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Station Fürth deel 1

Inleiding
In Engeland legt men in 1830 al rails, maar
niemand verwacht dat juist het agrarische
Bayern in 1835 de eerste wordt met een
ijzeren trekpaard op rails. De Ludwigs
Spoorwegmaatschappij was de eerste in
het koninkrijk Bayern. Deze eerste Duitse
pionier was technisch een voorbeeld voor
latere spoorlijnen. In eerste instantie zijn het
vooral echte paarden die de trein trekken
van Neurenberg helemaal naar Fürth, 6km.
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Er valt heel wat te lezen over sporen in
Fürth en ook over stationsgebouwen, maar
er bestaat geen enkele publicatie die
precies de technische details weergeeft.
Veel schrijvers hadden meer oog voor het
historische effect dat de nieuwe lijn teweeg
bracht. Toch moet er een reconstruc tie
mogelijk zijn van stationshoff Fürth, waarin
zoveel mogelijk gegevens zijn verenigd. Ik
heb hier maar eens een poging gewaagd.
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I

n Engeland legt men in 1830 al
ijzeren wegen aan. Niemand
verwacht dat uitgerekend het
agrarische Bayern in 1835 de eerste
wordt met een ijzeren trekpaard op rails.
Neurenberg heeft dan 47.000 inwoners,
Thalbrück amper 5.000. De Ludwigs
Spoorwegmaatschappij was de eerste in
het koninkrijk Bayern. Toch was het
eigenlijk geen echte Länderbahn, want het
werd nooit een Staatsspoorweg. De
pionier van alle Duitse spoorlijnen was
technisch een voorbeeld voor latere lijnen
als de München-Augsburger Spoorwegen en de Ludwigs Zuid-Noordlijn.
In eerste instantie zijn het vooral echtepaarden die de trein trekken van
Neurenberg helemaal naar Fürth, 6km.

Sporen in Neurenberg
Er valt heel wat te lezen over sporen in
Neurenberg en Fürth en ook over stations
gebouwen, maar er bestaat geen enkele
publicatie die precies de technische en
architectonische details weergeeft. De
ligging van het spoor is niet eenduidig en de
gebouwen lijken op elke afbeelding anders.
Veel schrijvers hadden meer oog voor het
historische effect dat de nieuwe lijn teweeg
bracht. De eerste technische bronnen zijn
gebrekkig en deels tegenstrijdig.

Toch moet er een reconstrucie mogelijk zijn
van stationshoff Fürth, waarin zoveel
mogelijk gegevens zijn verenigd. Claudius
Karlinger heeft dit eerder gedaan. Je kunt
bijvoorbeeld de ligging van het station in
Neurenberg bekijken of de detailtekeningen
van de sleepwissels. Beide werden in
hetzelfde jaar 1836 uitgetekend, één versie
door Hektor Rössler, leraar aan de Hogere
Ambachtsschool te Darmstadt en de ander
door een zekere Oberleutnant Berger.

het zuiden is boven!

Plattegrond Station Neurenberg door Rössler
op
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Plattegrond station Neurenberg door Berger
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Rössler

Berger

Rösslers grondplan kun je niet anders dan
schematisch zien. In de werkelijkheid lagen
de stallen, nr 4 boven in zijn tekening,
scheef ten opzichte van het hoofdgebouw
en de sporen. Berger heeft dit juister voorgesteld. Dat wordt bevestigd door een foto
in C. Asmus’ boek, De Ludwigs Eisenbahn,
op pagina 76. Een boek van H.P. Schäfer,
Die Anfänge der Fränkischen Eisenbahn,
toont op pagina 34 een grondplan van
dezelfde ligging. Op deze gegevens heeft
de Spoorwegclub van Fürth in MIBA dec.
2007 een schitterend diorama van stationshoff Neurenberg gebaseerd. Dit project
beoogde een natuurgetrouwe weergave
van de Stationshöfe. Rössler en Berger
tekenen ook sleepwissels. Die lagen
destijds nog niet op houten bielzen maar op
steenblokken.

Nu lijkt Bergers tekenwerk geloofwaardiger
door zijn technische virtuositeit. Maar
volgens C. Karlinger zijn de reusachtige
steenblokken die hij onder een sleepwissel
tekent onwaarschijnlijk. Die zouden zeer dik
moeten zijn om niet te breken. Ook tekent
hij een slinger om de wissel te stellen, maar
de bekleding valt zo wijd uit dat je er nooit
staande met je arm bij kan. Dat ziet er bij
Rössler dan weer beter uit. De tekeningen
van de oberleutnant zijn wél mooi, maar
getuigen soms van meer fantasie dan
inzicht, aldus Karlinger. Toch is het mogelijk
dat de schets van Berger anders is bedoeld.
Binnen de bekleding zie je namelijk ook die
vierpootconstructie van Rössler. Wellicht
was de bekleding maar deels en lagen er
alleen vier grote steenblokken in de wissel.

Voorstelling sleepwissel door Rössler

Voorstelling sleepwissel door Berger

Reconstructie sleepwissel op 1:220

Steenblok uit 1835
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Sporen in Fürth
Tot hier ging het over Neurenberg, maar
aan de andere kant van de lijn lag Fürth. Dat
is de kant die ik heb bekeken om mijn
diorama op te zetten. Hiervoor raadpleegde
ik een onderzoek van C. Karlinger die een
bouwdoos ontwikkelde voor zijn Adler in
schaal TT, 1:120, rijdend op 9mm N-spoor.
Hij haalde grondplannen uit verschillende
bronnen en bracht ze op dezelfde schaal.
De kaarten van Denis uit 1831, Wegele uit
1845 en het stadsmuseum Fürth uit 1850
komen redelijk overeen. Ze geven globaal
dezelfde lengte aan van het station ten
opzichte van de andere bebouwing: ²⁄ van
de afstand tussen de Friedrichstrasse en de
volgende straat.

Dit komt bij Denis overeen met ca 350 x 85
Bayrische voeten, dit volgens C. Karlinger.
Meet ik het exacte gemiddelde na op de
kaarten dan kom ik op ca 102m x 25m. Dat
is een fractie kleiner.
Thalse voeten geven als formaat 355 x 84
(want een Thalse voet is Ŧ = 287mm). Dat
levert opZ een diorama 463 x 110 mm op.

Grondplan uit 1845 van H. Wegele

Grondplan uit 1831 van Denis, Bauamt Fürth
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Afmetingen moet je dikwijls met een korrel
zout nemen. Vaak zijn ze fout omgerekend
uit toenmalige voeten. Er zijn alleen al in
Duitsland zeker tien verschillende voeten!
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Waar wisselt ’t
Hoewel de tekeningen een periode van
bijna 20 jaar omspannen, komt de ligging
van de sporen redelijk overeen. Maar Denis
plant zijn sleepwissel nog net binnen de
Stationshoff terwijl bij Wegele het inrijwissel
ter hoogte van de volgende straat ligt, dus al
buiten de hof. Dit is onwaarschijnlijk. Men
zou een dergelijke kwetsbare constructie
toch vast binnen de manshoge omheining
hebben geplaatst, aldus C. Karlinger.

De tekening van Berger uit 1836 is vaak
gebruikt, o.a. door C. Asmus, en is ook
afgebeeld in Bergers Historische Stations
gebouwen. Toch is deze voor de sporen
ongeloofwaardig. Het wissel ligt zo ver in de
Stationshoff dat er bijna onmogelijk kan
worden gerangeerd. Oberleutnant Berger
zegt alles te hebben nagemeten, maar de
lengte van het station, het ontbreken van de
inrijbocht en de wisselgeometrie wijken af
van elk ander grondplan.

De plattegrond van het stadsmuseum Fürth
lijkt dat te bevestigen. Rössler die dezelfde
situatie bij Neurenberg tekent zet de hekken
zelfs helemaal beschermend om de wissel
heen.

Het grondplan van de Algemene Bouwkrant
uit 1838 kan ook niet juist zijn. Hier liggen de
sporen redelijk, maar is er geen sprake van
dat de gebouwen met de andere kaarten
overeenkomen.

Grondplan uit 1836 van Oberleutnant Berger

Grondplan uit 1838 Algemene Bouwkrant

Grondplan rond 1850 Stadsmuseum Fürth
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remise
toegangsstationshal

poort
stal

Reconstructie van C Karlinger TT 1:120

Reconstructie
Station Fürth heeft aan de kopkant van de
stad, de Friedrichstrasse, een hoge muur
met twee poorten. Rondom de andere drie
zijden kwam een hoog bijna ondoorzichtig
houten hek. Het werd alleen onderbroken
door de remise, de stal en een toegangspoort over het spoor. ‘s Nachts werd ook die
poort gesloten. In de technische planning
van Denis werd nog niet in dat hek voorzien.
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Het werd ook pas bij de bouw noodzakelijk
geacht om de verschillende functies veilig te
bundelen. Maar hoe zag het er daarbinnen
in de stationshoff nu uit? Aan de stadskant
staat het ontvangstgebouw centraal.
Daarvoor wordt een open stationshal
gebouwd over twee sporen. Links en rechts
daarvan komen dan een remise
en een paardenstal.
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Draaischijven
Aanvankelijk zijn alleen de hoofdsporen
verbonden door draaischijven. Pas in 1836
wordt de remise op het spoor aangesloten.
Wegele geeft die situatie van 1836 correct
weer, Berger doet er nog één extra schijf bij
voor de stal en de Bouwkrant vindt in 1838
twee wel genoeg. Wie heeft er nu gelijk?
Het grondplan van het stadsmuseum Fürth
komt weliswaar met dat van Wegele over
een, maar ze zijn beide veel later gemaakt.
De andere zijn weliswaar symmetrisch,
maar hebben twee of wel vier draaischijven.
Hier geeft Rössler de doorslag. Hij noemt in
zijn beschrijving dat de derde draaischijf
voor de remise in 1836 werd aangelegd. De
draaischijven waren niet aangedreven,
maar werden met paardenkracht bediend.
Nu schrijft Rössler in verband met de bouw
van de draaischijven in Neurenberg de
volgende raadselachtige zin:

Ongelyke Geulen of Groeven zeyn geene
Deelen der Baan tot welke de verhevene
Spoorstaven hinderlyk zouden zeyn,
zoals namelyk in de Remisen D en E op
blad 1 en op de door den voorsten Hof
naar de Remise voerenden Baan hh.
Duidelijk toch...? Het betekent simpelweg
dat de hele Hof tussen hoofdgebouw, stal
en remise, was geplaveid en voorzien van
verzonken rails. Rössler beschrijft ook de
stationshal die begin 1836 voor de tweede
keer werd opgebouwd. De eerste waaide
vóór eind 1835 om door een storm terwijl hij
nog niet eens was voltooid.
Er is een plattegrond van een zekere Mück,
die net als Wegele de toestand van 1845
weergeeft. Maar deze toont een verlenging
van de beide perrons en de stationshal tot
óver de draaischijven. Die lagen zo opeens
onder dak. De eerste hal heeft nog vijf
traveeën, maar de latere zou er dan nog
twee meer hebben gehad. De middenkolom
onder de eerste dwarsdrager liet men weg
voor de paarden om de wagens te kunnen
draaien.
Het aanzicht van de hal werd verfraaid door
een voor de Ludwigsbahn nogal typische
zonnegevel. Linksonder op Z 1:220.
Deze tekeningen en die van alle gebouwen
zijn gedocumenteerd door H. Ott in zijn
boek Der Adler am Ziel, Fürth und die erste
deutsche Eisenbahn.

Draaischijven op Z 1:220

De typische zonnegevel op 1:220
op
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Gebouwen in Neurenberg

De ligging van gebouwen kan in tekeningen
van Wegele en Mück best juist zijn weer
gegeven, behalve de spoorversperring. Het
hek, dat diende om het publiek van het
spoorbedrijf te scheiden, liep natuurlijk
dwars over de hof zoals terecht door Berger
is aangeven. In andere lectuur vind je nog
een schat aan details over hoe gebouwen
werden geplaatst en hoe ze eruit zagen.
Diorama Stationshoff Neurenberg
van Railex op schaal Z 1:220

Nu waren volgens het diorama van de
Fürther Spoorwegclub de gebouwen te
Neurenberg opgetrokken uit grijze breuksteen. Op het tamelijk simpele diorama van
Neurenberg door Railex zijn de gebouwen
juist gepleisterd.

Diorama Stationshoff Neurenberg
van de Fürther spoorwegclub
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Een prent uit ca 1835 van het stationsplein in Neurenberg.

Prent uit ca. 1836 aankomst paardentrein te Neurenberg

Steen of Stuc
Een prent over de aankomst van de paardentrein te
Neurenberg lijkt de uitvoering met breuksteen van de
Fürther spoorclub te bevestigen. Maar op een prent
van het stationsplein te Neurenberg uit 1835 lijken de
gebouwen juist weer gestuct met pleister. Overigens
zijn beide afbeeldingen van één station simpel met
elkaar te verenigen door de prent met de paardentrein
om te draaien. Je ziet hier namelijk niet de straat, maar
de spoorzijde van het station. De paarden rechts op de
bovenste prent lopen niet op het spoor maar op straat.

op

Z Station Fürth deel 1

pag. 11

www.op-zet.nl

Kopergrafure uit 1836 waarop de paardentrein vertrekt uit Fürth

Gebouwen in Fürth
Nu gaan we weer kijken naar Fürth. De
reconstructie die C. Karlinger voorstelt van
Fürth is slechts een grafische weergave. Hij
vertelt weinig over de uitvoering. Mogelijk
werd station Fürth na de storm van 1835
door een pleisterlaag beschermd tegen het
weer. Een kopergravure uit 1836 toont hoe
de paardentrein Fürth verlaat.

De gebouwen, remise en paardenstal lijken
daar gepleisterd. De daken zijn er wél wat te
steil afgebeeld. Op een prent waar de Adler
aankomt te Fürth is de situatie nog duidelijker, stucwerk alom. Hoewel de stationsoverkapping en de voorste paardenstal zijn
weggelaten komen de gebouwen duidelijk
overeen met de grondplannen.

Op de achtergrond staat een rij zo te zien
jonge populieren die er op de andere prent
nog niet lijken te zijn.

De berg goederen (bij Lechner) op de
voorgrond is ook interessant. Is dit bagage
of worden er al goederen vervoerd?

Aankomst van de Adler, in Fürth door J.J. Lechner 1835
op
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1835 of 1836?
Bij de opening op 7 december was koning
Ludwig I (dat is de grootvader van koning
Ludwig II) niet aanwezig. Op 16 augustus
1836 gaf zijne majesteit pas toe aan zijn
snelheidsroes. Vóór die tijd moest dus nog
een aantal problemen worden opgelost die
zich in de praktijk aandienden. Eerst moest
de overkapping worden herbouwd want die
was omgewaaid. Voor het stallen van de
Adler was ook een extra draaischijf nodig
om de sporen met de remise te verbinden.
De paardenstal had geen draaischijf nodig.
Postkaart 100jarig jubileum 1835 - 1935
Opening eerste Duitse spoorlijn

Er was nog geen enkele voorziening om
water en kolen op te slaan. Ook konden de
paarden niet permanent op stal staan, maar
hadden ook een weide nodig. De benaming
Stationshoff suggereert al dat niet het hele
terrein was geplaveid, maar dat er wellicht
sprake was van een weide. Er zal nog wel
behoorlijk zijn gewerkt voor die dag in 1836.
Nu wil ik niet eind 1835, maar die mijns
inziens veel interessantere situatie van
augustus 1836 uitbeelden op Z.
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Dan is het gemengde paarden- en stoombedrijf inmiddels goed op dreef en komt
men er zelfs toe vracht te gaan vervoeren.
In eerste instantie zouden dat alleen de
twee legendarische biervaatjes zijn van de
firma Lederer waarvoor twee zitplaatsen
werden gekocht. In de praktijk zal er in dit
agrarische gebied al gauw behoefte zijn
geweest aan veevervoer. Deze details wil ik
in mijn Z-diorama verwerken. Lees meer
over de uitvoering in station Fürth deel 2.
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