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M arknadsplats blev stations område
nder en tidsrymd av drygt ett decenium i slutet på 1800-talet uppfördes i Hörby fyra offentligu bygg-

nader som i ett par fall erhöIl något av en
monumental karakt2ir efter tidens mått i en
mindre tätbebyggelse på landet. Kvartetten
är j ärnvägs stationen, tingshus et, Jåirnväg s hotellet och kyrkan.
De utgör alla mer än hundra år efter sin
tillkomst fortfarande framträdande inslag i
dagens samhällsbild och äger dessutom ett
kulturhistoriskt värde. Det gäller i sistnämnda avseende förklarligt nog i synnerhet kyrkan, om- och tillbyggd 1895-96.
När järnvägen kom till byn 1882 - öppnandet av linjen Hörby-Höör, HHyJ - in-

leddes en närmast explosionsartad utveckling av samhällskärnan i riktning mot den

samtidigt uppförda järnvägsstationen
"upp" på backer", d v s norra ändpunkten
på vad som i dag iir Nygatan. Där fanns

till

dess den erövrades av den framtråingande

bebyggelsen byns gamla marknadsplats.
En av de många som insåg vad järnvägstrafiken skulle komma att betyda för
Hörby (som blev municipalsamhälle 1894
och köping 1900) var Johan Nilsson, innehavaren av gästgivaregården nere vid
Gamla torg. Han lät uppföra Järnvägshotellet, som dominerande och för sin tid
pampigt stod färdigt mittemot stationen
1885. Efter skiftande öden tjänar byggna-
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En av de äldsta bilderna av Hörby järnvrigsstation, sedd från Vallgatan. Entrön blev igensatt
vid en senare ombyggnad. Bilden är från sekelskiftet, dåflyglarna byggdes om.
(H örby museums

bildarkiv)

den i dag sonrm kommtmens huvudbihliotek.
Sarmma fu kunde också etrt nytt tinghus,
sorrl ersaffe den garnla viLd torget, tas i bruk.

Även dert uppftirdes allilldeles i nåiirhe0en av
jåirnvägsstationen, som dåfirmed yttertriLgare
undersfnök sin dragldingsknaft i det viixandle samhålilet Byggnaden åir i bevarandepXanen beteckmad som vacker och represenfativ samt av stor betydLelise för samhällets kulturarv.
I dag talas det med fog om' stationen,
rtingshuseit - numera museum - och hotellhyggnaden/biiblioteket som en kulturtriamgel av i samhället oslagbar di:gnitet.
En feur-rte offentlig byggnad, monunnen-

tal tillL sin karaktär och uppftird vid sekelskiftet, var Hörby hotell, senare Stora
hotelllet" Det restes på gästgivaregårdens
ptrats och stod ftirdigt 1901.
Jåirnvägens intåg var en helt överskuggande h?indelise. Med den följde inte bara
en starkt förbättrad fysisk kontakt med
omvåirlden utan också en ökande byggtakt
i samhåillet, som nfunnts frarnför alLlt upp
mot stationen. En friherre Bror Cederströrn, sonr ägde den mesta marken utmed
Nygatan, insåg naöjligheterna att göra
pengar på den nya utvecklingen och utannonserade redan X882 ett stort antal tornter
fö,r bebyggelse"

"[rirnvrigen en trivsnerv i samhrillet
Stationen blev snabbt en livsnerv fön
samhäilet. Den nya järnvägen som förhand Hörby rned Höör, innebar bl a även
en betydensefull och smidiLg anslutning till
den 1856-1860 hyggda ftirsta dellem' av
södra stambanan sorn passerade Höör.
Plötsligt hade det blivit mycket enklare
att resa till exempenvis Lund och lvilalmö
och Stocn<holm. Aven kontinenten Iåg
inom bekvåfunare räckhåll. Postmästaref'run Victo,ria Benedictsson, sonm iinnu inte
slagiLt igenom' sorn författarinna, var en, av
dem som utam dr,öjsmål anvitnde dlet nya
samf?irdsmedlet. Banan tillt Höön öppnades den 26 oktoher 1882, och den 5
movember reste hon rnaed ångvagnen till
Höör ftir vidane färd tiLlll Lund och behandling dålr fön si,m sjuka ben. Hon noterar i
sin anmanacka, noggrann som hon var, biiljettprisert, f,rakrtkosrtnaden för en koffert
(1:08) och droska i Lund (1 kr)"
De 13 kilometerna på räns tilli Höön
avverkades pä 4Xi minruter,, och fåget stannade vid statiLonerna Fulltofta och
Ludvigsborg, Den fibrsta tidtabellllen angav

även biXjettpriset rilknat per km. I första
kllass lrostade f?irden I öre/km och i tredje
4,6 öne, d v s för hela sträckan 1:04 resp
60 öre.
Stationshuset, uppfört i samband med
jåirnvägsbygget, (dlet finns även en uppgift
att det byggdes först 1886, vilket dock
verkar mindre sannolikt) utgjorde då som
nu den iögonfallande fonden för Nygatan,
som så småningom blev sammhällets
låingsta gata. Från den tidigare stinsbostaden på andLra väningen han man fantastisk

utsikt ned mot centrum och vidare till
Söders åindpunkt.

Den iiröd tegel, uppförda centrala delen
av stationen inrymde, förutom den relativt
rymliga lägenheten, på bottenplanet vänt-

rurn med biitrjetttörsäljning, godsexpedition m m. De ursprungliga dekorativa tandade kranslisterna runtom huset och det
valLmade taket, d v s med fyra fall, visar att
man lade sig vinn orn ge byggnadlen ett
tillltalLande utseende. Tyvåirr har ritningarna tiLll stationen på ett eiler annat sätt förkommit. Efterforskningar på såväl Jäm-

i SJs centralarkiv
Stockholm har varirt

vägsmuseet i Gävle som

och Riksarkivet
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resultatlösa. Man vet diirför t ex inte vem
som har ritat stationen.
Byggnaden blev år [900 föremål för en
omfattande förändring, som utfördes av
byggmästare O Olander för 13 000 kr. Han
hade f ö tillsammans med byggmästare P
Österlind uppfört det nya tingshuset"

De rtvå med själva stationen sarnmanbyggda flyglama, av vilka det västra fungerat som lokstall och det ösitra som sta[[
för en ångvagn och verkstad, omiindrades
då

till

väntsals- och expeditionsutrymmen,

godslokaler m m. Eitt nytt lokstall uppfördes liingre västerut på bangfuden. Deit revs
först i början på 1950-talert.

Aven kulturvård i stationen
Ovanför det tidigare lokstallet inreddes en
lägenhet, som först ingick i tjänstebostaden för stationsföreståndaren men senare
avdelades och hyrdes ut på den allmåinna
marknaden. På vinden som hörde till stinsens bostad, kan man se de kraftiga bjälkar, som markerade den fulla takhöjden i
ångvagnens stall. På några av bjälkarna,
vilka alla verkar oanfrätta av itidens tand,

har timmermän gett prov på sin hantverksskicklighet genom att pryda t ex iindstycken med enkel men dekonativ ornamentik.
En av de fönsrta som bodde i stimsbostaden var trafikchefen vid Hörby-Höörjåirnvägen O A Dahlin, född 1865. Han hade
kommit till Hörby som stationsskrivare
redan 1886 och blev trafikchef 1891.

Makarna Ellen och Gustaf Fridolin. Som stins ansvarade han under många år för trafiken på
Hörby jörnvägsstation och honför kulturen i samrna byggnad. Foto: Henry Holm,iuni 1962
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Bland dem som kom efter honom s,otrmL
ftireståndare var den uppskattade Gusfaf
Fridol'in, som blev stationsskrivare i Höfty
n919 och stationsfiireståndare 1928. Dem
befatfmingen innehade han tirXl sin pensionering 195il"
Hams malka Elltrem blev vida känd som em
håingiven hembygdsviin och vårdare av
gamna ting" Nded sina många förvåinr på

olika

bruks- och allmogefövid
auktioner, fyllde hom
remål, inte minst
ett srtont utrymme i stinsbostaden. Samlingarna visade hon både fön sn<olklassen
sätit av gamlla

och amdra intnesserade besökare. På så sätt
fungenade stationshuset inte bara sona ett
resandec,entrum utan även soml eitt hemvist
fön verklig engagerad kulturvård.

En stor del av Ellen Fridonins samliimgar
överfördes 1952 till dem, då invigda Hembygdsstugan i Hörby, där de utgör merparten av inredningen och av gamna hrurksftiremån mr m. Hennes samning av bll a Frostadråtkter finns ii museet.
Sitationshusets flyglar åir uppförda av trä,
sorn fönnodligen vid ombyggnaden 1900
klläddes rned paneli och bll a försågs med

D en frustand,e

vägscentnumr.

Det fbrekom planen på att byggu rälsftirlbindelsen dit både fnån bl a Ysfad och
Dalby nnem det stannade på iddstadiet.
Hö'rby sfartion ökade ämdå stanlct sin betydelse genom filnkomasten av fvå nya.iå[rnvägar. Mera därom längre fram.

Kittan och tåghistorier

Höörslinjen bllev ett viktigt inslag i bygdlens liv inte hara för resandet utan även
för godstransporter. I dlet senare avseendet
doak ftirst när järnvägsbolaget så smånimgorn hyttr ut ångvagnen mot nok och
vagnar" Angvagmen kan sägas ha varit en
motsvarighet till vår tids riilsbuss.
En prolog till invigningefr, somt tillskrivits Victoria Benedictsson, speglade förvåimtninganna infön den nya förbindelsen.
En av vers'erna löd:

"JerffiIenfrustar och ångan sjuder

i hvi,rflar mot himlen opp,
gtilla signalen krdng nejden ljuder
laick sorn ett jublande framtidshopp"
svring,er

dekorativa utsmycknimgar över fönstren i
bofitemplanet" I ett senare skede har flygn'skåfuldats'n
genomr revetering"
ilarna
I den mu föreslagna ombyggnaden av stationshuset sorn i den centrala delem skulle
ge två enpnansnägenheter och i flyglarna
fyra små r,adhusllägenheter, förutsätts artt
putsen avllägsmras så att den av bevarade
bilder att döma vackra panelfasaden på
nytt franatnäder"
En sådam åtgtird skulle tveklöst tillföra
dem gamna stationsbyggnaden ett avsevärt
fönhöjt estetiskt våinde utöver det redan befrntliga kulturella.
Nåir jänmvägsbyggandet hade sim högkomjunncur och många p'rivarta bolag såg
tinl affi spår drogs kors och wåirs inte minst
i Skfue famns det drömmar om att göra
Hörby tiril något av eitt mellanskånskt järn-

Dikten pubnicenades i ortens tiLdning osignerad rmen antogs på goda grunden ha slcrivits av VB. Hon tordie enaellLentid knappast sjåillv ha låist prologen vid invigmingen eftersom han var mycket besvärad av
sim bensjukdo'm, som g.iorde att hom hadie

svårt att förfltytta sig.
För Höörsan, sorm tåget kalllades i
Hörby eller Hörhy-Kittan, som det benåfunmdes i Höör, blev det mred tiden sorn
hos F'änrik StåLs Lotta Svärd: "...någoit tåltes hon attit skr,atta åt, men mera hednas
ändå".
hIånga han undrat över benänaningen
Kitrtan. Chefen för Dialekt- och o'rhaamnsarkivet i Lund, Göran Hallberg, ger för-

ffi
'

ffift

.,

i Hör-Hörby Jernvägsaktiebotra,g rned bitrder av bl a stationen i
Hörby och ångvagnen som trafil'lrerade linien deförsta åren.

Aktiebrev

klaringen. Namnet är härlertt från Kerstin
och K()erstina, somL i skfuiskt folkmål uttalas Kistena med betoning på i. Den vardagliga benämningen hlev ofta Kitta, ett
ord som kan betecknas solrl lite familjiärt
nedlsättande men samtidigt har någotav en
kärleksfull anstrykning.
Samma iiir förhållandet med namnet
Höörsan. Hallberg understryker aitt Kittan
inite avsåg lokert utan hela tågsättet.
Trots lokets relativt ringa styrka stretade
Kittan tappert i stigningarna upp mot
Fulltofta och genom vinterns upprtornade
snödrivor.

Det finns ett otal historier orn itågets
strävsamma framfart. Ett exempel ur den
floran åi.r att den sorn löste biiljett till första
klass kunde lugnt sitta kvar iL kupdn under
turen, men av en passagerare i tredje klass
förviintades att han steg av och hjälpte till
6

att s$uta på tåget, när det tog emot i uppförsbackarna...
En annan historia berättar om SrtoraKarna från Fullrtofta.
En dag när hon skulle in tillL Hörby upPmanades hon av trokföraren att ta tåget
eftersom hon oftast gick på spåret och därmed hindrade Kittans framfart. Men Karna
förklarade att det hade hon inte tid till, hon
hade "liasom bråttorn". Ett tydlLiigare underbetyg åt den fart tåget höll var svårt att
tiinka sig.
Men de flesta histonierna än skrönor,
vävda på en varp av folklig humor kring en
järnvägslinje, soln ntran trots allt ornfatrtade
med ertt slags lokalpatriotisk tillgivenhet
och betraktade som en väsentlig dLel av
bygdens liv.
Höörsllinjens uppgång och så småningom fall hörde intirnt samlnan med att

Hörby station fick nya spårbundna förbinÄr 1886 öppnades linjen Hörby-Tollarp och den trafikerades i början
av Hörby-Höör jämväg med dess ångvagn
dLelser.

och loktågsmarteriel. Elva år därefter invigdes Eslöv-Hönby järnväg, och Höörsan
miste sedan med åren alltrmer sin betydelse, bl a som ankmytnimg till stambanan.

Snöpli7 sista färd för Höörsan
Eftenhtingsna ekonomiska bekymmer och
konkurs i början av 1920-italet bidrog till
den definitiva dödsstöten för Höörsan. Ar
1928 var dert slurtkört.
Sista tåget på linjen gick nyårsafton från
Höör men vad som var tänkit som en festlig och nostalgisk tur fick en snöplig epi-

log-

till Hörby kom man inrte
till Ludvigsborg. Det visade sig

På vägen hem
låirngre än

att säkerheitsventilen till fyrboxen gått

vilket satte stopp för vidare f?ird.
Ett bittert slut inte minst för lokföraren
Malmberg fnån Hörby, som i många år
kört tåget. Ostra Skånes .järnvägar, som
1916 övertagit Höör-Hörby järnväg,
skickade senare på kvällen ett lok som
drog haveristen till Hörby. Passagerarna
hade dessförinnan per bil föns till bestålmsönder,

melseoritem.

De ekonomiska besvärligheter,

soni

Höönsan dragits med unden åren före ned-

Flaggduknr vajar i sornrnarvindenframför stationshuset, dör övrc delen av fasaden dessutom
en tillftillig utsmyckning. Antredningen till f-laggningen ö.y att kronprinsen, sedermera kung
Gustaf V, ska passera stationen på väg tiXtr jakt i trakten av Aspinge. Aret rir 1902. LäSS rnärke
till panelbeklädnaden på flyglarna och den dekorativa bågarna ovanför fönster och dörrar.
Avsikten tir att ta fram denna panel, nw gömd wnder revetering, i samband med
omö:ndringen av stationen till bostäden (Hörby rnuseurns hildarkiv)

fått

laggnflnsem framgår t ex av en driftrapport
från 1926. Den visade en inkomst fön jåirnvägslinjem per dag och kilometen på endlast
mägot mer åin sju kronor.
Nåir Kungl Maj:t gav sitt nådiga tillstånd
fiil medträggningen av jåflr:nvägen fans i reso-

lutionen även en beståimmelse om artt "linjetrafik med automobil för person- och
godsbefordrannn orn så ansågs erfionderlLigt

skullle anordmas. Det skedde genom att
bolaget Sjöboonnnibussarna, som redan
trafikeradie str,äckam Sjöbo-Hörby-Höör,
efter övenenskommelse med OSJ fördubblade sina turen

till Höör.

Upprivningem av spårct fördrii.ides av
olika skäl och skedde inte förråin sensommtnen 1931. Med en hastighet av ca275
naeter om dagen tog det 45 dagar för "bakliämgesrallarna" att riva bort räls och slipeffi, dle senare till ett antal av 15 000. Av
dessa var lblott ett tusental anvåindbara och
nedlllades senare som sidospår på andra linjer. Resten stapllades vid Hörby station, dåir
rnerparten såldes vidL en auktion. Men en
del av syllarna undantogs som ved till
llokomotiven"
Så slutade den 46 fu långa hiistorien orn
Höönsllinjen.

Sagolikt lok slutad,e i Narvik
Landsvägen må fiir nängesen ha erövnat
det mesta av den gamla Höörslinjen, och
annat som erinrade.om dess ftirekomsrt må
likaså ha utplånats rmen kvar finns, hur
måirkligt dert än kan llårta, ett av de lok sorn
trafikerade sträckan.
Det åin Bifrosrt, son! från jåirrnvägens första tid fnam tiil omkring år 1900 drog tågsäffen mellan de båda Frostasamhällena.
Men den som vill skåda loket fån ge sig
långt nornrt i Nonge, till Narvik, då[r det
står uppställt som ett minnesmii,rke och
sorn en turistarttralction.
Bifrost var i den nordiska gudasagan
regnbågrbron mellan jorden och gudamas
borg Asgfud. Hur och varför loket frck det
namnet åir obekant. h{ånga jåinnvägsentusiaster på besök i malmhammen har kastat
begålrliga bllickar på det ffintra loket, sorn är
så intimt förknippat med kapitnet mellanskånska jännvägar.

Hur det så småningom hamnade i
Narvik åir en måirkvåirdig berättelse. Norsk
Jernbaneklubb han en fbrskningsgupp
oah den kam ge besked om att tsifrost kom
E

tilLl Narvik sjövägen 1901, inköpt av
LKAB. Det gick som växlingslok i gruvbolagets utskeBpningshamn f,ram till
l92l, då LKAB köpte elektriska växlingslokomotiv. Efter krigsåren kom
Bifrost till förnyad användning men bara
en kort period, 194546. Det brukades
åinnu en gång , 1954, men då deklasserat
till varmvattenbehållare, ett nesligt öde
för en ganrmal trotjåinare rned en förflutet
i den skånska jiimvägshistorien.
Bifrost byggdes av Nydqvist & Holm i
TrollLhättan 1882 för den samma åt öppnade j ärnvägslinjen Höör-Hörby.
Det var enligt samtida uppgifter ett litet
behåindigt lok, givetvis rned krafter dåirefter. I Norsk Ierbaneförenings tidning "På
spfuet" har uppgiivits att Bifrost kunde dra
34 lastade r'nalmvagnar på jåimn mark
och wå vagnar i stigning! Kanske inte så
underligt att ltoket ibland kunde ha svåriigheter i backarna mellan Höör och
Hörby rmed åtföljande avvikelser i tidtahellen"
Efter Bifnosts definitiva pensionering
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början av 1960-talet disponerades loket av
stadens turistbyrå och står uppställt på
Narviks station. Det underhålles av Norske
Statsbaner för turistkontorets räkning.
Museiförenin gen Klippan-Lj ungbyhed s
järnväg föreslog i sitt medlemsblad för en
del år sedan ett kulturpris till den som
kunde lyckas med konststycket att återföra Bifrost till dess ursprungsplats Skåne.

Om ett garnrnal.t lok kan ha en sjiän så
längtar det naturnigtvis hem till sitt forna
hemvist, stationen i Hörby, med varje kilo
av sin tjänstevikt ph 2L ton och varje tum
av sin sju meter långa skapelse av järn och
stål...

Det loket vore något att ställa upp som
minnemärke i Hörby över en svurulen jämvägsepok!

Den lilla lokveteranen Biftost, som en gång drog tågen meltran Höör och Hörby, avslutade sin
bana med att göra tjänst som växlingslok vid LKABs utskeppningsharnn i Narvik.
Det står numere uppstrillt vid stationen där. Foto: Sylve Andersson

:iii:l

Jörnvägsstationen som vykortsrnotiv i början på 1900-talet.'Over den västraflygeln skjuter
tornet på ltirnvrigshotellet upp.

frirnvrigarnn Hörby-Tolln p och Eslil+IIoTW
Sin andra jiirnvägsförbindelse fick Hörby
station som nämnts 1886, då HTJ,
Hörby-Tollarps Jennväg, öppnades för
trafik den 16 noVember.
Det var inte någon lätt uppgift rallama
gav sig i kast med, när de skulle dra spåret över Linderödsåsen. Banan hade en
svår terräng att forcera med både betgskåirningar och kraftiga stigningar. Jåimvägen hade inte myckert högre standard iin
"ångspårvägarna" i första skedet men de
tekniska problemen som uppstod löstes på
ett acceptabelt sätt.
Hörby-Tollarp sbolaget förfo gade inte
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över egen nrllande materiel utan kom över-

ens med Höör-Hörby Järnväg om trafikeringen trots att HHyJ inte hade något
överflöd av lok och vagnar. Totalt fanns
ett lok, en ångvagn, två personvagnar och
ett tiotal godsvagnar. HHyJ:s ångvagn
användes till 1892, då den såldes till järnvägsbolaget Växjö-Alvesta. Nya lok anskaffades efterhand osh ett av dem erhöIl
det passande namnet Frosting. Både HHyJ
och HTJ gick ju genom Frosta härad.
Trafiken på den nya banan drevs emellertid med underskotf, och HTn gick i konkurs 1893 och övertogs av Gärdsbanan.

Några år senare, år 1897, skedde iinnu en
ombildning, varvid namnet blev Frosta
Härads Järnväg, FHJ" Det är oklart om
denna signatun någonsin hann komma i
bruk på vagnar m m. Bland ny runhnde
materiel som anskaffades var en boggievagn, som senare ombyggdes till Ostra
Skånes tråirn-vägars första restaurangvagn.
Den drogs in först 1931.
En tredje jär,nväg med anknytning till
Hörby station stod färdig 1897 - spårfönbindelse med Eslöv" Den blev starrten för en
kraftig trafikutveckling för Hörby-Ilollu"p*
ja"lyag och ledde dessutom lill bildandet
av Ostra Skånes fämvägar (OSJ) [898.
Den linje som förlorade på tillkomsten
av banan ti[[ Eslöv var Höörsan, diir med
tiden aXlt fäirre resande och minskad godsmängd blev början till slutet för HHyn.

Det var den 29 november 1895 som K.
M:t gav tillstånd för byggande av en 23,86
km lfug jiirnväg mellan Hörby station och
Eslöv.
Koncessionen överläts av initiativtagarna på det nybildade Eslöv-Hörby järnvägs-aktiebolag med ett aktiekapital på
343 900 kr. I st5rrelsen valdes friherre W
G Schwerin, Skarhult, direktör C
Tranchell, Landskrona, kronolåinsman
Georg Krook, Hörby, bankdirektör Fr. A
Ohlsson, greve R G Hamilton, konsul Fr.
Hansson, Landskrona, grosshandlare CarI
Engström, Eslöv och lantbrukare A J
Meijer, Fogdarp. Verkställande direktör
blev Georg Krook.
Plan och kostnadsberåikning för den nya
linjen hade gjorts av ingenjören och gre-,
ven Fr. Arv:son Posse. Kalkylen slu-

Ostra Slrånes förnvägars restaurangvagn, en ombyggd boggievogn, på sträckan
Kristianstad-Eslöv. Den sattes i trofik 1899 och drogs införst I93I "

ll

En unik hild, som togs vid invigningen av jörnvrigen Hörby-Eslöv i,897.
Vid lokets ses fr v Axel Hentz, Oskar Olsson, stationsskrivare Johannes Olsson, J O Krantz,
Karl Fors samt påfotsteget konduktör KarlTuttrberg. I lokets hytt slrymtar lol{örare Ströbeck
och ytterligare en person, traligen eldaren.

tade pL 667 000 h' utom materiel, sorn

till 45 000 kr.
Järnvägsbygget påbörjades 1896 och
förhoppningen var att trinjen skulle kunna
öppnas våren därpå. Rallarna slet för att
försöka nå det målet men det visade sig att
ledningen varit väl optimistisk. Men i
mars 1897 hade man dock kornmit så
långt att rälsen fanns där i hela sin längd,
vilket kom att ställa till en stor överraskning på stationen i Hörby.
En vårdag rullade nämnigen plötsligt
utan f,örvarning ett godståg lastat med
konstgödni,ng avsett för Karpalunds sock-

beräknades

t2

erfabrik in på stationsområdet. Och detta
trots att banan iLnte var öppnad för trafik!
Stort rabander och vägran från stationspersonalen att växla in tågsättet f v b mot
Tollarp. Så snnåningom konn man fi'am till
en överenskornmelse och godståget kunde
fortsätta över åsen.
Vid ungefär denna tidpunkt förklarade
K. M:t att Eslöv-Hörby järnvägsaktiebolag i ersättning för den medgivna nyttjanderätten av stationshuset i Hörby till
Höör-Hörby Jåirnväg skulle betala 18 000
kr, motsvarande hälften av stationens ursprungli ga anläggning skos tnad.

"

Ett ovanli gt framåtskridande"

Den 28 rnaj öppnades den nya.iå[mvägslinjen, EHI, för tnafik i samhand med en
invignim gshö gtidlighet.
Ontstidlningen skrev om evenemanget:
"Gårdagen utgör på sitt sätt ett skede i
Esnöfs och Hörbys utvecklingshistoria,
'dessa nvå samihällen som kunna glädja sig
öfver ett ovanligt fnamåtskriidande. "
Invignimgståget utgick från Eslövs station på fönmiddagen till Hörby, d:ir frukost
intogs av de inbjudna resenålrerna. Måltiden stocli med största sannolikhet framdukad på Jåimvägshotellet. Man fortsatte
dLåineften tilil Kristianstadl för att härnta
landshövdingem, sorn var ordförande i styrelsen för OSJ. Tåget återvåinde till Eslöv
dit dlet anlände på eftermiddagen. Med 40
llrm/tim gick tåget melLlan de båda åindstationerna, en f,ör tiden nog så aktningsvärd
hastiLghet.

Med tre jriirnvägslimjer och dessutom
busstrafik

dXn fnena

plaitser hade Hörby de

vilket även
avspeglades i sarnhällets utveckling, dlåir
stationen var ett nav kring vilket rnycket
rörde sig.
En rapport från [900 ger en antydLan om
omfattningen av verksamheten vid jiirnbästa kommunikationer,

vägen. Under en rnånad försåldes på stationen I t97 biljetter. Antanet avsända
lLevande djur var 56 nöt, 8 hundar samt 80
småkreatur. Emottagna levande djur 17
nöt, 20 småkreatur samt 6 hundar.
Fraktgodshanteringen för samma tidsperiod angavs till 599 600 kg.
F'ör den längre fram starkt växande
srnågrishandeln på Nya torg med en tillförsel på tusentals djur och prisnoteringar
som blev något av en rikslikare, kom jiirnvägama att få stor betydelse. När djuraffärema på torgdagarna nådde sin höjdpumkt på 30-40-talen skickades uppköpta smågrisar i stort antal med tågen till
olika platser i landet. Hörbygrisarna blev
t o m väLkiinda åinda uppe i norra Sverige.
Under krigsåren var järnvägarna det
dominerande kommunikationsmedlet, och
framför allt vid veckosluten gick tågen ftir
dert mesta fylllda till sista plats från och till
Hörby. Och Pressbyråkiosken, som låg
strax väster om stationen, hade goda
dagar.

Ett exempel på trafikens omfattning
får man av en rapport från 1947, då stationen såIde 33 334 bil.ietter och svarade
tör 86 736 godsexpedi.tioner.

Resultatet av den omfanade smågrisuppfödningen i
Hörbytrakten präglade i flera decennier torgdagarna
i samhället. Srnågristjutenfyllde luften över Nya torg,
nör djuren flyttades mellan burarna. Den livliga handeln hade sin storhetstid på 20-30- och 4?+alen, då
inte srillan nåtgot tusen,tal grisar kwnde byta ögare
unde r nå gra mo rgon- och förmi dda gstimrnan Av en
för jörnvägen var grishandeln av betydelse eftersom
ett stort antal uppköpta djar skickades vidare från
Hörby station till rnottagare på skitrda håll. Wa mellonhänder spreds de sedan vidare över landet.

Foto: Henry Hotrm
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Sista tåget ut från Hörby
Med en efter orosåren sttindigt ökande biltrafik började nedgången för de lokala
järnvägarna.
Är 1961 kom den andra trafiknedläggningen som berörde Hörby station. Den
30 maj avvinkades det sista persontåget en rälsbuss - på linjen till Kristianstad och
nu hade samhället bara en järnvägsförbindelse kvar, den till Eslöv.
Den 27 maj L967 kom det definitiva slu-

tet på Hörbys relativt långa jiirnvägshistoria. SJ, som redan 1944 övertagit verksamheten, lade ned den godstrafik som
sedan 1961 mer eller mindre sporadiskt
upprätthållits över åsen och satte punkt
för persontrafiken till Eslöv. Bussar ombesörjde från och med den 28 maj resandetrafiken, och gods transporterades med
lastbil från och till Hörby.

Den siste Sf-ansttillde på Hörby station var Folke Lindån, som tjrinstgjorde till 1984. Hcir ger
till ett godståg l9& mot Kristianstad. Godstrafiken över åsen upprätthölls
sporadiskt efter persontrafikens nedltiggning 1961. Foto: Enar Kjdll

han avgångssignal
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En av de sista rrilsbussarna på linjen Långebro-Hörby passerar en sktirning på åsen mellan
Sätaröd och Linderöd. Foto: Henry Holm

Sista tåget ut från Hörby blev en vemodsfull händelse, bevittnad av något
hundratal personer. Bland passagerarna i
de fem välfyllda vagnarna till Eslöv näst
sista avgången fanns även ett festligt
inslag i form av ett sällskap Hörbybor,
som skrudat sig i kläder från tiden kring
järnvägens tillkomst.
För sig själv på en bänk satt 86-årige
förre lokföraren Sven Persson dagen till
ära iförd sin gamla uniformsmössa. Han
hade börjat i yrket redan i tjugoårsåldem
och varit förare inte bara på linjen

Hörby-Kristianstad utan även på den
gamla Höörsan. För honom var det en ftird

tillbaka till flydda tider.

Efter returresan till Hörby gick det
absolut sista tåget därifrån på kvällen
sedan fullmäktiges ordförande Josef
Ternblad hållit ett tal, som uttryckte den
saknad alla samhällsbor skulle uppleva
efter sin försvunna järnväg.
Sen gav stationsföreståndaren Birger
Månsson avgångssignal till motorvagnsföraren Hassan Carlsson. En epok gick i
graven till smällarna från knalldosoma på
rälsen, när det blomstersmyckade tåget
försvann ut mot fäladsområdet och vidare

till Eslöv.

När det sista tåget rullat bort revs efter
tid spåret upp, och det gällde även det
lilla stickspår, som från bangården i Hörby
en

l5

gick in till Zeimes gnossiströrelse, som låg
diir Mahns livsmedel finns i dag.

Men Hörby station fortsatte att Leva
trots avsaknaäen av tåg. fu lg7}flyttade
bussama från den 1956 uppförda stationen

till järnvägstationen, som
kommunen förvåirvat och året diirpå fick
på Nya torg

lagfart på inHusive titrlhörande markområde.
Siste Sf-mannen på skansen var Folke
Linddn, som hade hand inrte bara om gods-

hanteringen utan även sålde biljetter för
järnvägsresor med avf?ird från andra stationer, ibland för 20 000 kr i månaden.
Han var kvar på sin post till 1984, då

godsexpediering och biljetttörsäljning
upphörde.
På det forna bangårdens västra del upp-

Sr'sfa tåget ut
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fördes L976:77 ett trettiotal villor, och
gatorna i det nya bostadsområdet erhöll
på kulturnåimndens förslag namn som
anspelade på jåirnvägsepoken: Semaforgråi.nd, Lokföraregränd, Stinsgriind o s v.
Nu står resten av stationsområdet i tur
att bebyggas med bostäder sedan bussarna 1995 flyttat till en ny busstation vid
Kristianstadvägen.
Och nytt liv ska det samtidigt bli i den
gamla.!ärnvägsstationen, en åtgåird av kultuvårdande innebörd som Hörbyborna kan
förmodas ge sin fulla uppskattning. Stationen iir på mångahanda vis ouppnösligt
förbunden med samhället och dess utveckling under mer iin ett sekel.

från Hörby station den 27 maj tr967 får avgångstecknet av stinsen
Birger Månsson. Foto: Sl*åne-Bitrd

SJs annons i maj 1967
rned den offentliga kungörelsen om att jörnvögs-

epoken i Hörby nått sitt
slut efter 85 år.

T7

En rii,tning tiltr en 3:e klassvagn för
*Hör-Hörby
iernvög" år 188;6,
byggd av Kochmes i klsXrnö.
(Kockurns arkiv).
Även en I:a klassvagn tillverkndes
av Kockurns. Den varförsedd rned
stoppade siiten, wå på långsidan
ochfem wdrståtrlda.
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