DRÖMMARNA SOM KOM PÅ SKAM
Järnvägar hit, järnvägar dit, det var parollen i slutet av 1800-talet. Järnvägarna var som våra
tiders landsvägar. Många blev utstakade, men blev aldrig byggda och tur var väl det.
1882 byggdes järnvägslinjen Höör – Hörby. En fortsättning blev det till Tollarp, vilken
invigdes den 16 november 1886. Den 28 maj 1897 invigdes järnvägslinjen Eslöv – Hörby.
Men andra sträckningar var påtänkta och även utstakade. I februari 1891 hade man utstakat en
järnväg mellan Hörby och Askeröd, och efter det gav man sig på banan Hörby – Löberöd.
Hösten 1891 diskuterade man en järnvägslinje mellan Bjärsjölagård och Hörby och under
våren 1894 en järnväg mellan Dalby och Hörby, som skulle gå över Askeröd. Järnvägarna föll
på att Hörby kommun stod delad i två läger. Många hade tecknat sig, och pengar hade
insamlats från föreningar och företag.
I december 1895 förespråkade man en järnväg mellan Hörby och Ystad, som skulle gå över
Önneköp och Tomelilla. I oktober 1898 hade man på förslag en järnvägslinje mellan Lund
och Hörby, som skulle gå i nordöstlig riktning från Lunds bangård, passera söder om
Odarslöv och Gårdstånga kyrkor och i närheten av sistnämnda kyrka gå över Kävlingeån för
att fortsätta till Hurva station, där Ystad – Eslöv järnväg skulle korsas och sedan förbi
Gudmontorps kyrka till Hörby. Stationer skulle byggas i Odarslöv, Östergård, Östra
Gårdstånga, Rolsberga och Sextorp samt hållplatser vid Espinge (Äspinge väster om Hurva)
och Karstorp.
1905 var det dags för diskussioner om en järnvägslinje mellan Hörby och Sjöbo.
Ingen av dessa banor blev byggda trots att många var intresserade. De föll troligen på att det
fattades pengar och att jordägarna inte var speciellt glada att släppa till mark och att den
dessutom skulle vara gratis.
I Eslöfs tidningar kunde man läsa torsdagen den 19 februari 1891 följande:
”I Löberöd har sammanträde hållits och beslut fattats om medels anskaffande till undersökning för en järnvägslinje med nämnda station som övergångspunkt. Som bekant blev för
några år sedan, då ett järnvägsförslag var å bane, en linje utstakad med Askeröd som
övergångspunkt. På nämnda plats har man icke något emot om en ny järnväg blev byggd,
men för resten håller man sig neutral och tager ej ett steg för sakens förberedande. Det vore
väl annars på sin plats att såsom en fortsättning få en linje utstakad från Askeröd till Hörby,
på det skulle man få tvenne alternativ, Revinge – Löberöd – Hörby och Revinge – Askeröd –
Hörby, att välja på. Den linje som erbjöd de största fördelarna blev naturligtvis den
segrande. I fall detta skulle bli den sistnämnda så kom antagligen Västerstads kommun att
teckna sig för omkring 20.000 kronor, mot villkor att stationen blev anlagd inom socknens
område vid eller i närheten av Korsholm. Denna plats, belägen ca 8 km avstånd från Askeröd
har nämligen redan visat tendens till utveckling i kommersiellt avseende. Såsom namnet här
ger tillkänna mötas här fyra huvudvägar, och kunde platsen därför med järnvägsstation lätt
bliva en centralpunkt för affärsverksamhet.”

Tisdagen den 24 februari 1891 finns nästa referat och tisdagen den 3 mars ytterligare ett.
”Järnvägslinjen Hörby - Askeröd är nu utstakad och efter några mindre ändringar och
nödiga kompletteringar skall utstakningen av Hörby – Löberöds linjen taga sin början.”
”Utstakningen av Hörby – Löberöds linjen är nu avslutad. Tvenne linjer har blivit utstakade,
nämligen en över ägorna till Mariannelund, Sassarp, Västraby, Skiberöd, Hjära och Sextorp.
Den andra över Ölycke, Aurup, Bingstorp, Högseröd, Söderto till Norrto, varest båda förena
sig med Hörby – Askeröds linjen. Den förstnämnda linjen anses vara den fördelaktigaste,
enär sträckan är kortare, marken mera jämn och kommer att gå över större egendomar, så att
man hoppas flera lämna jord gratis om anläggandet av järnvägen härstädes kommer till
stånd. Skälen varför sistnämnda linje ej vore lämplig är att marken är mera kuperad och
skulle ej komma att bli så trafikerad, att järnvägen kommer att gå över kronovägen på två
ställen i närheten av Löberöds station.
På den först nämnda linjen anses däremot lämpligt att ha station i närheten av Fogdarp,
emedan flera större egendomar äro belägna där omkring.”
Torsdagen den 27 maj 1891 har Eslöfs tidningar följande referat:
”På initiativ av Länsman G: Krook i Hörby började man igår vid Askeröd utstakningen av en
ny riktning för denna föreslagna järnvägslinje, nämligen över Attarp, Frönshult, Högseröd
med anslutning till linjen Löberöd – Hörby. Bland andra fördelar som denna erbjuder är den
av 1 km kortare distans.”
Nu blev inte någon av dessa järnvägslinjer byggda, ej heller linjen mellan Hörby och Sjöbo.
Om Korsholm hade blivit en järnvägsknut så kan man kanske ställa frågan, hur hade det gått
med Hörby som tätort? Korsholm ligger ju inte speciellt långt från Hörby.

Hör – Hörby ångvagn (byggd i Motala) provkördes i mitten av oktober 1882 och befanns vara
solid och bekvämt inredd samt såväl inre som yttre elegant utstyrd. Ångvagnen tillryggalade
sträckan, som var 1,2 mil, på 24 minuter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karta över järnvägslinjer i mellanskåne åren 1880 – 1910.

De streckade linjerna är järnvägar som antingen utstakades eller diskuterades, men blev
inte byggda. (Se texten.)

Denna ångvagn trafikerade sträckan Halmstad – Nässjö under 1880-talet.

Loket Bifrost vid stationen i Hörby. Till höger ångvagnen som trafikerade sträckan
Hör – Hörby.

I Eslöfs tidningar kunde man onsdagen den 13 september 1882 läsa följande:
”Skenläggningen å Hörby – Hörs jernväg fullbordades i måndags afton. Klockan kvart i 6
tågade en stor del av aktieägarna från Hörby Torg (nuvarande Gamla Torg) till stationen
med fana i täten. Lokomotivet skulle kommit in klockan 6, men anlände först klockan halv 7
då icke skenläggningen var klar.
Lokomotivet Bifrost var klätt med girlanger och flaggor hälsades med väldiga hurrarop från
de cirka hundra personer som samlats på perrongen.
Gemensam kollation (fest) var anordnad på gästgivargården där flera bålar tömdes.”

1893 gick Hörby – Tollarps järnväg i konkurs och såldes på auktion till Gärdsbanan för
25.000 kronor. 1897 blev det en ny ombildning och namnet på banan blev Frosta Härads
järnväg. När så Eslöv – Hörby öppnades blev det uppsving på hela sträckan till Tollarp och
den 1 juli 1898 bildades Östra Skånes Järnvägar, ÖSJ. Förloraren på detta blev järnvägslinjen
Höör – Hörby, HHyJ, som gick i konkurs och inropades den 26 oktober 1900 av Lunds
sparbank som drev trafiken utan koncession till den 31 juli 1906 då banan köptes av
häradshövding C A Trolle på Fulltofta. Genast satte man in en kombinerad 1:a och 3:e klass
boggivagn istället för den tidigare gamla och obekväma. Denna åtgärd hälsades av
allmänheten med tillfredsställelse.
Den 24 september 1915 övertogs järnvägen av ÖSJ.
Nyårsafton 1928 gick sista tåget från Höör till Hörby. Dock kom inte tåget längre än till
Ludvigsborg, där det gick sönder och kunde inte lagas. Passagerarna fick åka bil den sista
sträckan, och ett annat lok fick dra haveristen till slutstationen. Rälsen fick ligga kvar några år
till, först 1931 revs den upp. Banan blev sedan cykelväg mellan de båda samhällena.

Vykort.

Hörby järnvägsstation. 1880-talet.

På ovanstående ritning från 1882 ser man spår gå in i stationsbyggnaden på båda sidor. Ena
sidan var reparationsverkstad medan den andra sidan var lokstall. Sedermera ombyggdes
stationen och ett nytt lokstall byggdes.
År 1882 fanns bara bandelen Hör – Hörby. Spårslingan som ser ut som en triangel på
ritningens västra sida använde man när man vände loken. En enkel form av vändplatta.

Den första tidtabellen.

Vykort stämplat 1932.

Vykort.

1961, den 30 maj, avgick sista persontåget mellan Hörby och Kristianstad, och den 27 maj
1967 försvann även tågtrafiken på sträckan Hörby – Eslöv; dock kördes det sporadiskt
godståg. Genom förstatligandet hade SJ övertagit sträckan 1944.
Stationen och platsen blev sedermera en busstation. På det forna banområdet byggdes det
villor.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------MISSÖDEN
Juni 1894. Tåg från Tollarp till Hörby välte i diket. Växel lagd fel, troligen förorsakad av
lekande barn. Alla inblandade klarade sig.
Maj 1914. Eldsvåda i slipersupplag kunde spritt sig till lokstallarna vid Hörby järnvägsstation
om inte drängen Nils Persson uppmärksammat elden.
Januari 1951. Tågkrock i Snogeröd. Tåget Hörby – Eslöv välte vid krock med tankbil.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hörby – Tollarps järnväg, HTJ, öppnades för allmän trafik den 16 november 1886. Det blev
inte den genomfartstrafik som man tänkt sig. Den kom först när järnvägslinjen Eslöv – Hörby,
EHJ, öppnades.

Nedan bilder från banans byggande. De små loken tillika vagnarna äter sig igenom sten och
grus på Linderödsåsen som flitiga myror. (Fotona från Studieförbundet Vuxenskolans
bildarkiv i Hörby.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------KUNGLIGT BESÖK I ESPINGE
Den 25 augusti 1903 anlände kronprins Gustaf (sedermera Gustav V) med första tåget till
Eslöv och därifrån fortsätta till Satserup för att under ett par dagar jaga orre på greve Thotts
jaktmarker.
Vid ankomsten till Satserup klockan 9.20 mottogs han av kommunalordföranden Per Jönsson
i Månsköp.
Jakten företogs i Kyle skog, varefter den fortsatte i Espinge (numera Äspinge), Gammalstorp
och Månsköp.
Ett par dagar senare avreste kronprinsen vid halvsjutiden från Espinge station, dit han från
Månsköp hämtats i vagn av häradshövding Trolle å Fulltofta. Jaktbytet för de båda dagarna
var 17 orrar.

Järnvägsstationen i Äspinge. Vykort.

Järnväg och spår borta. Bara en antydan att det funnits en perrong vid Äspinge station.
Foto: Per-Gunnar Mörck, 2009.

OSBYHOLM

Osbyholms station. Vykort.

Här stod en gång ett godsmagasin. Foto: Per-Gunnar Mörck, 2009.

FOGDARP
I Fogdarp finns stationshuset och banvaktsstugan kvar medan godsmagasinet och pumparbetsbostaden har rivits.
Pumphuset har bevarats och restaurerats genom Frosta Härads Hembygdsförenings försorg.
Vattentornet var i bruk in på 1950-talet. Vattnet togs från Ringsjön, som låg bara några meter
från tornet.

Foto: Per-Gunnar Mörck, 2009.

AUTOSTRADAN HÖRBY – STAVRÖD NU FÄRDIG. ARBETET HAR PÅGÅTT I TVÅ ÅR,
KOSTNADERNA UPPGÅ TILL NÄRA 300.000 KRONOR
”Vägen mellan Hörby och Stavröd är något över 2 kilometer lång. Den har belagts med små
gatsten från Slagtoftagatan i Hörby till Stattenaviadukten samt med cementbetong från
viadukten till Stavröd. Viaduktsbygget har kostat omkring 30.000 kronor. Arbetet med
viadukten har pågått i två år, för att de höga bankarna skulle hinna sätta sig innan
beläggningen utfördes.
Vägbygget har krävt väldiga utschaktningar i åsen. Bortåt 800.000 kbm jord och grus har
tagits bort. Hela vägbygget har varit besvärligt, inte minst på grund av befintliga starka
källsprång, vilket påfordrat särskilda anordningar vid betonggjutningen. Vid arbetet har 50 á
60 man varit sysselsatta jämte en större grävmaskin.”
Referat i tidningen Mellersta Skåne fredagen den 16 oktober 1936.

Järnvägsviadukten. Foto: Per-Gunnar Mörck, 1950-talet.
År 1967 upphörde järnvägstrafiken till Kristianstad. Rälsen revs upp efter ett tag och samma
rönte viadukten.
Men spåren efter järnvägen fanns kvar många år därefter. På nästa bild en bit av banan efter
det att spåren rivits upp. En stolpe till en grind står fortfarande kvar och byggnaderna till
höger är Scans anläggning.

Banan i vinterskrud.
Båda fotona tagna på 1980-talet av Per-Gunnar Mörck.

ÅNGLOKEN
är idag nostalgi. De finns på landets museijärnvägar. Har du vägarna förbi någon sådan så
glöm inte att ta en titt eller kanske en tur. Det är inte så många år sedan de gick i trafik i
Sveriges järnvägsnät.
Bilden nedan är från Östervärns station i Malmö. Loket tillhör museijärnvägen Klippan –
Ljungbyhed.

Båda fotona: Per-Gunnar Mörck, 1988.

Källa:
Tidningsarkivet i Lund.
Ritningen över Hörby station från Landsarkivet i Stockholm.

