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tti^Annao braafl" ooh a«Dl08lon»olYotea 4 Krylbo Jfcrovag»-

otatloa lOrdaaaa doa 19 Juli 19öi«

1, aodOKöralBO över olreUttan förlopp.

Ba aBfBtteaae bread- oob explosioaaolyoke IntrSrfude lördasea

öoa 19'Jull 1941 otokriag kl. 5 på aorgeaea å Krylbo J&rnv&gsstutloa.

OrfllBBria fJftrrgodståget 4?^ fr&a Hallsbsrg ankom denna do^ till

XFrlbo kl. 4.58 ooh iotoga & spår 5. Tåg 455' utgjordes förutom

ev vanligt gods fivsn ev fem norska slotaa vagnar Inotade med explo

siv vara av andra klass (aaauaitioa), d.v.s. explosiv vara av mindre

farlig baskaffenbet, frfia Qrorud 1 Morge till ToraoA i Finland. Tid

denna tid på morgonen befunno alg ett relativt stort antal tåg oob

tågislti inom Krylbo bengårdsoaråOe. Sålunda ankom kl. 4.39 anfill-

tåget 85, ■ovvagaatåg från Cstersund oob JBmtland, å epår 2. k spår
; voro vegnsStten till tågea 75 80I (fOrmiddage-, sndlltåg resp.

-persoatflg Krylbo-MJOlb/) uppstållda, å épår 4 befann sig fJftrrgods-

tåget 6899( å spår 5 tåg 435' (olyokstågat), å spår 6 fJdrrgodståget
4803, vilket eaellartld hann avgå, innån elyokaa intrfiffade, å spår

7 voro 9 vagnar, H&lsiagborg-Torneå, innéhållende explosivt gods av
första klass uppstlllda, gllka vagnar aalfiat med fjårrgodetåget

4558, sea denna dag var anordnat sooi krutiåg oob vilka vagnar voro
avsedda ett vidaresSndaa med tåg 435S fria Krylbo. Tidare funnoa

ett fleMal vegasatt till lokaig^aiågle^ pérsoatåg uppstållda å
etatioaea, vilka skulle svgå från Krylbio under morgoa- oob förmld-

dagntimdania."'
Hågra minutar eftor kl. 5 för^rkte stationspersonalen eveg

röktttvookllag fria éa sv de förut'kbii^a smBunitioaavagnsrna 1 slu
tet ev tåg 435'* ROkutvéokilai^it tiUtbg oob kort dfirefter elogo
kraftiga oldalåger ffbm ur TaguaS. tttar yttérllgere några minuter
sxplodaredo vagnen. Biden spred alg ud etor beatigbet till de andra
easnuiltioBsvagBBraa oaot tilX Ovrlga Tagnarj aoa vore uppetållda å
södra dalen av bangårdon. Alit aftemon desaa auBunitionsvagnar fat
tad* «l«,utiOatao ett aatel msv alle» miaidn kraftiga detooationer.
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vllkB P&ginso 1 fX«*a tiaearB tid. Atgdrdar vldtogoe oaadalbart för

att tlllltnlla braaflkArerna 1 Krylbo ooh Aveata, Tilka snaraat iB-

fujmo sig a bpandplataan. Baderaapa anlAnda Svan brandkflrapflB i

gala ooh ncdamoiro ooh deltogo i aiaokalBgaorbatot. Tldora avaandoa

r.j hjsiptåg frfin Ballsbarg, örabro ooh BollnBa.

Passagerarna i det A apfir 2 atéanda tfig 23 avakuoradaa sJtyad-

aant ooh boraddea akjrdd not det kringflyganda splittret I nfirbe-

lagna skydlarujt a:lar andra skyddade plataer. Vid dan företa ezplo»

Blonon skadades det elektriska ledningsnätet Över bangården eå

ovårt, att hela bangården blev opfinningelöa. Venliga alektrolok

kunde loke anvandaS för att förflytta de A bangården ståen

de vugntifna. Hlden spred sig snabbt öoh hade enart antSnt A Intlll-

1ig ende epAren stående vagnar. Kort före spflnningelöehatens intrtt-

dnnda lyokadea stationsperaonelen till skyddad plats tindanföra da A
spår 3 stående personvagnasÄtten, tillhörande tågen 75 o'''

ä spår 2 befintliga snfilltåget 23 hann smellertld loke undanväxlas

före etrlimavbrottet, utan de flesta vagnarna 1 detta tåg nntflndoa

ooh uppbrunn© fullatflndlgt. Tåga 23 lok Jftate nttnaaat loket gående

postvagn ooh reegodsvagn kunde emellertid rfiddas imdao elden genom

«tt elektriskt aokumulatoriok, likeeå bann en i slutet av tåg 23

placorad reegodsvagn avkopplas ooh skjutas undan 1 sAkerhat bv sta-

tlonaparsonalen. Sedan ånglok anlBnt från Södra Oalernes j&rnvaga

lokstation i Berganas ooh 1 Krylbo befintlig finglokresorv iordning-

Btnilts, blev det möjligt att intensifiera rBddningesrbetet Ifråga

om da Bnnu loke antfinde vognarne å bangården. Det gfillde då först

oob främst - för att förhindra en Bnnu större olycka - ett undan-

föra de tidigare omnSmnda nio vagnarna med sxploalv vare ev företa

klaas från spår 7. Sedan dosse farliga vagnar bringats 1 sakorhst,

fortsatte r&ddntngserbetet ooh taok vare personelene rådige ooh

orådde upptrådende kunde det mesta av den rullande materialen norr

om eldhkrden rftddea. Söder om eldhården påglok råddnlngaarbetet

likaledes med dSr befintligt ånglok och med ett elektrlekå aoktimtt-

latorlok ooh även hfir kunde en »tor dol ev den &nnu loks eldhårja-

de outerlelen undenföraa. Omkring kl. 9 kunde olyoknn 1 atort sett

ansos bagrfinaad, detonatlonerna upphörde dook fOrat omkring kl. 11

ooh efteralåoknlngen påglok Intill kvBllen.



3.

2. aka<«rt<hf lB«a« wrfattiilna.

Xivsen Bflnalska vid olyokaai oea «tt fXartal psrsoBsr

akadades ooh 24 paraoaar oåsta oOka ajukhusv&rd. O# flaata bt obo

kuade eniBllBrtld IBmw sjukhuest, BOdaa de fHvtouAdltd ooh endaet

sax porocjBer mfeata Jcvarllgda tlil fOljd av alaa skador. Av daeaa

har sedenaerB ea utakrlvlts ooh ovrlea befinna sig eftor fdrhållaa-

daaa vBl enligt aaddelaada på fdxalddagea den 29 Juli.

Skador uppetodo å de elekcrloka ladnlngeraa pfi bangården

ävensom å aballoashuset, oalaetnlagBnagaelnet, banan ooh plattfor

marna. I statloBshttsot ooh 1 roataursaten aOnderBprangdes allo fOna-

terrutor. Oenoa eld eller oxploaion fOratördea eller skadades i

större eller mindre utatrflokaing omkring 100 godsvaganr Jflmte leet.

Vidare upphruano fulletåndigt 9 porsonboggievagnar ooh en 2>Bxlle

porsoovagn aamt okedades 23 paraonvagnar, dftrlbland 10 boggievagnar.

Ingu lok akadadss omellartld vid olyokaa.

ror uppröjningearbotat å bangården diaponorades förutom SJ

agna bon- ooh olektrlflerlngaarbotttre fivenledoa tv& plutoner ur

Jörnvaastrupparaa.

3. Oraakaraa till olyokaft.

Utredning angående oraakorno till olyckan pågår e&vBl genom

vederbörande pollsnyndiabetor 00m inom järnvögaatyrelBen. Innan

resultatet av derau utredningar framkom it, kan emellartid något

uttalonde angående orsakerna till olyokon icke gOrae.

4. Av Jilrnvagsstyralaen vidtapina atKflrder 1 anledning av olyokan.

I anledning ev olyckan 1 Krylbo bealOt jarnvägastyroleen

den 23 Juli 1941 att inom verket från närmast berörda tjänoteatäl-

len tillaötta en kommission med uppdrag att snarast möjligt verk-

atfilla ingående utredning rörande orsaken till olyokan aamt här

över avgiva utlåtande till atyrolsen. KommiBalonen akulle beatå nv

byråcheforne för drlfttjanstbyrån, godatrofIkbyrfin, maaklntakniaka

byrån ooh milltärbyiån, ombudsmannon aamt distrlktaohefea vid I

dletriktet. KOfflmleBlonen skulle dessutom, i den mån don vidtagna

utredningen hBrtlll gav anledning, till etyreleen avgiva förslag

till åtgärder till fOrebyggundo av olyckor ev irråfievarattde slog.

Vidnro hor etyrolson genom ekrlvolce den 22 juli 1941 till
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fad varoä&iKi.

Doa station, ittr vumxi&ng & dylik va^jn upptaoto». ekall kvar-
håUa vagnaa ock onadelbart underrätt.» vederbörande mnekintnaenJOr
ooh trefiklnepekWr ävensom dlstriktsoberen. byråohoferan för
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analog, oob föroutfllla un »onb.

D& dot visat 8l«, att de nUisnda föreskrifterna 1 bilags 1
till I/O icke alltid aro Iakttagna för vagnar, som Inkoama till
averig., har st/ralsea gjort framsthllnlng till tyska rlksbanan och
Morgos atatabanor I denna euk.
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DeseutoB hor otyrelaen föreskrivit följandet

På gransstationerna inkomna vugner med Sehraaohtgut få lok.
vldareaändas. utan att frakthandllagar kommit atetionen tillhanda.
styrelsen har ho. berörda utländska förvaltningar fr.mhåUlt det
ongeUgnu 1 punktlig behandling av frakthandllngar till Wehrmaoht-
^t. framgår uv frakthandllngarnu. ett vagn Innehåller ammunition,
och vagnen trote dette loke är åsett anslag enligt bilaga 1 tlU
lyo, skall vagnen åsättae anslaget "Bxploslv vore".

Styrolaon har hos analutande utländska Järnvägar begärt förut-
o. —onl.lo»...."

... 0.M.4 f«r a.00. ror..l.nl08 -S.»
UarlK nån »0.4.. »'"»'S" '
berg av vagnar, lastade med ammunition.
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0%rMl*»n l»r tidw» tyftffAt OvAmiuikQaaai** aaå föravAMWU^

b*B Mb »•»WbltttUAtjryeXBAn» «& aftt »wntk MrtUteribffie*» bbä»*
iiigea b&d plseetes å grtnMtA^loMraa BIltiaflibMrg f esb
Mrg må eppglft »Ulseweas mA nterboraatfA »uXX- oob Jlwv
vSgspeneosl uaAvnbbb iBBtalagABbbtAt fOr ttll SfArlg* aaltöMABflb
fl»A eaBBBltiob XMtaA* vagBar. VegMr» »lU»» lasboiaaiaatt lek* ^

kaa »llAr *IU» i Svrlgft lek* Uap* »i» vider*ttma«»^f ;l
port e*B<ai 8f*rie** koon *k« Itersaadas «iU utXaiiA*t.

Vegnar mA *MUoibiea ti b*fwrAv«e eoAaet 1 b*e«l«Aa kåg*
Bege* ao Ugaahat p*r drsa tir *iUe vlAwr* orAoa* fria wj* gyAlie*'
statloa. lågea skela lAggas mA tiUriekllgt i*a«ta nppeaåU tOr

usMggg^jSi^tSaS^' SMlonoroå, AAr vasnavaTaiag eveaa ekeU
ake» skela lltg^ att utfOra Aaaaa mA allAeles slrskllA onerg.
BlaAsr afltsr glvetrls ItiM att utajrttja emualtloBStlesa Atea *«* ;
aadn eagaop la eaBttBltleoatagBa». tlpps^ »kbU lAaoae till sb|j»l^l
ssB -"g**"*» As tågltgsahstsr* aea Hopa sig tår Iftigaearaads
traasperter. lesaswa »lika etatlensr, sen Åliggas »agnarsyaliig. - -I

SlrskllA tlllsynlagsaaa akall AttOlJa tlgsa, rartåt dsssa

skola »ara utrustaAa nod tågfinka, oa aA erforAras. Se» tlllsyalags^

naa flr saAaat Asa aaTladas, s<» 1* kuaalg 1 vagaakStssl. Wtrittt -:i

A loket lA* loks fuagara soa tlUsyaiaesaaai »liket blttiUa 1 *t^ C.

gal varit fallet.

AllgfiSVi fttratea att Sva vaallg tlUsya

Svar att etsbériga koMaa 1 atrbstea av vagasfga, att sa tUir;
att pleBbsrlagsa av vagnarna favblif«ebrutea.

Stprslssa bar vlAars bes aaslutoaAe atllaAska Jlravlgar ts<

glrt» att va^ar aaA SvsrskrlAea rsvlaloasfrlst leks uaAsr nAget
fSrhillaaiepBA aavlsas tår aasaaltlea.

O b r Asa 89/7 A941.
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