Szczecinskie „zdobycze” wojenne

Jedno z ostatnich zdjQC wagonu 522 wykonane w 1962 roku przed hal$ zajezdrii GolQcin.

Z e zb. M. Markowskiego

Wagony z Oslo i Bergen w Szczecinie
Rem igiusz Grochowiak, Mirostaw Janiak

Dzieje tramwajöw miejskich w Szczecinie obfitujQ w niezwykle ciekawe epizody, ktore od kilku lat sg przedstawiane na tamach Swiata kolei. Tym razem
chcielibysmy przyblizyc mato znang historiQ eksploatacji w miescie nad Odrq
norweskich wagonow doczepnych. Pojazdyte zostatyzarekwirowane przez Niemcow w Oslo i Bergen w 1944 roku i drogg morskq zostaty przetransportowane
do Szczecina. C z q S c z nich zostata wtqczona do eksploatacji jeszcze w czasie
wojny, zas po jej zakonczeniu cztery z nich byty uzywane do potowy lat szescdziesiqtych ubiegtego wieku.

Sytuacja w 1939 roku - Reichleistungsgesetz
Z dniem 1 wrzesnia 1939 roku weszto w zycle poprawione Prawo o swiadczeniach rzeczowych na potrze
by Rzeszy (Gesetz über Sachleistungen für Reichsau
fgaben [Reichsleistungsgsetz]1). Zobowigzywato ono
wszystkich mieszkancow Rzeszy do udzielania Paristwu nieograniczonej pomocyw okresie prowadzonej
wojny, zarowno w zakresie przekazania i udostQpnienia posiadanych nadwyzek wszelkich przedmiotov. i surowcow, jak i oszcz^dzania pozostatych.
Wprowadzone prawo przestawiato praktycznie
cata gospodarks na potrzeby wojny. Jednostka Zarz^dzajqca stawata siQ przy tym instytucj^ nadrz§dn§,
ktora dla realizowania celow polityki wojennej mogta siQgac po wszelkie dobra prywatne. Konfiskata
ich nastepowafa w mysl ustawy zgodnie z prawem;
tym, Ktorzy stawiali opor, grozity sankcje i post^powania s^dowe.
Prawo to ingerowato zarowno w sfer^ zycia zwykfych obywateli, jak i w dziatalnosr :rzedsiQbiorstw
i instytucji panstwowych. Rozdziat 3 tej ustawy
i paragrafy §21 i §22 opisujg doktadnie rodzaj

W poczgtkowych latach wojny Szczecin byt miastem lezgcym na dalekim zapleczu frontu, a przez to stosunkowo bezpiecznym. Wzmuzona produkcja na potrzeby
armii w mocno uprzemystowionym miescie skutkowata
miQdzy innymi znacznym wzrostem liczby tymczasowych
mieszkancow, obci^zajgcym jego system komunikacyjny. W potowie 1941 roku Stettiner Stadtwerke2 zakupity z Karlsruhe (Badenia-Wirtembergia) pi^c wiekowych
wagonow doczepnych dla wzmocnienia miejskiego transportu szynowego. Nadano im kolejne numery od 517
do 521 i wtgczono do ruchu. Byty to pojazdy wybudowane
w roku 1900 w koionsKiej wytworni Waggonfabrik AG Paul
Herbrand & Companie jako wagony letnie (w Karlsru
he nosity numery 101-105). Po wieloletniej eksploata
cji wtym miescie dokonano ich przebudowy na wago
ny „catoroczne” i zmieniono im numeracjQ na 201-205.
Zabudowa polegata na wykonaniu osmiookiennyci i scian
bocznych w obrQbie przedziatu pasazerskiego. W pozniejszym okresie dokonano ostoni^cia platform wejsciowych.
W wejsciach zamontowano jednoskrzydtowe drzwi przesuwne, a sciany czotowe oszklono trojgiem okien. Na dachu zamontowano urzgdzenia wentylacyjne. Nadwozie
0 dlugosci 8730 mm, szerokosci 2135 mm i wysokosci
2820 mm miescuo 56 osob, wtym 23 na miejscach
siedzgcych (usytuowanych prostopadle do scian bocz
nych). Wagon posiadat dwuosiowe podwozie (o rozstawie osi 2,5 m) zespolone z podtoga i wazvt 5500 kg. W takiej postaci „herbrandy” znalazty siq w Szczecinie. 0bsadzano je gtownie na linii 2 relacji Berliner Tor (Brama
Portowa) - Wendorf (Gumience), obstugiwanej przez sklady z zajezdni przy Falkenwalderstr. 200 (dzis zajezdnia
Pogodno). Nie s$ znane blizsze losy tych pojazdow po
1945 roku. Wiadomo jednak, ze przetrwaty wojn$
1w pierwszych latach powojennych (1948-50) pojawiaty
siQ na linii 5, kursujgcej wowczas na trasie Drzetowo
(ul. Lubeckiego) - Cmentarz Centralny (ul. Ku Storicu/
Sikorskiego). Przynajmniej jeden z tych wozov» posiadat

swiadczen gmin na rzecz Rzeszy. Nie odbiegajq one
znacznie od tych, ktore mieli czynic mieszkancy.

Agresja Niemiec na Norwegi?
W czasie, gdy wprowadzano nowe prawo, pod koniec
1939 roku, niemiecka machina wojenna swi^cita tryumfy. Upojony wtasnym sukcesem Hitler, szykujqc sie
do ataku na FrancjQ i Wielkg BrytaniQ, postanowit
uderzyö na DaniQ i NorwegiQ. Strategicznym celem
byto zapewnienie niemieckiemu przemyslowi wojennemu dostaw szwedzkiej rud> zelaza, sprowadzanej
przez norweski port w Narwiku. Agresja rozpoczQta
si§ 9.04.1940 r. Dzi^ki nowej taktyce udato si? opanowac DaniQ w jeden dzieri, Norwegia stawiata opur
do potowy czerwca. W zdobywaniu Norwegii brafy
udzial jednostki wojskowe ze szczecinskiego garnizonu, a port w Szczecinie w kwietniu i maju 1940 roku
byJ miejscem zatadunku ludzi, sprz^tu i zapasow
wojsk ekspediowanych przeciwko Norwegii. Po jej
kapitulacji, hitlerowcy utworzyli w Oslo miejscowy,
kolaborancki rz$d, na czele ktorego stangt Vidkun
Quisling.

Pamiqtkowe zdfecie wykonane w latach piecdziesi^tych
X X wieku przed pochodzqcym z Karlsruhe wagonem 518.
Archiwum: Artur Ryterski

odmienny uktad okien w scianach bocznych (prawdopodobnie cztery okna szerokie zamiast osrniu wgskich sfotografowano go na terenie zajezdni Gol^cin w potowie lat 50.). Nie blizszego iednak o tym wagonie nie wiadomo. Kres eksploatacji catej serii miat miejsce przed
rokiem 1956, przy czym niektore z tych wagonow doczekaty przemalowania w nowe, kremowoczerwone barwy miejskie. Najpewniej na ich wyeofanie miata wptyw
dostawa 16 nowych doczep typu Lowa (budowy bytej
NRD), ktore po nrotkim pobycie na warszawskich torach,
w lutym 1954 roku zasility tabortramwajow szczeoinskich.

Swiadczenia Szczecina
Sytuacja Niemiec zacz^ta si$ dramatycznie pogarszac
w potowie 1943 roku po zatamaniu siQ ofensywy
wschodniej. Niepowodzenia na froncie dosyt szybko
zaczQty si§ przektadac na zycie w samej Rzeszy. Pojawitysi? problemy z zaopatrzeniem, ktore przeniostysi?
rowniez na komunikacjQ miejsk^. Brakowato czQsci zamiennych, a dostawy nowych pojazdow pozostawaty
wsferze marzen. Racjonowanie paliwa dodatkowo
zwi^kszyto tlok w tramwajach. Te zuzywaly si? szybciej, Od 1943 roku Szczecin staf s/'§ celem licznych nalotow sif alianckich, ktore niszczyly miasto wraz z istniejQCQ sieciq
Za „Stettiner Bürgerbrief
z powodu braku cz^sci byty odstawiane, co w konse- tramwajowq. Na zdjQciu tramwaj na ulicy Wyzwolenia po nalocie w 1 945 roku.
kwencji zwiQkszato przepetnienie w tych, ktore jeszcze
kursowaty. Niektore mniejsze przedsi^biorstwa tramTab.1 Wybrane paragrafy Relchslelstlingsgesetz. Mdlo slrona mtemetmva Bundesamt, stam 23.10.2005 r.
wajowe, jak np. Gorzow Wielkopolski czy Eberswalde
§3a Ogölne swiadczenia
zdecydowaty wrQCz o likwidaeji trakeji tramwajowej i za- Jednostka zarzqdzajqca (Bedarfstelle) md?e wymagafc od osoby swiadczqcej (Leistungspflichtiger), ieby bezzwtocznie umdftiwita
stapieniu jej trolejbusow^, co przy „nieograniczonych” ona korzystanie z rzeczy bQdqcych w jej wfasnosci lub d?ytkowaniu, przekazata nalezne jej prawa wtasnoSci do rzeczy ruchomych
dostawach taboru z okupowanych Wtoch dawato lub inne umozliwiaßce korzystanie z tych «gezv, albo tez prawtych si§ zrzekta.
wi^kszq pewnosc utrzymania ruchu. Duze przedsi^bior- §5 Zagwarantowanie pomieszczen
stwa tramwajowe ratowaty siQ pozyskiwaniem taboru
(1) Do udostQpnienia s^ pomieszczenia i miejsca wtaki sposöb, zeby nie utrudniato to udost^pnia^cemu uzytkowania jego pomiesz
z innych miast, przy czym wraz z uptywem czasu otrzyczen mieszkalnych. przemystowych, zawodowych lub innych.
manie nowego wagonu stawato si§ coraz trudniejsze.
(2) UdostQpnienie mofe polegac na:
Dlatego tez <v 1944 roku zapadta decyzja o przekazaniu
1. udost^pnienia dla os<3b,
z okupowanej przez Uiemcow Norwegii wagonow tram2. udostqpnienia zamkniqtych pomieszczen dla zwierzqt i srodkowtransportowych, broni i sprz^tu,
wajowych do miast owezesnej III Rzeszy.
3. udostQpnienia niezb^dnych warsztatow. pomieszczen stuzbowych, miejsc i pomieszczen do sktadowania.
Juz wczesniej, bo na przetomie 1943 i 1944 roku §8 Oddanie pozywienia dla zwierzqt
Szczecin oddatsiedem wagonow letnich (numery 701
W Kciciel zapasow pozywienia dla zwierzqtjest zobowiqzany do przekazania nadw\lek paszy, pod warunkiem, ze po ich oddaniu
707) do Monachium i Katowic. Oficjalniettumaczonoto wfascicielowi nie zabraknie pozywienia dla wtasnych zwierz^t.
zwi^kszonymi potrzebami przewozowymi wtych miastach §15 Przekazanie przedmiotow
i nadmiarem taboru w stosunku do potrzeb w Szczeci- (1) WtaSciciele nastQpujqcych przedmiotow sq zobowi^zani do ich przekazania lub udostQpnienia Jednostce Zarzqdzajgcej:
nie (zaznaczyc tu nalezy, ze w 1942 roku Szczecin dys1. zwierz^t wyscigowych. pociqgowyt^i i noänych. psöw i golgbi pocztowych,
ponowat 136 wagonami silnikowymi i 142 doczepnymi).
2. Iqdowych, wodnych i powietrznych srodkowtransportu wszelkiego rodzaju,
Z drugiej strony przekazano wagony typowo „letnie”, bez
3. srodkow i urz^dzen drukarskich i medialnych,
mozliwosci zakrycia burt w zimie, co dodatkowo potwier4. niezb^dnych cz^sci i akcesoriow, zapasu paszy i paliwa dla powyzszych przedmioto«,
dza, ze wyzbywajqc si§ wspomnianych wozow Stadtwerke
5. innych przedmiotSw i praw, ktore mog^b^ftetrzebne Jednostce Zarzqdzajqcej.
doktadnie przemysIatyseriQ wagonow do oddania. Niemniej dla miasta, kturegotabortramwajowy, zdziesigtkowany kilkoma ciezkimi nalotami bombowymi, najcz§- trafit do Szczecina, ale biorge pod uwagQ chronologiQ z Bergen do Magdeburga; odptyn^ty statkiem
sciei pozostawat niesprawny w zajezdniach, byta to spora mozna by przypuszczat,, ze gdyby byt to woz 487 - otrzy- 30.09.1944 roku.
„ofiara”. W zamian za przekazane wagony Szczecin miat matby w Szczecinie numer 523, jako „starszy” (patrz
otrzymav, tramwaje z Norwegii. Nie jest wei^z do konca tabela 3).
Nowe wagony na szczecihskich szynach
pewne, czy wagony, ktore pozniej trafity miasta nad Odr$,
Z ciekawostek warto wymienic, ze wedtug niekto- Wagony z Oslo dotarty do Szczecina w oryginalnym, jabyty wagonami dla niego przeznaczonymi, czy tez Szczecin rych zrodet do Szczecina miaty rowniez trafic z Bergen snoniebieskim malowaniu, natomiast wagony z Bergen
miat byc jedynie punktem tranzytowym dla ich dalszych wagony silnikowe 116-118 zwytworni Nordwaggon. w jasnozottym. Zostaty roztadowane z porcie szczecin
przemieszczen w gt^b Niemiec. Zwtaszcza, ze informaeja Zostaty one fabrycznie dostarezone do Bergen jako do skim, przy czym z powodu braku miejsca w zajezdniach,
o tym przesuniQciu wagonow nie zostata oficjalnie umiesz- czepne (podobnie jak 122). Dopiero w latach 1929-32 po krotkim okresie postoju w nieznanym miejscu, zostaty
czona w wykazach ani dla Bergen, ani dla Szczecina3.
zostaty tarn przebudowane na silnikowe5. Miaty one w czQsci odstawione na koncowym przystanku na GoW dniach 11/12.11.1943 roku zatadowano na sta- zostac, po kilkutygodniowym postoju w Szczecinie, prze ctawiu. Swiadektamtych dni, Günter Albrecht, wspomitek wagony doczepne z Oslo, a 5.02.1944 roku row kazane w marcu 1945 roku do Magdeburga, gdzie otrzy- na: Norweskie wagony istnialy naprawde. Widziatem je
niez wagony z Bergen. Przekazano wagony wymienio- maty numery 56IL 58". Stanowczo protestuj$ przeeiw- odstawione na przystanku ko^cowym na Goctawiu w lenewtabeli2.
ko tej wersji zroJta norweskie, wedtug ktorych zaden z tych cie 1944 roku (pracowatem tarn wtedy jako L.W.-HeiZaznaczy nalezy, zewedtug K.-H. Drewelowa4, drugi wagonow nigdy nie dotkn^t kotami brzegu w szczecin fer6). 0 ile sobie dobrze przypominam, byty one ciQzkiej
z „falkenriedöw" z Oslo miat numer487, a nie 490. Au- skim porcie. Zdaniem norweskich badaczy dziejow ko- budowy, miafy jasnoniebieskie maiowanie i zaslonki
torzy nie sqw stanie obeenie okreslic, ktor, m z naprawd^ munikaeji miejskiej wagony te wystano bezposrednio w oknach. W ruchu w tym stanie nie byfy nigdy.

Wagon motorowy 58 (ex Bergen 118) w Magdeburgu.
Wedtug rolnych zrodet, w swojej drodze z Norwegii do Niem iec mial przez kiika tygodni stac w szczecinskim porcie.

Wagon Hawa nr 6 0 6 w oryginalnym malowaniu. Wyglqdajqce identycznie w ozynum er 602 i 6 0 3 zostaly dostarczone
do Szczecina w 1 9 4 3 roku. W takim stanie nie zostaly prawdopodobnie nigdy wtqczone do eksploatacji, a w 194 6
roku sprzedane do Warszawy. Oslo Valerenga.

1 Tab.2

Wagony z O s lo ! Bergen przekazane do Szczecina

OSLO
Nrtab

Typ

Rodzaj wagonu

BERGEN
Rokbudowy

Nrtab

Typ

Rodzaj wagonu

Rokbudowy

602

Hawa

doczepny

1921

122

Nordwaggon

doczepny

1921

603

Hawa

doczepny

1921

132

Skabo

doczepny

1936

489

Falkenried

doczepny

1913

490

Falkenried

doczepny

1913

540

LHB

doczepny

1899

Wg Roy Budmigeri Herr Nygaardoraz„Dis Geschichte der BergenerStrassenbahn", Bufe-Veriag

Prawdopodobnie tylko czeSÜ sprowadzonych wagonöw, po przystosowaniu ich do wymagan szczeciriskich,
wyjechata z koncem 1944 roku do obstugi linii. Byli mieszkancySzczecina pamiQtajaje gtownie na linii 2 do Cmentarza Centralnego. Wspominajg oni o duzym wagonie,
wszczecinskim malowaniu, o nietypowym wyglqdzie.7
Gunter Albrecht dodaje: Na linii 2 obsadzony byl latem
1944 roku duzy, ciqfki wagon doczepny z otwartymi pomostami w oryginalnym szczecinskim malowaniu. Zawsze sadzilem, ze musial to byc wagon z Danii, ale to
pewnie s/§ nie zgadza. Niejestem w stanie przypomnier
sobie numeru, mögt to byc 523 lub 524
0 norweskich wagonach pisano rowniez w informacjach zaktadowych, rozsytanych przez rodziny pracownikom waiczgcym wowczas na froncie wojennym8 .

Sytuacja po wojnie
Wraz z zakonczeniem wojny w Szczecinie pozostato zatem siedem norweskich wagonow (numery 522-527 [?]
ijeden woz bez numeru szczecinskiego). W spisie inwentarzowym z sierpnia 1945 roku wymieniany jest jedynie
wagon nr 132 (pozmejszy 528?), co ciekawe - pod swoim
oryginalnym numerem z Bergen. Harald Neisetwierdzi,
ze jeden z norweskich wagonow zostat catkowicie zniszczony w wyniku dziatan wojennych. Zrödta norweskie
podtrzymujg, ze wtasnie ten wagon zostat zniszczony
w czasie wojny, zrodta polskie potwierdzaj§ jednak bez
w^tpliwosci, ze wagon wojn? przetrwat. Wedtug danych
MPK w 1955 roku wagon 528 jest wymieniany na sta
nie zajezdni Niemierzyn9.
Pod koniec 1945 roku (lub na poczgtku 1946) do
Warszawy zostaty sprzedane trzy wagony norweskie
z przeznaczeniem do obstugi tamtejszej Elektrycznej

Kolei Dojazdowej. Wsröd przekazanych pojazdcw znalaztysi? obydwa wagony typu Hawa, numery 525 i 526
(ex 602, 603 Oslo)10 oraz wagon doczepny typu Fal
kenried, nr 524 (ex 490 Oslo, ex KES 189)11. Auto
rom nie sg znane powody, dla ktorych wtadze miejskie
Szczecina zdecydowaty sie na sprzedaztych pojazdöw.
Poniewaz pod koniec roku 1945 dokonano podobnej
transakcji z Poznaniem (sprzedano tarn 30 wozöw tramwajowych, a uzyskane sumy pozwolify na zaptacenie
zalegtych wynagrodzen miejskiej administracji), mozna przypuszczac, ze wyprzedaz taboru byta podyktowana jego nadmiarem w stosunku do aktualnych potrzeb zniszczonego miasta. 0 fakcie sprzedazv dla EKD
trzech duzych doczep norweskich nalezys^dzif, iz parametry tych wozöw wystarczajaco speiniafy tamtejsze
wymagania eksploatacyjne. Grodziska kolejka w istocie byta czyms posrednim mi^dzy tramwajem a pociejgiem. Niewykluczone wi§c, ze pojemne i masywne
wagony z Oslo najlepiej nadawaty si§ do tego rodzaju
pracy, jako tymczasowy ekwiwalent «taäciwego tabo
ru kolejowego. W tym miejscu wypada poswiecic kilka stow pojazdom wyekspediowanym do Warszawy.
Wagon Falkenried 524 byt pojazdem blizniaczym z wagonem nr 523, opisanym w dalszej cz^sci artykutu, zas
oba swoja siedmiookienna sylwetkg (pi^ciookienny
zamkniQty przedziat pasazerski, pojednym oknie bocznym na kazdym z pomostöw) byty bardzo zblizone do
wozow typu Hawa (525-526). RoznitysiQ gtownie wielkoscia pomostcw wejsciowych i rozstawem osi („hawy”
miaty dtuzsze pomosty, „falkenriedy" - wiekszy rozstaw osi). Doczepy wyprodukowane dla KSS w Han
novers che Waggonfabrik w roku 1921 posiadaty
nadwozie o dtugosi/11200 mm, szerokosci 2030 mm

Niewyratne zdjecie wagonu 5 27 wykonane na Alei Wojs ka Polskiego w 1947 roku.

Ze zb. autora

i wysokosci 3035 mm. Na kazdym pomoscie byty
24 miejsca stoj§ce, we wn^trzu - 24 siedz§ce, na
dwoch tawach rozmieszczonych wzdtuz scian bocznych
(brak danych o iloäci miejsc stoj§cych wewngtrz wozu).
Pomosty byty nieostoniQte. Nadwozie spoczywato na
kratownicowym podwoziu, o rozstawie osi 3,2 m.
„Hawa" byta bardzo ciezka - wazyta okoto 10 ton. Nie
wiele wiadomo o losie obu tych doczep w latach 1944
45. Ich wyglad ztego okresu pozostaje nieznany. Mozna
przypuszczac, ze niezaleznie od braku wzmianki o ich
eksploatacji w Szczecinie, wewidencji taborowej byty
umieszczone pod numerami 525 i 526, na co posrednio wskazuje istnienie wagonu o kolejnym numerze 527 (z Bergen). Ich wczesno-powojenna „emigracja”
do Warszawy (wraz z trzecia doczepa - „falkenriedem”
524) nie utatwia niestety rozwiazania catej zagadki.
Utrudnieniem jest rowniez fakt, iz na EKD wagony te
otrzymaty bardzo podobne do szczecinskich numery
taborowe 521-523, co dodatkowo zaciemnia obraz
i jest przyczyn§ btQdow spotykanych w roznych publikacjach12.
W Szczecinie pozostatyby zatem jedynie wagony:
522,523 i 527 oraz wagon o numerze 132 (prawdo
podobnie pozmejszy 528).

Wagon 527
Istnienie pierwszych trzech wagonow po wojnie potwierdzaja zachowane zdj^cia. W stosunkowo dobrym stanie
wojn§ przetrwat wagon 527, ex Bergen 122. Zbudowano go w roku 1921 w wytworni Nordwaggon w Bremie
wserii liczgcej 10 sztuk (numery w Bergen 116-125).
Bytto dwuosiowy pojazd o masywnej konstrukcji, z kra
townicowym podwoziem o rozstawie osi 3,2 m i nadwoziu

Stoj^cyna przystanku koncowym przy Urzqdzie
wyraznie widoczny wagon 527.

tramwaj linii 7 okolo 1 9 4 6 roku. Jako druga przyczepa
Z ezb . autora

z odkrytymi platformami wejsciowymi i szescioma oknami Wagon 522
o charakterystycznym podziale. Woz miat dtugosc 9,5 W rownie dobrym stanie musiat przetrwac wagon 522,
m, szerokosc 2,1 m, mas§ 8 ,2 1, pojemnosc ratkowitq ex Oslo 540. Wagon ten zostat wyprodukowany w roku
- 64 osoby, wtym 24 na miejscach siedzqcych i wtej 1899 przez wytworniQ Linke-Hoffman-Busch dla jednego
wersji znalazl si§ w Szczecinie. Wagon zostat pomalo- z trzech przedsi^biorstw eksploatujgcyeh tramwaje w Oslo
wany wjasnokremowe barwyszczecinskiejeszcze przed - Kristiania Kommunale Sporvei (KKS)18. Byt to dwuzakonueniem wojny i otrzymat nowe numery boczne. osiowy, pojemny, ci^zkiej budowy pojazd z otwartymi
Wyraznie wskazuje na to zdjQcie wykonane na Alei Wojska pomostami wejsciowymi, o nadwoziu ponaddziesiQCioPoiskiego pod koniec lat 40. Co ciekawe, na pojezdzie metrowej atugosci, szerokosci 2,05 m, wysokosci 3,35 m,
nie umieszczono herbu miasta. Wagon ma jeszcze otwar- rozstawie osi 3 m i masie 7,61. Mogto nim podrozowac
te pomosty. Na wszystkich zdjQCiach wyraznie widac cha- 68 osöb, wtym 20 na m iejscach siedz^cych.
rakterystyczny uktad okien bocznych: mate, duze, mate, Po 19 miejsc stojgcych liczyty oba duze pomosty. W obu
male, duze, mate. Wagon ten byt najprawdopodobniej scianach bocznych umieszczono trzy okna w uktadzie:
poczgtkowo eksploatowany wzajezdni Pogodno, na co duze, mate, auze. Po ujednoliceniu numeracji w Oslo Spowskazuje zachowane zdj^cia w sktadach z wozami mo- rveierA/S wagon otrzymat numer 540 (ostatni z catej
torowymi typu Niesky na linii 1 oraz na linii 7. Zdj^cia 12-wagonowej serii 529-540; w KKS 250-261). W tamusiaty byc wykonane w okresie do 1951/52 roku, do kim stanie trafit na szczecinskie tory na pocz^tku 1944 r. Wagon 527 (W siodku) na ulicy Wielkiej (ob. l/tyszynsMeZezb . autora
kiedy tramwaje byty wci^z malowane najasnokremowy Nie sg na razie znane zadne zdj^cia z wczesnego okre- g o )okolo 1 9 6 0 roku.
kolor13. Dopiero z korcem 1951 roku rozpoczyna si§ su eksploatacji, pierwszym jest ujQcie na terenie zajezdni
wieloletnia akcja przemalowywania posiadanego tabo GoiQcin wykonane ok. 1962 roku. Znajdußcysi? na nim
ru na kolor kremowoczerwony14. Wtedy tez najprawdo wagon o piQciu oknach wedtug Guntera Albrechta byt rowniez ten byt wymieniany przez Hansa Lehnharta w wy
podobniej przy okazji wi^kszego remontu wwagonie juz w ruchu przed koncem wojny19. Co ciekawe, wedtug kazie z 1966 roku. Zatozy: zatem mozna, ze musiat on
zostaiy zabudowane piatformy oraz zamontowane swiatta niego wagon juz wowczas kursowat w wersji piQciookien- go widziec podczas wizyty w Szczecinie rok wczesniej.
pozycyjne. Po remoncie wöz przypuszczalnie nie trafit nej. Nie udato si§ tego na razie potwierdzic. Istniej^ce
juz do zajezdni Pogodno, lecz do zajezdni Goi^cin, gdzie zdjQcie blizniaczego wagonu 535 w Oslo przedstawia Wagon 523
byl uj§ty w spisie z 1955 roku15. Wagon kursowat na uktad okien duze, mate, duze. Rownie7 zachowany ry- Na stanie Zajezdni Gol^cin w 1955 roku wymieniany jest
liniach obstugiwanych przez t? zajezdni^ przynajmniej sunektechniczny20, wykonany w Szczecinie 3.02.1944 jeszcze wagon numer 523. Z zachowanego rysunku techdo roku 1965, kiedy zostat sfotografowany na koncow- roku wskazuje, ze wagon 540 dotart do miasta w takiej nicznego wynika, ze jest to wagon ex 489 z Oslo. Poröwce Goctaw przez Hansa Lehnharta. W opublikowanym samej wersji. Nie jest wykluczone, ze z powodu obowiqzku nujgc zachowane zdj^cie wagonu 488 z Oslo ze zdj§roK pozniej wykazie wagonow Lehnhart podaje, ze wa zaciemnienia wagonow dokonano przerobki uktadu okien ciem wykonanym na Placu Zotnierza Poiskiego21 moz
gon 527 wrigz istnieje16. Do wyjasnienia pozostaje fakt, jeszcze przed koncem wojny.
na potwierdzic, ze wagon Falkenried rzeczywisue kur
czy opart ten wykaz na swoim pobycie rok wczesniej
Bardziej prawdopodobne jest, ze przebudowy do sowat na liniach obstugiwanych przeztq zajezdni?. Praww Szczecinie, czy tez bytw posiadaniu nowszych danych. konano iuz po wojnie, podczas zabudowania pomostow. dopodobnie rowniez on doczekat sie zabudowy platform
Faktem jest, ze w kohczgcym rok 1967 zestawieniu wa W 1955 roku wagon 522 byt wymieniany na stanie za oraz przemalowania w nowe, kremowo-czerwone barwy
gonow doczepa 527 nie jest juz wymieniana17.
jezdni Gol^cin, Podobniejakw przypadku wagonu 527, miejskie. Zanim jednak znalaztsi? w Szczecinie, a wi§c

Powyzej: Wyprodukowana w fabryce Nordwaggon seria wagonow byia eksploatowana
w Bergen rowniez po zakonczeniu wojny.
Obok: Podczas swojej wizyty w Szczecinie w 1965 Hans Lehnhart sfotografowal, znajdujqcy s/'e wciqz w eksploatacji, wagon 527. Koncöwka Gociaw.

Fot. H. Lehnhart

Hi

Ale na fotografii z lokalnej gazety Kurier Szczecin
ski (16.04.1957) ten ostatni wciqz jeszcze widnieje jako odkryty.
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Rys. 5, Schema! wagonu 527 (wersja 1).

Rys. D. Walczak

Rys. 4. Schemat wagonow 525 i 526.

Rys. D. Walczak

przed rokiem 1944, przechodzi) rozne koleje losu. Wybudowano go w hamburskiej wytworni Falkenried w ro
ku 1913 dla Kristiania Elektriske Sporvei (tarn nr 179),
a od okoto 1924 roku nalezat do inwentarza OS A/S (seria
487-513). Byt to duzy pojazd odwuosiowym, kratownicowyin podwoziu (rozstaw osi 3,6 m) i siedmiookiennym nadwoziu o dtugosci 10,47 m i szerokosci 2,05 m,
z odkrytymi pomostami. Catosc wazyta 8,3 tony. Brak
jest fotografii przedstawiaj^cych „faikenrieda” 523 we
wczesnym okresie eksploatacji w Szczecinie. W zbiorach
prywatnych natrafiono na zdjecie tego wagonu w sktadzie z wozem motorowym LHB na przystanku koncowym
linii 3 w Lasku Arkonskim. Wykonano je okoto 1951 roku
i przedstawia wagon 523 z odkrytymi platformami, w kremowym malowaniu, bez miejskiego herbu. Obsada na
linii 3 wskazuje na fakt, iz przez pewien okres pojazd

eksploatowatatakzezajezdnia na Niemierzynie. Poniewaz w 1965 roku Hans Lehnhart nie odnotowat istnienia takiego wagonu w Szczecinie, naiezy przyjgf, ze wta
snie wtedy wagon skasowano. Zwtaszcza, ze w tym roku
zmniejsza sie ilosc posiadanego taboru Oslo z trzech na
dwa wagony22. Przetrwanie wozu 523 do tego okresu
potwierdza rowniez fakt, ze podczas przebudowy wszystkich silnikowych wagonow LHB na doczepne pominiQto numery 522 i 523. To pominiecie moze oznaczac, ze
w czasie, gdy dokonywano tejze przebudowy (lata 1959
60), komplet wozow norweskich pewnie byt juz po zabudowie pomostow i zaktadano ich dalszg eksploatacjQjeszcze przez jakis czas. W kazdym razie raczej nie
dokonano tej zabudowy pozniej. Podsumowujac - wiemy, ze na pewno zabudowy pomostow dokonano w wagonach 522 i 527 oraz przypuszczamy, ze takze w 523.

Niejasna pozostaje kwestia wagonu numer528. Wedtug
spisu wagonow z 1955 roku jest on wymieniany na stanie
zajezdni Niemierzyn23. Natomiast wedtug wykazu inwentarzowego MPK Szczecin z 1957 roku nie ma gojuz w wykazie taboru.
Bior^c pod uwagtj, ze w owym czasie zgadza si§
posiadana liczba wagonow Wismar i Niesky (12 sztuk)
oraz Oslo (3 sztuki), do wyjasnienia pozostaje fakt, czy
wagon 528 to faktycznie ex Skabo 132, i czy w takim
przypadku zostat skasowany w okresie 1955-57? I dlaczego w 1945 roku wcigz figuruje pod numerem 132?
Wagony doczepne typu Skabo zostaty wyprodukowane dla Bergen w ilosci dziewieciu sztuk (seria 131
139) przez wytworniQ Skabo Jernbanevognfabrik w Oslo,
w latach 1936-40. Byty to dwuosiowe (rozstaw osi 2,8 m)
wagony tramwajowe lekkiej budowy (masa 6 1), zjednym
wejsciem posrodku obu scian bocznych. Zaokrgglone
ksztatty nadwozia (dtugosci 9,6 m, szerokosci 2,1 m),
duza powierzchnia okien, miekkie siedzenia dla 30 osob
(drugie tyle miejsc stojgcych), nisko usytuowane stopnie wejlciowe, wszystko to sprawiato nowoczesne, jak
na owe czasy, wrazenie. Wagon 132, wyprodukowany
w roku 1936, byt eksploatowany w Bergen przez blisko
osiem lat (do lutego 1944 roku), by nast^pnie znalezc
si§ w Szczecinie. Jego losy do zakonczenia wojny nie sg
znane. Autorzy przypuszczajq, ze wagon zostat uruchomionyjuz po wojnie - z numerem 528, aibo, jesli eksploatowano go jeszcze w latach wojennych, kursowat
z numerem z Bergen (w Szczecinie numer 132 nie byt
wczesniej obsadzony zadnym wozem motorowym). Ist
nienie wykonanej ok. 1960 roku fotografii nieznanej doczepv, ktorej widoczne fragmentysg identyczne z wygl$dem doczepytypu Skabo, z wozem 4N1 na linii 6 przeczytoby takze temu, ze Skabo skasowano okoto roku
1956-57. Wagon przypuszczalnie wycofano z eksploata
cji dopiero okoto 1963 roku, ajego pudto wykorzystano do budowy wiaty rowerowej na terenie zajezdni tramwajowej Pogodno, o ktorej byli pracownicy mowiq, ze byta
wykonana z pudta tramwaju, a nie autobusu. AjeSli
z tramwaju - to, wedtug autoröw, z doczepy Skabo. Nawiasem mowigc, pozostate w Bergen osiem wagonow
tego typu eksploatowano tam do 31.12.1965 r. Ciekawostkg takze pozostaje fakt, ze przypuszczalnie przez
wi^kszosc okresu eksploatacji wagonu Skabo 528
w Szczecinie, w oficjainych rocznych statystykach MPK
byt wliczany w inwentarz wagonow typu LHB. Wydaje si§
to o tyle prawdopodobne, ze tworzgcy te statystyki pra
cownicy nie rozrozniali rowniez wagonow LHB od typow
Wismar i Niesky, umieszczajgc wszystkie wagony doczep
ne z wejsciem posrodku pod nazwg LHB24.

Zakoiiczenie eksploatacji
Na koniec par§ stöw o wagonach z Norwegii przekazanych do Warszawy. Jak wspomniano wczesniej trzy z nich
(dwa typu Hawa i jeden Falkenried - wszystkie rodem
z Oslo) zasility park Elektrycznej Kolei Dojazdowej (od
1951 roku - Warszawska Kolej Dojazdowa). Stacjonowaty w „zajezdni” w Grodzisku Mazowieckim. Otrzymafy numery taborowe 521-523 i charakterystyczne dla
tej kolei malowanie: kremowo-granatowe zczarnym
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Wykonarty w warsztatach Stadtwerke Stettin w 1 9 4 4 roku rysunek techniczny wagonu
5 2 2 potwierdza jego norweskie pochodzenie.

pasem pod linig okien. Widywano je gtownie na trasie
Warszawa AI. Jerozolimskie - Wtochy k. Warszawy, w zestawieniu z wypozyczonvmi od Tramwajow Warszawskich
wagonami motorowymi typu K. W pierwszych latach
powojennych brakowato na EKD wlasciwego taboru
kolejowego, wobec czego na czesoi tras wykorzystywano odpowiednio przystosowany, normalnotorowy tabor
tramwajowy. Zamowione przez Warszawe jeszcze przed
wybuchem II wojny wagony K, rewindykowane po II wojnie z sieci tramwajowej Berlina (trafity tarn w latach
1939/40), byty pojazdami na tor 1435 mm i do czasu
przekucia torowisk miejskich w Warszawie z dotychczasowej szerokosci 1525 mm na normalng szerokosc,
wspieraty funkcjonowanie EKD w ilosci 6 sztuk. Wtgczono
je do eksploatacji w malowaniu kremowo-czerwonym
fwcigz z berlinskimi, czterocyfrowymi numerami taborowymi), co wyr izniato je od statego taboru grodziskiego
przewo^nika. Przystosowanie wozow tramwajowych do
ruchu po torach kolejowych wymagalo poszerzenia powierzchni tocznych obreczy ^estawow kotowych, co uzyskano przez montaz do kot dodatkowych, odpowiedniej
szerokosci pierscieni, o srednicy odpowiadajacej srednicy kota. Nie jest pewne, czy takie rozwiqzanie zastosowano w doczepach norweskich - mozliwe, ze jako wtasiiosc EKD otrzymaty one zestawy kotowe z obreczami
kolejowymi. Swiadkowie twierdziii, ze pociqgi tramwajowe z doczepami norweskimi zestawiano w klasyczny
sposob (tj. woz motorowy i doczepny) lub w „wahadlo”
#oz motorowy-doczepny-motorowy. Wraz z poprawg
sytuacji taborowej na kolei dojazdowej wagony K wröcity na siec miejskg, natomiast doczepy norweskie wycofano z uzycia okolo 1949 roku. Prawdopodobnie zanim

Rysunek techniczny wagonu 5 2 3 wykonany w czerwcu 1944 roku.

Rys. 1. S chem at wagonu 5 2 2 (wersja 1).

Rys. D. Walczak

Rys. 2. Schem at wagonu 5 2 2 (wersja 2).

Rys. D. Walczak

Fatalnejjakosci zdfede wagonu z Oslo zostalo zamieszczone
wjednym z wydah Kuriera Szczecihskiego. Jedynie liczba
okien w sc ianie bocznej i kilka innych detali pozwala s twierdzic, ze uwieczniony zosfa/ wagon 523. Piac totnierza
Polskiego, kwiecieh 1957.
Z e zb. autora

to nast§pito, (vyposazonoje jeszcze w przelotowy przewöd powietrzny, by mogty byc tgczone z pozostatymi
pojazdami EKD, ktore posiadaty typowe kolejowe hamulce pneumatyczne. Zachowata siq fotografia pociqgu EKD
zestawionego z wagonu motorowego i doczepnego bu
dowy angielskiej oraz doczepy norweskiej. Poniewaz na
wszystkich przystankach koncowych EKD - poza jednym, we Wtochach, zakoriczonym p^tlg - zmiana kierunku jazdy wymagata przetaczania wozow, doczepy
norweskie musiaty posiadai wyposazenie umozliwiajqce
dziatanie hamulca pneumatycznego poci^gu, przynajmniej w postaci wspomnianego przewodu przelotowego. Kres ich pracy nastgpit przypuszczalnie z chwilq duzej
dostawy dla EKD nowych wagonov« doczepnych z wytworni

w Chorzowie (zbudowanych na wzor doczep angielskich, byc mato prawdopodobna, choc jak na razie brak do
w latach 1948-49)25. Po zakonczeniu eksploatacji na wodow przemawiajgcych za lub przeciwtej wersji.
EKD jeden z wagonow Hawa (ex 602 Oslo) trafit na Nasielskq Kolej Dojazdowg, a zakonczyt stuzbe jako ma- Podsumowanie
gazynek na bocznicy w Mtawie. Zostat tam odnalezio- Ponaddwudziestoletni epizod norweskich wagonow na
ny przez mitosnikow z Oslo, ktorzy go odkupili do muzeum. szczecinskich szynach konczy sie w 1967 roku wraz ze
Wagon byt jednak wfatalnym stanie i nie nadawat sie skresleniem z inwentarza ostatniego wagonu. Wyeksplodo odbudowy. Zostat rozebrany w Oslo26. Los pozosta- atowane pojazdy zostaty prawdopodobnie pochte na
tych „norwegow” pozostaje nieznany.
ztom, choc nie da sie wykluczyc, ze stojg wcigz gdzies
Wiele lat po zakonczeniu eksploatacji wagonow jakoaltanka na dziatce...
z Norwegii w Warszawie, w szczecinskicn zestawieniach
taborowych za rok 1962 pojawia sie nagle czwarty wa Panowie Nygaard i Roy Budmiger zechcg przyjgc od
gon typu Oslo!27 Czyzby zatem odestano ktorys z wago Autorow podziQkowania za udostepnienie wykonanych
now z powrotem do Szczecina? Hipoteza ta wydaje sie w Norwegii zdjec wagonow.

Wagony z Karlsruhe w pierwszych latach powojennych kursowafy glöwnie na linii 5. Piac Zolnierza Polskiego, okoto 1946 roku.
Ze zb. autora

Blizniaczy do wozu 4 8 9 wagon 4 8 8 na ulicach Oslo Lindern,

Przypisy
1

2

3
4
Eksploatowany w Bergen wagon 137 niewiele roznil sie od
dostarczonego do Szczecina wozu 132.
Fot. Leif Bang

5
6
7
8
9

10

11
Autorom nie udalo sie odnalezc zadnego dobrego zdjecia wagonu Skabo na szczecinskich szynach. Na tym
zdjeciu wagon Skabo (w skladzie tramwaju linii 6 w strone
Godawia) je st zasloniety przyczepq Lowa. Przyglqdajqc
sie jed n a k dtuzej, tatwo je st zauwazyc charakterystyczne cechy wagonu Skabo. Brama Portowa, ok. 1960.
Z e zb . autora

1 Tab. 3

12

13
14
15

Informacje od F. Lammers, 2005 r. oraz z röznych stron internetowych. Prawo uchwalone
13.07.1938 r.
StettinerStadtwerkeGmbH (KomunalneSzczecinskie Zaktady Miejskie Sp. z o.o.) sktadaty siQ wow
czas z czterech oddziatow: Wodouggow i Kanalizacji, Gazowni, Elektrowni, Tramwajow i Autobusow.
Nahverkehrsgeschichtliche Blatter 2
K.-H. Drewelow - Strassenbahn in Pommern,
Egglsham 1989.
op.cit.
Luftwaffe-Helfer - mtodociany pracownik pomocniczej stuzb, Sit Powietrznych III Rzeszy.
List K.H. Drewelow do K.-H. Gewandt z 1984 r.
K.-H. Gewandt, Strassenbahn in Stettin, maszynopis z 1986 r.
Wykaz wagonow MPK Szczecin z dnia 28.05.1956 r.
(stan na 31.12.1955 r.), archiwum Mirostaw
Janiak.
Wagony Hawa zostaty wyprodukowane dla Kristia
nia Sporvei Selskab w latach 1921-24 przez Han
novers che Waggonfabrik w liczbie 34 szt. (seria
OS A/S 601-634). Ostatni z nich jest eksponatem
muzealnym w Oslo.
Numeracja szczecinska wozow 5 2 4 -5 2 6 hipotetyczna - Dariusz Walczak, Mirostaw Janiak.
Jako kryterium przyjQto rok produkcji (patrztez
tabela 3).
Najpewniej „falkenried" otrzymat na EKD nr 521,
natomiast „hawy” nr 522 (ex Szczecin 525? ex 602
Oslo) i nr 523 (ex Szczecin 526? ex 603 Oslo).
wycinki z Kuriera Szczecinskiego
op.cit.
Archiwum Mirostaw Janiak

16 Strassenbahn Magazin z 1966r.
17 Tomasz Igielski - Kronika numeracji MPK Szcze
cin, maszynopis.
18 Pozostate przedsiQbiorstwa tramwajowe dziatajace
w Kristianii to: Kristiania Sporvei Selskab (KSS)
i Kristiania Eiektriske Sporvei (KES). Kristiania to
nazwa Oslo do roku 1924. Po roku 1924 dokonano komunalizacji sieci tramwajowej i utworzono
dziatajgca do dzis miejskg spötkQ Oslo S porveier
A/S, wprowadzajgc jednolitg numeracjQ taboru.
Przypadek sprawit, ze do Szczecina trafity doczepy ze wszystkich trzech dawnych przedsiQbiorstw
tramwajowych Kristianii.
19 List G. Albrechta do K.-H. Gewandta z 1982 roku.
20 Rysunek wagonu nr 522 ex Oslo 540, Stettiner
Stadtwerke, 3.02.1944 r.
21 Zdj^cie z Kuriera Szczecinskiego z 16.04.1957
roku.
22 Analizy MZK Szczecin.
23 Zajezdnia Niemierzyn opröcz wagonu 528 posiadata wowczas jeszcze dwa „wismary” z wejsciem
po srodku - 503 i 505.
24 Trudno wyjasnic, dlaczego przyjQto oznaczenie LHB
dla wszystkich doczepnych wagonow jednowejsciowych, skoro akurat doczepy LHB byty pierwotnie
wozami motorowymi, a wtesnie „wismary” (497
506) i „niesky” (507-516) fabrycznie byty wagonami
doczepnymi. Wspolna cechg LHB, „wismarow”
i „nieskych” byt jedynie rok produkcji (1930), bo
jako doczepy LHB (516"-521", 524”, 525”) röznity si§ nieco od doczep Wismar i Niesky.)
25 Na podstawie informacji A. Szymiczka z Warszawy.
26 Informacje z Oslo i Bergen - Roy Budmiger i Herr
Nygaard.
27 Analizy MZK Szczecin.

Dane techniczne wagonow norweskich eksploatowanych w Szczecinie

Nrtab

Pochodzenie

Producenf

Hose
5

Rokbud.
1900

Poprzedni
numer

Lata
eksploatacji.

W ym iary(wm m )
dtug.

szer.

Miejsc
stoj.

Masa
catkowita

Karlsruhe

Herbrand

201-205

1941-1956

8490

2000

2820

2500

siedz.
23

33

5500

Oslol

Busch/KSS

1

1899/19

540

1944-1967

10010

2050*

3350

3000

20

47

7600

523,524?

Oslo II

Falkenried

2

1913

489,490*

1944-1965

10520

2050

3330

3600

24

41

8310

5257,526?

Oslo III

HAWA

2

1921

60 2 ,6 0 3

1944-1945

11200

2030

3200

24

48

7600

3200
?

24

39

8200

30

30

6000

517-521
522

rozstaw osi

wys.

527

Bergen I

Nordwaagon

1

1921

121

1944-1966

9500

2100

3305
?

528

Bergen II

Skabo

1

1936

132

1944-...?

9600

2100

?

' -mozliwe.ze bytto wagon 487

Jeden z dwoch wagonow Hawa zakonczyl swofa siuzbe iako magazyn na Kolejce Nasielskiej. Lata szescdziesiqte X X wieku.
Z e zb. D. Waiczaka

Opr.D. Walczak.M. Janiak

Cpy powstafa na terenie zajezdni Pogodno Pracownicza Wiata Motocyklowa zostala wybudowana w oparciu o pudio wagonu 52 8 ? Wszak ksztait linii dachu ludzqco przypomina dach wagonu z Bergen.
Z e zb. autora

