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Station Fürth deel 2

Inleiding
Het is augustus 1836 en het spoorbedrijf in
Fürth is al meer dan een half jaar gaande.
Voordat zijne Majesteit Koning Ludwig I
binnenkort op bezoek komt is nog een flink
aantal kwesties opgelost. De overkapping
is afgebouwd, er is een extra draaischijf bij
de remise en een ‘Kohlenbanz’ met waterkraan bij de paardenweide. Er is behoorlijk
hard gewerkt voor die belangrijke dag.
Het is de interessante situatie van halverwege 1836 die ik wil uitbeelden op Z.
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Station Fürth deel 2

Er moet er een reconstructie mogelijk zijn
van stationshoff Fürth, waarin zoveel
mogelijk gegevens zijn verenigd. Ik heb hier
maar eens een poging gewaagd. Mijn
diorama is voor een groot deel gebaseerd
op het onderzoek van C. Karlinger, maar
ook op andere bronnen zoals prenten van
bij voorbeeld Geissler en Lechner. Het
bijzondere is wel de schaal (1:220) en het
feit dat er zo’n 220 figuren bij komen om de
zaak te verlevendigen.
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poort dicht

poort open
hoofdgebouw 39 x 54 mm
dakmaat
hoofdgebouw 36 x 51 mm
muurmaat?

afscheidingshek
(in aanbouw)

draaischijven D: 37,5 mm
reizigers nr trein

Reconstructie
Eerst maak ik van PU-hardschuim een
grondplaat die overeenkomt met die van C.
Karlinger, maar dan op Z. Ik voeg uiteraard
nog wat meer omgeving toe. Hierop druk ik
Karlngers grafische layout af, de omheining
met gebouwen, 463 x 110mm.
Rails en draaischijven breid ik uit volgens
zijn reconstructie van het sleepwissel. De
bomen neem ik niet over. Populieren staan
volgens de afbeeldingen van Geissler uit
1844 verder weg en op meer afstand, zo’n
30 voet uit elkaar. De bomenrij wordt als los
deel uitgevoerd om vanaf die kant nog
ongestoord foto’s te kunnen maken.

wisselwachter =
bahnhoffschef

seinpaal

sluitbare poort

Grondplan van de stationshoff Fürth.

Fürther Straße en Ludwigsspoorbaan, F Geissler ca 1844, Museum Nbg
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Standaard indeling van het stationsgebouw.
Recht: Het stationsgebouw in Fürth,
detail uit een prent van J.J. Lechner, 1835

Het stationsgebouw
Aan de hand van prenten en grondplannen
teken ik op schaal Z het hoofdgebouw, de
remise en de stal, zoals ze in gepleisterde
toestand kunnen hebben bestaan. De
trasramen worden in een extra dikke laag
okerbruin karton uitgevoerd evenals twee
geledingen op het niveau der raamkozijnen.
Ook de beide poorten en de omheining
teken ik alvast uit, maar ze worden pas veel
later gebouwd. Het handigst blijkt het om te
werken vanuit de as van de module.
Daarom wordt eerst het hoofdgebouw
opgetrokken om daar aan te refereren.

Het geheel wordt nu geprint op 270grams
gekleurd karton. De deuren en luiken
worden geprint op 170grams fotopapier.
De ruitjes met roedenverdeling print ik op
transparante inkjetsheet. De luiken, de
schoorstenen en de dakgoten worden op
speciaal gekleurd en metallic karton
geprint. De gootpijpen zelf worden gebogen
uit 0,5mm koperdraad.
Als het hoofdgebouw eenmaal staat biedt
dat houvast voor de stationsoverkapping.

Het stationsgebouw zélf op
op
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De stationshal
De stationshal en de draaischijven worden
alleen in een schema uitgetekend. Die wil ik
bouwen van echt hout. Het wordt natuurlijk
wel die herbouwde hal uit 1836, maar nog in
vijf traveeën zodat ze nog ruim vóór de
draaischijven eindigen.
Met een papiersnijder breng ik houtfineer
op de maat van steilen, planken en latten.
Dat zijn kwetsbare latjes van soms maar
0,8mm dik. Het mislukt heel vaak, maar de
aanhouder wint.
Het zonnecentrum knip ik uit met een
perforator. De gebogen lat er omheen
ontstaat door het fineer geleidelijk om een
balpen te ronden. Dat wil graag breken, dus
ook hier is geduld een schone zaak. De
'zonnestralen' lijm ik erin door de halve
cirkel steeds verder op te delen tot een
mooie gelijkmatige waaier ontstaat.
De twee zonnegevels worden door twee
gordingen en een nokspant verbonden. Het
gehee dat ontstaat is nog ontzettend fragiel.
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Daarna deel ik de lengte op in tien gelijke
stukken en worden ze overdwars voorzien
van elf driehoekige dakspanten tot de
constructie compleet is. Vlak achter elke
zonnegevel komt ook een dakspant, want
daar rust de constructie op de kolommen.
Zo zweven de zonnegevels er mooi voor.
De driehoekige dakspanten krijgen om en
om ook een middenstaander die wordt
uitgelijnd met de positie van de kolommen.
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Nu volgen twee rijen van zes kolommen met
een houten kapiteel. Ze staan elk op een
betonblok van 1mm dik karton. Op de foto
links staan alleen de eerste vier eronder
voor de maat. De kussenblokken die aan de
gording van het dak zitten zweven nog. De
laatste middenkolom maak ik niet omdat hij
er mijns inziens niet hoort. Die zou hinderlijk
zijn voor de draaischijven en het aanzicht
van de kopkant bederven. De stationshal
blijft een los segment zodat je de treinen
eronder goed kunt bekijken én fotograferen.
Het is verrassend om je macrolens aan de
hand van een foto of prent zodanig te
positioneren dat je van het model dezelfde
foto krijgt. Mijn vrouw heeft dat op de foto
links geprobeerd en wel zo overtuigend dat
ik me een Preisertje van 8mm voel als ik
ernaar kijk. De foto onder geeft dan weer de
grootte aan. (De nokvorst is later nog beter
vastgelijmd).
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Plaveisel & Rails
Nu is eigenlijk de remise aan de beurt. Maar
de ruimte tussen de gebouwen is later zo
lastig te bereiken dat ik eerst het plaveisel,
de rails en de draaischijven moet maken.
Volgens C. Karlinger houdt het plaveisel nét
voorbij de remise en de stal op. Dat neem ik
dus zo over. De Spital- of later de Friedrichstrasse wordt nog geplaveid met kasseienwaaiers. Binnen de stationshoff komen er
vierkante klinkertjes. Vóór de remise en de
stal, dus vorbij de stationsoverkapping, is
nog wel een verhard gedeelte nodig voor
het talrijke kijkpubliek, maar daar liggen de
rails niet meer verzonken.

Voor de rails worden eerst alle betonblokjes
geplaatst. Ze zijn ca 1,5mm in het vierkant
en elk voorzien van vier geprinte railbouten.
Ze moeten recht en precies midden onder
de rails liggen. Bij sommige sporen lagen ze
diagonaal, maar volgens tekeningen zijn ze
hier recht. De spoorbreedte is 1435mm
ofwel exact 5 Thalse voet. Zo is eindelijk ook
eens duidelijk waar deze maat vandaan
komt. Op Z is dat 6,5mm.
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De rails zelf bestaan uit repen van 0,5mm
metallic karton. Op de perrons worden ze
direct op het plaveisel gelijmd zodat ze daar
verzonken lijken. Het sleepwissel op rechte
steenblokken werd vroeger Wechselbahn
genoemd. Opvallend bij dit eerste wissel is
dat de wisseltong buiten het spoor ligt.
Daarnaast zet ik dan later de stelpiramide
en de hofwachter om hem te bedienen.
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Remise
Als alle drie de draaischijven netjes op hun
plek liggen en goed op de kartonnen rails
aansluiten zijn er weer gebouwen aan de
beurt. De remise komt eerst met aan vier
zijden dubbele open deuren. De deuren aan
de spoorkant suggereren dat men vóór
1836 ooit het plan heeft gehad om dáár een
draaischijf te maken. Ingenieur Denis
plande die deuren voor de stoomlocomotief
Adler, maar die is daar waarschijnlijk nooit
gehuisvest. Er was in de remise namelijk
geen rookafvoer gepland. Anderszijds kan
men hebben beoogd om de loc daar met
paardenkracht koud te stellen.

De vierde remisedeur aan de straatkant
werd in de loop van 1836 dicht gemetseld.
Nu kon men in de remise wagons gaan
onderhouden en werd hij als werkplaats
benut. Ik gebruik deze situatie om de rails
door te trekken naar een nogal provisorisch
kolendepot. In 1836 kan men de remise
hebben gebruikt om kolenwagens door te
zetten naar de zogenaamde Kohlenbanz.
Het was namelijk ook een magazijn. Die
situatie is hier uitgebeeld. De wagen wordt
er met mankracht heen geduwd. De kolen
worden vóór de Banz gelost en er met
manden naar toe gebracht.

De vertrekkende Adler
Op de sporen heb ik de vertrekkende Adler
gepland met een personentrein. Er komt net
een paardentrein aan met één goederenwagen en één kolenwagen die ook voor vee
wordt gebruikt. De boer zelf staat er in met
Klara II aan een touw. De paardentrein reed
met maximaal twee wagens per paard,
maar het is vandaag druk dus rijdt er nog
een span voor, vol met biervaten.
Een treinreiziger heeft juist het coupéraam
geopend en zwaait de koetsier toe. De
kolen- en goederenwagens zijn ontleend
aan 19de eeuwse historische documentatie.
De Adler zelf wordt beschreven in het
infoblad: De ware Adler.
op
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Goederen- en kolenwagen ca. 1850
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De paardenstal
Het laatste gebouw is de paardenstal. Deze
zou een haver en strozolder hebben gehad
die door een deurtje aan de straatkant kon
worden bevoorraad. Op het diorama wordt
dat geïllustreerd door een hoog opgetaste
hooiwagen. De boer staat er bovenop, klaar
om de zolder vol te stouwen. Voor de stal
zet een stalknecht een vers trekpaard klaar
aan een van de drie ruiven. Een andere
knecht maakt het perron ter plaatse vrij van
paardenvijgen. De ramen van de stal zaten
heel hoog om bezwete paarden tochtvrij te
houden. Als ze al open konden dan moest
dat met een ladder of lange raam uitzetters.

Aan de straatkant van de paardenstal zijn
net twee boerinnen op weg naar het station.
Ze dragen zware oogstmanden op hun rug
waarvan ze de inhoud op de markt in de
stad Neurenberg willen gaan verkopen. Zo
draagt het treinbedrijf ook ongezien bij aan
goederenvervoer dat als personenvervoer
wordt aangezien.
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Station vol bedrijvigheid
Het station is vol bedrijvigheid. Op spoor
twee komt nét een paardentrein aan met
goederen en vee. Er wordt een goederenwagen gedraaid op de schijf bij de remise
om het magazijn te bevoorraden. De Adler
staat klaar voor vertrek. Er stappen mensen
in en anderen poseren, maken afspraken,
zeulen met bagage of nemen de zaken
rustig in ogenschouw vanaf een bankje. Op
het ongeplaveide perron vergaapt het
publiek zich aan de briesende machine.

De stationschef, een hoge functionaris,
geeft tekst en uitleg aan prominenten terwijl
de heer Wilson met zijn stoker de machine
op stoom brengen. Ook de perronchef
naast hem is in officieel tenue, met zijn staf.

Rondom de hele Stationshoff is een zeven
voet hoog massief houten hek geplaatst.
Voor wandelaars op de promenade buiten
was het bijna onmogelijk om stiekem een
kijkje in de hof te nemen. Net komen Signor
Vitali en Remi vanuit Neurenberg afgewandeld. Ze volgen vlak achter een oude man
met een schonkig paard. Drie boefjes zijn er
aan het voetballen tot ongenoegen van de
veldwachter of juist niet?

Daarvoor wandelt mama met kleine Carl en
de kinderwagen. Een sjieke dame is net in
gesprek met twee heren, een tweede dame
is nog even op het bankje blijven zitten. Een
heer in klederdracht met driekanten steek
kuiert met zijn twee honden terwijl enige
vrouwen zich tot het kruis
richten voor een zegen
over hun gevaarlijke reis.
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Een paar jochies kijkt opgetogen toe en een
hond springt op van pret. Een romantisch
Biedermeier echtpaar houdt zich een beetje
afzijdig. De man is op een koffer gaan zitten
en lijkt de reis liefst nog even uit te stellen.
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Latere beveiligingen
Ná 1836 werd de hof nog voorzien van een
spoorversperring, een hek dwars over de
hof, dat het publiek van de sporen scheidde.
Nog later werd de overkapping met twee
traveeën verlengd, bijna tot bij het gebouw.
Die situatie heb ik niet uitgebeeld.
Aan de kant van de Friedrichstrasse zijn
twee toegangspoorten. In de loop van 1836
kwam bij de rechterpoort een halte voor de
postkoets. Daar was ook een ruimte voor
het uitladen van een heleboel bagage.

Nu groeide de gewoonte om daar ook met
luxe privékoetsen te stoppen. Bij de andere
poort stopte dan de volkse postwagen.

Dat was niet meer dan een boerenkar vol
goedkoop reizende mensen én zelfs ook
dieren. Zij werden door perronbedienden
om het hoofdgebouw heen via een andere
weg naar de vertrekkende trein geleid. De
draaischijven werden daar beveiligd door
bedienden met een opgeheven vlag.

De volkse postwagen

Een luxe privékoets
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De deftige postkoets.
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Waterkraan
Aan de kant van het promenadeveld komen
populieren en het hoogkruis waaronder
men een zegen voor de reis kan vragen.
Aan de andere kant van het station staat
een bankje met een schuchter paar dat
toenadering zoekt. Daar promeneert ook
een keurige meneer met een wandelstok.
Hij komt net de man met de duwkar tegen
die haast heeft om zijn pakketten nog op de
trein te krijgen.

Ook die twee boerinnen achter hem moeten
de trein nog halen. De hof werd 's nachts
aan de kant van Neurenberg afgesloten van
het open veld met een zware houten poort.
Ja, dat is dat veld waar je zo lekker kunt
picknicken terwijl je naar de treinen kijkt,
want ‘trainspotters’ had je in die tijd ook al.
In de loop van 1836 komt er dichtbij de
uitgangspoort een waterkraan om zowel de
locs als de paarden van drinken te voorzien.
Er staat een knecht bij om de kraan te
bedienen terwijl de hofwachter het inrijsein
nog op veilig houdt voor de binnenkomende
paardentrein. Hij keert hem zo wel op rood.
Er valt over het diorama nog veel meer te
vertellen, maar het leukst is als je station
Fürth zelf hebt kunnen zien. Dan pak je
daarna de trein naar het station Neurenberg
van 1844 of naar het gelijksoortige station
Thalbrück van 1848. Zo kun je zien wat een
stormachtige ontwikkeling het treinbedrijf in
die tien opvolgende jaren heeft gemaakt.
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