände
ytterligare
ett tåg från Malmö
fälligt planade ut vid Eslöv, som vid den
med ett arbetslag till Örtofta. Passagertiden var en liten by med ett fåtal gårdar.
arna som skulle till Eslöv fick följa med
Markvärdet vid Eslöv var också lågt på
grund av sankmarker och torvmossar.
Eslöv blev en järnvägsknut, av en slump
som det verkar, då både Ellinge och Remmarlöv var på tapeten, den sistnämnda
redan 1853. Fram till 1898 anslöts fyra
järnvägar till Eslöv, 1865 från Hälsingborg och Landskrona, 1866 från Ystad
över Bjärsjölagård, 1897 från Hörby och
1898 från Röstånga.
Även om Ellinge inte fick sin station så
lät orten dock höra talas om sig på annat
sätt. Torsdagen den 5 september 1901
spårade lokaltåget ur som gick från Eslöv
till Malmö klockan 22.15. Slipers och
upprivna skenor på en sträcka av nära 800
meter stretade upp mot skyn. Tåget med
sina fem vagnar hade dragits av två lok.
Det ena loket hade borrat sig ner i den
nygrusade banvallen medan det andra
loket hade fortsatt cirka 300 meter innan
det kunde stoppas. Tenderns ena hjulpar
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Tredje klass vagn med interiör.
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passagerarna fick något att
äta. Hela dagen arbetade
man med att få loken och
vagnarna
bortforslade.
Orsaken till olyckan var
sättningar i banvallen.
Fredagen den 16 september 1904 var det dags igen.
Tåg nr 198 från Malmö till
Älmhult som skulle vara i
Eslöv klockan 19.20 började vid Ellinge att hoppa
Lok Sa nr 1277 tillverkades i Falun 1916 för SJ. Köptes av Föreningen
och skaka och plötsligt
Veteranjärnvägen Klippan – Ljungbyhed 1977. Efter renovering togs
stannade tåget med en
loket i bruk våren 1983. Bilden tagen i maj 1988 vid Ellstorp i Malmö.
häftig stöt. Det visade sig
detta tåg till olycksplatsen och därifrån
att främre hjulparet på en justeringsvagn
fick de med sitt bagage fortsätta till fots
gått sönder och två efterföljande vagnar,
till Eslöv. De passagerare som varit på olyen täckt godsvagn och en tredje klass
ckståget fick fortsätta färden mot Malmö
vagn, hade spårat ur och fortsatt på slimed arbetståget.
persen, som därvid mer eller mindre ramArbetslaget byggde under natten ett proponerats på en sträcka av cirka 450 meter.
visoriskt spår vid sidan om det upprivna
Man kopplade loss två godsvagnar från de
och detta var klart vid 7-tiden på morgoramponerade och med lokets hjälp drogs
nen, så att snälltåget som gått från Malmö
dessa in till Eslövs station. I de båda godskvällen innan och hade stått i Örtofta hela
vagnarna fanns tågets passagerare, som av
natten äntligen kunde stanna i Eslöv där
förklarliga skäl fick stå.

Tidtabell införd i Lunds Veckoblad 1865.
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Justeringsvagnen som stod tvärs över
spåret spärrade vägen och måste bort på
något sätt. I Örtofta höll man på med
ett brobygge. Ett arbetslag på omkring
30 man förflyttades till olycksplatsen och
med gemensam styrka vräkte man ner
vagnen i diket. Därefter kunde man forsla bort de två skadade vagnarna till Eslöv.
Då både trä- och järnkonstruktionen var
illa skadad och hjulen på vagnarna inte
gick runt så surrade man dem. Sedan
fungerade de som medar på en släde och
kunde dras bort med ett tillkopplat växellok. Men växelkorsningarna vid stationen
vållade stora bekymmer.
Övriga vagnar drogs av ett anlänt lok till
Lund. Ett nytt tågsätt anskaffades och
trafiken kunde upptagas på det östra
spåret men under stora förseningar.
Sträckan lagades under natten och på
morgonen kunde spåret åter tagas i bruk.
På förmiddagen anlände från Vislanda en
kranvagn och denna drog upp justeringsvagnen från diket och baxade den in till
Eslöv.
Orsaken till olyckan var slarv. Man hade
förbisett att justeringsvagnen, som hade
klena axlar, alltid måste komma sist i tåget.
På olyckståget hade denna vagn placerats i
mitten av tågsättet.

SkåneGenealogen 2013:2

Turligt nog omkom ingen i de båda olyckorna och passagerarna fick bara lätta
skador.
Reportern på Eslöfs Tidning skrev att det
var en ödets skickelse att ej hela tåget välte
i diket, varvid en oerhörd katastrof hade
kunnat inträffa. Han avslutar artikeln
med: ”När skola vi månne på våra bantåg
kunna känna oss säkra till lif och lem?”
Känns det månne igen?
Text och bilder:
Per-Gunnar Mörck

Källor:
Tidningsarkivet i Lund.
Järnvägen i Eslöv av Ragnar Hellborg.
När järnvägen kom till byn av Joel Sallius.
Sveriges Järnvägs historia av Björn Kullander.
Handbok för resor till Skånska slott av Ragnar Lönnäng., 2003.
Kulturminder i Skåne av Niels Peter Stilling, 2002.

Vill du veta mer om ånglok nr 198 och
övriga ånglok i Sverige och se alla i bild.
Gå in på www.samlingsportalen.se och
skriv ånglok i rutan och klicka på sök. Gå
till sidan 62 och till bild nr KAFO00011
som är ånglok nr 196 i samma serie.
Du hittar loket Beda under www.smp.
se/nyheter/alvesta/loket-beda-skaskrotas(1911742).gm
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SLOTTEN

Örtofta slott.

På sträckan Lund – Eslöv passerar tåget
förbi två skånska slott. Det första är
Örtofta, ett slott som fått namnet Skånes
Törnrosaslott. Slottet är känt sedan
1000-talet men framträder först med
slottsägarens namn 1380.

Det andra slottet är Ellinge, ett av Skånes
äldsta. Från mitten av 1700-talet har flera
stora restaureringar gjorts, och därför vet
man inte säkert hur den gamla borgen såg
ut eller dess exakta läge. Den nuvarande
byggnaden är troligen från 1500-talets
slut, då ätten Billie huserade på godset.

I närheten ligger kyrkan från 1862 byggd
på grunden av en 1100-tals kyrka. Vidare
finns det en stenvalvbro från 1776 över
Bråån samt en bronsåldersgravhög vilken
användes som försvarsskans under kriget
1676 – 1679. (Skånska kriget)
Söder om slottet vid Bråån fanns en kvarn
som man har belägg på att den fanns
1649. Troligast är dock att den är äldre.
Hit kom traktens bönder för att mala sin
säd. Vattenhjulet drev även en såg där
trädstammar sågades till bräder.
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Ellinge slott.
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Precis som i Örtofta flyter Bråån fram
och bidrager med sitt vatten till de
omgivande vallgravarna.
Under somrarna på 1920-talet cyklade
ungdomar från Eslöv och trakterna
däromkring till parken vid slottet. Här
idkade man picknick samt dansade på
dansbanan.

Tecknad bild av Örtofta slott från sent 1800-tal.

Den kvadratiska borgholmen hade från
början en vindbrygga över vallgraven,
som vid mitten av 1700-talet ersattes av
en välvd stenbro, samtidigt som en ny bro
byggdes över västra kanalen till de anlagda
trädgårdarna.

Text och bilder:
Per-Gunnar Mörck

Tecknad bild av Ellinge slott från sent 1800-tal.
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