
7. Redogörelser för mera anmärkningsvärda tilldragelser i tågtjänst. 
A. Kollisioner med järnvägsfordon. 

Orsakade av bristfällig eller försummad tågvägsinspektion eller annat fel 
vid expedierande av tåg. 

Sävast—Norra Sunderbyn den 22/6. 
Tåg 2803 sammanstötte vid km. 1156 med tåg 8723 (ensamt lok), som 

stannat å linjen för lokskada. Tågklareraren i Sävast hade uraktlåtit att 
invänta anmälan »8723 in» och »klart 2803» f rån Norra Sunderbyn, innan 
han visade avgångssignal till tåg 2803. Båda loken och en F-vagn erhöllo 
ganska stora skador. Ingen resande skadades. 

Karlstad C den 15/7. 
Tåg 1408 sammanstötte vid ingående å stationen på spår 1 med tågs 7617 

lok, vilket icke blivit undanväxlat f rån spåret. Endast smärre skador å 



lokens buffertplankor uppkommo. Tågklareraren hade ej inspekterat tåg-
vägen i hela dess längd. 

Malmö den 9/11. 
Efter tågs 4580 avgång f rån Malmö godsbangård sammanstötte det-

samma med vagnar, vilka växlades över växlingsryggen på ett spår, som 
utmynnar i tågvägen. Tågvägen hade ej vederbörligen skyddats mot rörel-
ser f rån detta spår. Skador å båda lokens sidplåtar uppstodo samt mindre 
krökar på rälerna. 

Karungi den 19/11. 
På grund av fellagd växel samt underlåten tågvägsinspektion samman-

stötte tåg 2712 med ett antal tomvagnar på spår 4. Ingen människa kom 
till skada. Avsevärda skador uppstodo å tågloket, en personvagn och fem 
godsvagnar. 

Orsakade av bristande uppmärksamhet vid framförande av tåg. 
Vojmån den 20/6. 
Vid Vojmån påkördes tåg 2324 av extratåg 8469 (ensamt lok). På grund 

av obekantskap med linjen felbedömde föraren å tåg 8469 driftplatsens 
läge, och hastigheten var så hög, att han ej kunde bringa loket till stopp 
utanför infartsväxeln. Båda loken samt en vagn närmast loket i tåg 2324 
erhöllo en del smärre skador. Tågen kunde för egen maskin fortsätta. 

Trehörningsjö den 21/6. 
Tåg 22, som hade stoppats för ordergivning och stod med c:a 10 meter 

av tåget utanför ingångsväxeln, påkördes av rälsbusståg 2736. Framgaveln 
å rälsbussen intrycktes, varvid kylaren m. m. förstördes. Å en CFo-vagn, 
vilken gick sist i tåg 22, uppstodo en del skador, dock icke värre, än att 
vagnen kunde fortsätta i tåget. Ingen människa skadades. 

Orsaken till olyckan torde få tillskrivas bristande uppmärksamhet f rån 
rälsbussförarens sida. 

Upplands Väsby den 22/6. 
Extra militärtåg 10347 ankom till Upplands Väsby kl. 19.03 och intogs 

på spår 2. Tåget skulle inne på stationen avvakta, att närmast f ramför 
varande tåg 505, som var försenat, skulle lämna blocksträckan Upplands 
Väsby—Antuna blockpost, och stoppades så att sista vagnen stod cirka 
40 m. innanför norra infartssignalen. Under tiden som tåg 10347 stod inne 
på stationen anlände tåg 411. Tåg 411 framfördes förbi infartssignalen i 
stoppställning och påkörde tåg 10347. 

I tåg 10347 skadades 3 Or- och 1 Cg-vagn. De tre förstnämnda vagnarna 
gingo såsom 4:e, 5:e och 6:e vagnen f rån slutet av tåget och Cg-vagnen 
var placerad ungefär mitt i tåget. Några av manskapet i militärtåget er-
höllo skrubbsår. De skadade omhändertogos av medföljande sjukvårdare. 
De fyra skadade vagnarna måste kvartagas i Upplands Väsby. 

Orsaken till olyckan torde ha varit, att föraren å tåg 411, som vid an-
komsten gav signalen »jag är beredd på hinder och spårändring», tillsatt 
bromsarna för sent. Tåg 411 var denna dag försenat. Banan lutar mot 
Upplands Väsby station. 



Fagersanna den 26/8. 
Tåg 1350, Skövde—Fagersanna, kunde vid ankomsten till Fagersanna, 

där tåget enligt tidtabellen skulle intagas mot vagnar (tågsättet till tåg 
7564), ej bringas till stopp i rätt tid utan tornade mot vagnarna. En av 
dessa urspårade med ett hjulpar och en del andra mindre skador upp-
kommo. Föraren torde ha felbedömt avstånd och bromsverkan. 

Hagalund—Stockholm C den 20/9. 
Tågs 4244 lok påkörde å västra bispåret vid blockposten Tomteboda ö 

tre sammankopplade Na-lok, f ramförda som tåg 7162. Å det sista av dessa 
blev buffertplankan intryckt samt buffertar och signallyktor skadade. 

Västra bispåret är försett med automatisk linjeblockering. Signaleringen 
sker med dvärgsignaler. Tåg 7162 hade vid påkörningen stoppat f ramför 
dvärgsignal 211 ha, som stod till stopp, enär ett tåg befann sig på den fram-
för liggande blocksträckan. Den närmast f ramför nämnda dvärgsignal be-
fintliga dvärgsignalen skulle även automatiskt hava visat stopp f rån det 
tåg 7162 gått förbi densamma till dess detta tåg passerat dvärgsignal 211 ha. 
— Föraren å tågs 4244 lok har dock velat göra gällande, att samtliga dvärg-
signaler, som tåget passerade, visade körsignal, enligt fig. 11b i säo. Någon 
felaktighet å signalsystemet har emellertid ej kunnat konstateras. 

Tät dimma var rådande vid tillfället, varigenom sikten försvårades. 
Nattavara den 20/11. 
Tåg 76 gick förbi infartssignalen i stoppställning och sammanstötte med 

tåg 3775, som befann sig på infart med en hastighet av 25 å 30 km./tim. 
Vid kollisionen, som blev mycket kraftig, dödades en resande och skadades 
fyra, av vilka en svårt. Skadorna å malmtågsloket blevo relativt små, medan 
persontågsloket samt 1 BCo-, 1 Co- och 1 Hs-vagn skadades avsevärt, de 
två sistnämnda vagnarna så svårt, att de måste nedskrotas. Inga skador 
uppstodo på spåret. Föraren å tåg 76 hade icke anpassat bromsningen så 
som omständigheterna krävde. En bidragande orsak till olyckan var den 
att tåg 3775 av tågklareraren intogs utan att, som sig bort, signalen »jag 
är beredd på hinder och spårändring» dessförinnan givits f rån loket. 

Orsakade av försummelse vid växling. 
Strömtorp den 21/6. 
Då banavdelningens arbetståg 8629 växlats färdigt, gavs backsignal och 

backades tåget genom växeln till spår 3 för att avgå f rån detta spår. Vid 
inbromsningen kom sista vagnen, som skulle kvarstanna å stationen och 
därför tidigare avkopplats f rån tågsättet, i drift utåt linjen mot Björne^ 
borg och sammanstötte med tåg 1403, vilket nödbromsades men dock icke 
kunde bringas att fullständigt stanna, innan kollision skett. Denna inträf-
fade c:a 1 km. utanför yttersta växeln i Strömtorp. Å loket skadades ett 
fönster, buffertarna samt beklädnaden. Tjänstevagnen, som var lastad med 
makadam, erhöll betydande skador. 

Hallsberg den 15/7. 
Tåg 665 sammanstötte på ingående med ett växlingssätt, som i motsatt 

riktning framfördes på ett i tågvägens början utmynnande spår. Växlings-
sättet bestod, i dess körriktning räknat, av en Df05-vagn, elektrolok och 
två F-vagnar. Vid sammanstötningen uppstodo en del skador å såväl tågs 
665 lok som Df05-vagnen. Växlingsledaren hade glömt bort tåg 665 och 



därigenom förbisett, att läget var sådant, att, emedan spårspärr eller skydds-
växel ej fanns, han hade att taga hänsyn till § 56:2 i säo. 

Vid iakttagandet av den tågvägen skyddande dvärgsignalen, vars ena 
lampa (den högra) slocknat, hade växlingsledaren på grund härav och till 
följd av starkt solsken sett fel och fått den uppfattningen, att dvärgsigna-
len visat ogiltighetssignal i stället för stoppsignal. Han hade ej heller upp-
märksammat och föraren hade ej kunnat iakttaga, att den i tågvägen be-
fintliga växeln intog läge för tågs 665 ingång, varför denna växel uppkördes. 

Kil den 11/8. 
Då ett banavdelningens gruståg var på ingående å bangården, påkördes 

tåget av två godsvagnar, som uthackades f rån omlastningsmagasinet utan 
att vara sammankopplade med övriga i rörelsen medförda fordon. De båda 
vagnarna urspårade och erhöllo en del skador. 

B. Kollisioner med småfordon. 
Orsakade av fel vid expediering eller framförande av tåg. 

Tranås—Gripenberg den 27/1. 
På grund av att lokbiträdet uppfattat tågbefälhavarens varsamhetssignal 

som avgångssignal kunde tåg 101 icke bringas till stopp vid Säbydals håll-
plats, förrän plattformen passerats omkring 200 m. Tåget backades därför, 
varvid sammanstötning skedde med en efterföljande motordressin i det 
ögonblick tåget stannade. Motordressinen skadades något, varjämte skador 
uppstodo å sista vagnens tryckluftslangar. Sikten var försvårad genom 
kurva och skärning. Föreskrivna försiktighetsåtgärder för backningsrörel-
sens vidtagande hade ej iakttagits. 

Kopparåsen—Vassijaure den 15/5. 
Malmtåg 45 påkörde c:a 300 m. söder om Vassijaure en motortralla, som 

var anmäld som B-fordon för fä rd Kopparåsen—Vassijaure efter tåg 28 
och vars förare begärt kvarhållande av tåg 45 i Vassijaure, tills motortral-
lan inkommit dit. Detta blev av tågklareraren avglömt. Lokpersonalen hade 
icke erhållit order å S l l om kvarhållandet. Ingen skada å loket. Motorn å 
trallan skadades något. 

Orsakade av försummelser eller fel beträffande uppmärksammande 
av tågläget. 

Byvalla—Horndal den 20/1. 
Tåg 437, som — efter vederbörlig ordergivning — avsänts f rån Byvalla 

mot platsen för ett rälsbrott, varest rälsutbyte höll på att avslutas, påkörde 
i en kurva en motordressin, vilken till följd av otillfredsställande orderbe-
sked framfördes i riktning mot tåget. Dressinen krossades, men de åkande 
undkommo oskadda. 

Hällevadsholm—Dingle den 4/4. 
En banvakt, som var på hemväg f rån arbetet, påkördes och dödades av 

tåg 1553. Banvakten hade hunnit av dressinen, men sannolikt hade hans 
rock hakat upp sig i dressinens handtag och hindrat honom att komma 
bort f rån spåret. 



Blädinge—Alvesta den 11/4. 
Tåg 46 påkörde i närheten av Alvesta omformarstation en motortralla, 

som skadades. Vid anmälan om färden hade följande besked lämnats: 
»Intet särskilt hinder utom att 46 går». Den senare delen av meddelandet 
förklarar sig småfordonsföraren ej hava uppfattat. Föreskriven repetition 
av meddelandet hade ej ägt rum. 

Tannefors den 5/8. 
Rälsbusståg 984 kolliderade vid ingåendet med en olastad arbetstralla, 

som av en banvakt och tvenne banarbetare framfördes f rån intilliggande 
spår mot tågvägen för upplastning av grus. Banarbetarna hunno kasta sig 
ur spåret, men banvakten, som gick närmast tågvägen, hann ej undan utan 
fick vid kollisionen en stöt av trallan och skadades därvid så svårt, att han 
sedermera avled. På rälsbussen och trallan uppstodo endast obetydliga ska-
dor. Banvakten, som var tillsyningsman, hade trott, att tåget framgått, och 
företagit rörelsen med trallan utan tågklarerarens medgivande. 

Brännland—Umeå den 20/8. 
Tåg 2751 påkörde i kurvan c:a 300 m. väster om Klockarbäckens ban-

vaktstuga en motordressin (banmästardressin), som fullständigt förstördes. 
Föraren å dressinen lyckades kasta sig undan och undkom oskadd. Obe-
tydliga skador å loket. Fordonsföraren hade glömt tåget, som går endast 
sön- och helgdagar. 

Baggetorp—Vingåker den 21/8. 
Då ett gruståg, som under bandisposition verkställt gruslossning vid Viala, 

backades mot Baggetorp, påkörde detsamma en motordressin under B-
fordonsfärd, varvid första vagnen i färdriktningen urspårade, dock utan 
att skadas. Däremot skadades koppelkroken på närmast efterföljande vagn, 
varjämte en kontaktledningsstolpe och dressinboden vid banvaktstugan nr 
564 spolierades. Dressinen, som vid påkörningen till hälften dragits av spå-
ret, fick bakre delen krossad. 

Underrättelsestationens uppgifter vid anmälan om B-fordonsfärden hade 
varit ofullständiga eller missuppfattats av dressinföraren, som därför ej 
fått klart för sig, att vagnuttagning pågick. Dressinföraren hade passerat 
den för bandispositionen anordnade stoppsignaleringen — efter undanflyt-
tande av knalldosorna — utan att efterforska orsaken till signaleringen, 
detta emedan han trodde, att densamma anordnats för A-arbete, som under 
en längre tid regelbundet förekommit, men vilket några dagar tidigare 
upphört. 

Grohed—Resteröd den 29/8. 
Tåg 1619, bestående av ensamt lok, sammanstötte med en ledningsavdel-

ningen tillhörig motordressin. vilken totalt förstördes. Dressinföraren, en 
ledningsvakt, hade trott sig hinna f ram till en ägovägskorsning för dressi-
nens avtagande men mötte tåget redan 150 m. före denna vägkorsning. 
Dressinföraren undkom oskadd. 

Järna—Mölnbo den 2/9. 
Extra arbetståg 9110, bestående av öb-lok och tre reparationsvagnar, 

mötte å linjen ett B-fordon. Båda förarna observerade emellertid faran och 
stoppade, varigenom kollision undveks. Underrättelsestationen hade glömt 
lämna småfordonsföraren besked om extratågets gång, då denne efterhört 
tågläget. 



Anundsjö den 9/9. 
Under B-fordonsfärd påkördes en motortralla mellan södra försignalen 

och infartssignalen vid Anundsjö av tåg 8622, vars tidtabellsenliga an-
komsttid till Anundsjö var kl. 8.08. Ehuru tåget enligt tidtabellen fick 
avsändas högst 15 min. före tidtabellstiden och därför fick ankomma till 
Anundsjö 20 min. före tidtabellstiden, d. v. s. kl. 7.48, hade B-fordonsföra-
ren anpassat färden med avsikt att densamma skulle vara avslutad kl. 8.00. 
Tåget ankom c:a 14 min. före tidtabellstiden. 

Rosersberg den 17/9. 
Tåg 424 påkörde i södra delen av bangården en stationskarl och hans 

hushållerska, vilka färdades å en trampdressin. Båda dödades. 
Stationskarlen, som var tjänstefri, hade lånat stationens dressin och med 

denna skjutsat sin hushållerska till en plats belägen c:a 5 km. söder om 
Rosersberg station. Olyckan inträffade på återfärden. 

Tallåsen—Ljusdal den 26/9. 
Tåg 4353 sammanstötte med ett B-fordon, bestående av motortralla med 

en tillkopplad tom lasttralla. De båda trallorna spolierades. Tågklareraren 
på underrättelsestationen (Ljusdal) hade icke lämnat motorföraren riktiga 
upplysningar angående tågläget, då detsamma efterhördes. 

Eksund—Fiskeby den 3/10. 
Tåg 4005 påkörde strax norr om Eksund en motordressin, vilken på natten 

skulle användas av ledningspersonalen för undersökning av ledningsfel. 
Motordressinen blev fullständigt sönderkörd. Två av de i den tillämnade 
dressinfärden avsedda deltagarna hade i avvaktan på en tredje, som skulle 
vara förare av småfordonet, uttagit detta på spåret, innan upplysning om 
tågläget inhämtats och färden anmälts. Påringningen till underrättelsesta-
tionen hade vidare skett genom en f jä rde person, som emellertid därvid 
fått felaktig uppgift om tågläget eller oriktigt uppfattat underrättelsesta-
tionens svar. Man hade på grund av gjord begäran om anordnande av 
enkelspårsdrift även litat på att sådan var anordnad utan att taga reda på, 
huruvida order därom givits. 

Kotjärn—Bräcke den 12/10. 
Extratåg 8300 påkörde f ramif rån och dödade en banförman, som färda-

des å en med några cementrör lastad trampdressin. Den förolyckade, som 
icke förhört sig om tågläget m. m., hade troligen kvarblivit i spåret i avsikt 
att undanskaffa dressinen. 

Västanfors—Dagarn den 15/10. 
Tåg 4354, som var c:a IV2 tim. försenat, påkörde en motordressin å linjen 

Västanfors—Dagarn. Dressinföraren hann hoppa av, men dressinen spolie-
rades. Underrättelsestationen hade uraktlåtit underrätta dressinföraren om 
tågs 4354 försening, då denne efterhört tågläget m. m. 

Rönninge—östertälje den 27/10. 
Extratåg 4594 påkörde och spolierade en mindre fyrhjulig tralla. For-

donsföraren hann kasta sig av trallan men träffades av splitter f rån denna, 
varvid ena benet bröts. A loket skadades ena f rämre sandröret och ett rör 
till luftbromsen. Fordonsföraren hade glömt tåget, om vars gång han i 
vederbörlig ordning erhållit kännedom. Tåget hade framgått i rätt tid. 



Skorped—Anundsjö den 27/11. 
Tåg 2424 upphann och påkörde en Irampdressin, förd av en ban- och 

byggnadsarbetare på väg till sin arbetsplats, dit han sannolikt trott sig kunna 
hinna f ram före det fem minuter försenade tåget. Han dödades under för-
sök att rädda dressinen. Å loket avbröts bromsledningen. 

Malmby—Strängnäs den 28/11. 
Ett arbetståg under bandisposition Strängnäs—Valsberga kolliderade i 

en kurva med en motordressin, varvid denna, som släpades med tåget 
omkring 100 m., helt förstördes. Motorföraren och hans medpassagerare 
hunno kasta sig av dressinen. Underrättelsestationen hade glömt lämna 
småfordonsföraren besked om tågets gång, då denne efterhört tågläget m. m. 

Uddevalla SJ—Hogstorp den 14/12. 
Rälsbusståg 1609 sammanstötte strax norr om omformarstationen med 

en motordressin. Dressinföraren erhöll vid kollisionen ett krossår i huvudet 
och avled strax efter framkomsten till sjukhus. Dressinföraren, som i vanlig 
ordning anmält resa med motordressin Uddevalla SJ—Munkedal, hade san-
nolikt glömt bort tåg 1609, som gick efter tåg 1571 på för båda tågen samti-
digt upplåten tåganmälningssträcka jämlikt säo § 102:10. 

Krylbo—Hökmora den 19/12. 
Tåg 78 sammanstötte i kurvan vid norra försignalen till Hökmora med 

en motordressin, bemannad med förutom motorföraren en banarbetare, 
varvid dressinen spolierades. Ingen av de åkande skadades. Motorföraren 
hade beräknat hinna f ram till Hökmora och där möta tåg 78, som var 
något försenat. 

Skästra-—Ljusdal den 31/12. 
Tåg 6324 påkörde en trampdressin omkring 4 km. norr om Skästra sta-

tion. Ä dressinen färdades en banvakt jämte hans hustru, vilka hoppade av 
dressinen efter signaler f rån loket. Vid försök att få bort dressinen f rån 
spåret fick banvakten en stöt av loket, så att han kastades åt sidan, varvid 
han erhöll en del skador. 

Orsakade av att småfordon kvarlämnats å eller icke i tid undanskaffats 
från spår. 

Eslöv—Örtofta den 1/1. 
Strax söder om Sallerup kolliderade tåg 1703 med en trampdressin, som 

avlyfts f rån uppspåret och sedan placerats ej hinderfritt mellan detta och 
nedspåret. Luftröret mellan huvudledningen och trevägsventilen å loket 
bortslogs. 

Gullträsk—Lakaträsk den 15/4. 
Vid km. 1203 påkörde tåg 21 en trampdressin, som fördes av en banvakt. 

Dressinen blev helt förstörd, men ingen människa skadades. Inga skador 
å loket. 

Fränsta—Johannisberg den 28/4. 
Tåg 8102 påkörde en å spåret stående trampdressin. En signalreparatör, 

som arbetade ett stycke f rån platsen, hade uraktlåtit avlyfta sin dressin 
f r ån spåret. 



Lottefors den 10/5. 
Tåg 4354 påkörde en i tågvägen stående motordressin, vilken fullständigt 

förstördes. Dressinen hade uppställts i tågvägen av en banvakt utan att 
medgivande därtill inhämtats av tågexpeditören, som dessutom icke tillfreds-
ställande verkställt tågvägsinspektionen. 

Sandåkra—Sösdala den 17/7. 
Tåg 18 påkörde en å spåret stående trampdressin. Banvakten, som var 

sysselsatt med tillsyn av en bansignallykta, hade uraktlåtit avlyfta dressi-
nen från spåret. 

Sandåkra—Sösdala den 19/7. 
Tåg 18 kolliderade med en trampdressin, som förstördes. Dressinen hade 

kvarlämnats på spåret medan innehavaren avlägsnat sig för att utföra arbete. 
Vikingstad den 17/9. 
Tåg 4002 påkörde i bangårdens södra ände en på spåret stående tramp-

dressin. En banförman, som en stund avlägsnat sig för att tillse ett invid 
banvallen pågående arbete, hade beräknat hinna fortsätta dressinfärden före 
tåg 4002 och därför kvarlämnat dressinen på spåret. 

Linaälv—Håmojåkk den 13/11. 
Tåg 124 påkörde en motordressin, som stod på spåret. Dressinens karos-

seri ramponerades och hjulaxlarna kröktes. Inga skador å loket. 

C. Kollisioner med landsvägsfordon. 
Orsakade helt eller delvis av järnvägspersonals försummelser. 

Skottorp den 25/1. 
Då bommarna voro nedfällda för tåg 7651, kom en bil körande f rån östra 

sidan av bangården och skulle över banan. Bilen stannade för att invänta 
tågets passerande. Innan hela tåget passerat vägkorsningen, höjdes bom-
marna, som manövreras f rån stationen, varvid bilen omedelbart satte sig 
i rörelse mot tåget. Den kom härvid för nära detsamma, så att ena stänk-
skärmen och ena lyktan avsletos. 

Boden den 21/10. 
Vid passerandet av vägkorsningen vid Lundagård påkörde tåg 94 en per-

sonbil, varvid en person dödades. Bommarna voro, när tåget passerade, ej 
fällda, beroende på att vägvakten ej kunnat få bomspelet att fungera. Den 
sannolika orsaken härtill var, att vid närmast föregående uppdragning av 
bommarna vindspelet ej vevats upp fullständigt. En tillstädeskommande 
banvakt, som försökt fälla bommarna, hade ämnat signalera mot vägtrafi-
ken med signalflagga men vidtagit åtgärder härför för sent. En del mindre 
skador uppstodo å loket. 

D. Urspåringar. 
Orsakade av bristfällig eller försummad tågvägsinspektion. 

Järpen den 1/4. 
Bälsbusståg 2329 urspårade på utgående i en medväxel, som intog fel läge. 

Inga skador uppstodo å buss eller spårmateriel. Bristfällig tågvägsinspek-
tion. 



Arvika den 6/5. 
Vid rälsbusstågs 1405 utgång f rån stationen urspårade bussens bakre 

hjulpar på grund av en fellagd växel. Bristande tågvägsinspektion. 
Kimstad den 15/5. 
N.Ö.J. tåg 51 (rälsbuss Finspong—Norrköping ö) urspårade vid ingående 

till Kimstad med ett hjulpar i en medväxel, som omlades strax innan räls-
bussen ingick i densamma. Tågklareraren var ny på platsen och ovan vid 
ställverksanläggningen. 

Tomteboda den 30/9. 
Vid S.W.B. tågs 394 ingång å stationen stötte detsamma emot tre sam-

mankopplade vagnar, som stodo i tågvägens bortre del. Härvid urspårade 
två av nämnda vagnar helt och en vagn med ena hjulparet. Förutom de 
urspårade vagnarna i vagnsättet skadades i tåget tvenne vagnar och er-
höll tåglokets främre del smärre skador. På spåret uppstodo mindre skador, 
så att omspikning måste företagas samt några sliprar och en del klotsar 
utbytas. Tågvägsinspektion hade ej utförts tillfredsställande. 

Ragunda den 12/11. 
Rälsbusståg 2473 urspårade på utgång på grund av att en förreglad växel 

i utfartstågvägen intog fel läge. Tågklareraren hade glömt omlägga växeln. 
Endast elektriska växelspärren skadades. 

Orsakade av fel vid tågs expedierande eller under dess framförande. 
Alingsås den 3/3. 
Strax efter det tåg 7452, som skulle avgå f rån magasinsspåret, efter av-

gångssignal igångsatts, urspårade tvenne godsvagnar i bakre delen av tåg-
sättet. Ställverksvakten hade vid utfartstågvägens klargörande genom för-
växling av spårspärrar pålagt spårspärren å magasinsspåret under en av 
vagnarna. Inga skador uppstodo å vagnar eller spår. 

Veda den 24/5. 
Rälsbusståg 2668 urspårade på utgående med tre hjulpar i utgångsväxeln. 

Denna hade lagts om, innan tåget hunnit passera. Obetydliga skador å räls-
bussen och å växeln. Ingen person skadades. 

Gävle C den 15/8. 
Då tåg 427, som intogs med signalmedel, passerade över en i infartståg-

vägen fellagd växel, omlades densamma, varvid två vagnar i tåget urspå-
rade. Mindre skador uppstodo på vagnarna. 

Man hade överenskommit, att ställverksvakten efter telefonorder f rån tåg-
klareraren skulle visa signal medelst grön flagga till den vid infartssignalen 
posterande signalvakten, vilken signal enligt överenskommelsen skulle 
innebära tillstånd för denne att visa körsignal till tåget. På grund av miss-
uppfattning av en av ställverksvakten given signal till en å bangården väx-
lande motorvagn gav signalvakten körsignal till tåget, medan klargöring av 
tågvägen pågick. 

Orsakade av fel eller skador å banan eller bristfällig materiel. 
Söråker den 2/1. 
En spårrensare, som framfördes i tåg 2665, hakade fast sig i korsningen 



till en växel och urspårade, varvid spårrensningsanordningen bortslets och 
växellåset skadades. 

Forsmo den 11/1. 
När tåg 22 passerat Forsmo, märktes ett ryck i tåget och fastbromsades 

detta. Vid undersökning visade det sig, att en ABC03-vagn urspårat på 
grund av axelbrott. Å vagnen hade den ena boggin ramponerats, varjämte 
bälg och kopplingsanordning skadats. En närmast efterföljande C015-vagn 
erhöll genom missödet skador på bälg och draginrättning. Spår och växlar 
skadades avsevärt. Ingen människa skadades. Sedan ABC03-vagnen kvar-
lämnats och passagerarna överflyttats till andra vagnar, fortsatte tåget en 
timme försenat. 

Kävlinge—Rinnebäck den 16/1. 
Tågs 1984 lok urspårade med främre hjulparet 200 m. f ramför infarts-

signalen till Kävlinge och fortsatte på sliprarna c:a 100 m. framåt, varvid 
betydande skador uppstodo på banan. Endast mindre skador på loket. Orsa-
ken till urspåringen torde ha varit, att spåret på grund av tjällossning för-
skjutits i sidled. 

Gällivare den 21/1. 
Vid malmtågs 185 ankomst till Gällivare upptäcktes, att axelbrott uppstått 

och ett hjulpar urspårat på en lastad malmvagn i f rämre delen av tåget. 
Endast obetydliga skador hade uppstått på en växel. Ingen skada å linjen. 

Murjek—-Polcirkeln den 26/1. 
En lastad godsvagn i tåg 8702 urspårade vid km. 1240 på grund av axel-

brott. Ingen skada å spår eller vagnar. 
Jokkmokk den 15/4. 
Då tåg 9931 på ingående passerat de två första växlarna (en med- och 

en motväxel), urspårade en Gmh-vagn på grund av att högra främre lager-
gaffeln lossnat. Då motväxeln passerades, tilltrycktes växeltungspetsen med 
påföljd, att, sedan loket och de 3 första vagnarna ingått på spår 2 (rätt 
spår), växeln omkastades till spår 1 för de 5 efterföljande vagnarna. Gmh-
vagnen kullvräktes och erhöll stora skador. En efterföljande vagn erhöll 
mindre skador. A växel och spår uppstodo endast mindre skador. 

Stockaryd—Sävsjö den 16/5. 
Tåg 2 nödbromsades av en resande vid Örsby grusgrop, enär f rämre bog-

gin på en BCOllb-vagn urspårat. Anledningen härtill var brott på en axel-
tapp på främsta axeln. Axelbrottet inträffade omkring 3,2 km. söder om 
växeln till grusgropen, men urspåringen skedde först i växelkorsningen. 
Vagnen infördes efter lyftning och underpallning av grusgropspåret. Banan 
skadades rätt avsevärt på en sträcka av 300 m. Omfattande tågrubbningar 
uppstodo. 

Stordalen den 17/5. 
När malmtåg 38 passerade Stordalen, iakttog tågklareraren, att bakre 

hjulparet på en malmvagn, 19 :e vagnen räknat f rån loket, hade urspårat. 
Stoppsignal gavs omedelbart, och c:a 200 m. utanför norra infartssignalen 
stannade tåget. Såväl spåret som in- och utgångsväxlarna skadades. Utväx-
ling av resande och gods f rån tåg 22 och extra persontåg 2825 företogs. 
Orsaken till urspåringen var axelbrott. 



Bergfors den 25/5. 
När malmtåg 10 inkommit till Bergfors, iakttog tågklareraren rök från 

bakre delen av tåget. Vid undersökning upptäcktes, att bakersta axeln på 
7:e vagnen f rån slutet av tåget brustit samt att de tillhörande båda hjulen 
urspårat. Endast en växeltunga samt stagen till en växel blevo skadade. 
Ingen skada å linjen. Inga nämnvärda tågrubbningar uppstodo. 

Varberg den 8/6. 
I tåg 5158 urspårade en Os-vagn på grund av att ett bromshänge med 

bromsbom fallit ned. Vagnen erhöll en del skador och måste sändas till 
huvudverkstad för reparation. 

Teckomatorp den 29/6. 
Tåg 1858 urspårade på ingående tillfölje rälsbrott. Betydande skador å 

tre vagnar. 
Gastsjön—Dockmyr den 20/7. 
I tåg 4351 urspårade på grund av axelbrott en lastad vagn, den 10 :e 

räknat f rån slutet av tåget. Omkring 1.000 sliprar skadades och måste ut-
bytas. 

Ljuså—Holmfors den 24/7. 
Då malmtåg 75 befann sig vid km. 1172,8 å linjen Gransjö—Ljuså, upp-

stod axelbrott på f rämre axeln på 38 :e malmvagnen, räknat f rån loket. Tåget 
framfördes utan att skadan observerades och utan att åstadkomma någon 
åverkan på växlarna vid Ljuså station (obevakad) till km. 1159,2 å linjen 
Ljuså—Holmfors, där vagnen urspårade. Linjen var åter klar efter 5 tim., 
sedan hjälptåg, som utsänts f rån Boden C, infört den skadade och bakom-
varande vagnar till Ljuså. Endast obetydliga skador uppstodo på spår-
materielen. 

Finnerödja—Gårdsjö den 27/7. 
I tåg 9 uppstod axelbrott på restaurangvagnen, vars f rämre hjul urspå-

rade. Tåget stoppades av restaurangvagnspersonalen medelst nödbromsning. 
Den skadade vagnen frånkopplades och infördes till Finnerödja. 

Skebokvarn den 8/8. 
Då tåg 9047 passerade stationen, observerade tågklareraren, att 4:e vagnen 

f rån slutet av tåget urspårat med ena hjulparet, varför han visade stopp-
signal. Tåget stannade c:a 150 m. utanför bangården. På den urspårade 
vagnen, en tjänstevagn, hade 2 st. lagergafflar och 2 st. lagerboxar förstörts, 
varjämte en del mindre skador uppstått å spår, växlar och ledningstrum-
mor. Urspåringen torde berott på att en bult glidit ur bärf jäderns fäste. 

Hasselfors—Svartå den 16/10. 
I tåg 5020 urspårade på grund av axelbrott sista hjulparet på 9:e vagnen 

f r ån slutet. Hjulparet gick på sliprarna, till dess tåget stannade efter c:a 
900 m. på grund av slangbrott. Å spåret uppkommo betydande skador. 

Äskloster den 2/11. 
I tåg 5154 urspårade vid infartssignalen söder om stationen 7 st. vagnar, 

varav 5 vagnar svårt ramponerades. Vid urspåringen slogs infartssignalen 
sönder och uppkommo skador på kontaktledningen. Anledningen till olyc-
kan torde hava varit, att en bärf jäder brustit på en av vagnarna. 



Kopparåsen—Vässijaure den 9/12. 
I malmtåg 364, bestående av 44 vagnar, inträffade strax söder om Kop-

paråsen axelbrott å 6:e vagnen f rån slutet av tåget. Då tåget passerade 
Kopparåsen, som var obevakad, förstördes växlarna i bangårdens båda 
ändar, varjämte hjulen å den skadade axeln lossnade och slungades ut i 
terrängen. Vagnen urspårade likväl icke förrän c:a 1 km. söder om Vassi-
jaure i en tunnelmynning, där tåget bringades till stopp. Hjälptåg f rån 
Abisko införde den skadade vagnen till Vassijaure. Linjen var klar efter c:a 
3 tim. 

Selsjön—Forsmo den 11/12. 
Då tåg 151 passerade Selsjön, urspårade på grund av axelbrott en BCO-

vagn — 9:e f rån loket. Tågklareraren därstädes, vilken observerade det 
inträffade, gav stoppsignaler till tåget, vilka dock ej uppfattades av lok-
personalen. Han underrättade Forsmo, varest tåget stoppades medelst in-
fartssignalen. Härvid konstaterades, att även ett hjulpar på en C08-vagn 
—- 13 :e f rån loket — urspårat, troligen till följd av att det lossnade hjulet 
på den förstnämnda vagnen fallit ned i spåret, som skadats avsevärt. För-
utom å ovannämnda vagnar skadades underredena på 3 BCO-vagnar och 
1 F4-vagn. 

Järna—Mölnbo den 26/12. 
Till följd av ett svårartat rälsbrott urspårade näst sista vagnen i tåg 12 

med f rämre boggitrallan och gick denna på sliprarna c:a 400 m., då tåget 
stannade efter nödbromsning. De två sista vagnarna avkopplades och in-
fördes till Järna av hjälptåg. Betydande tågförseningar vållades. Linjen 
blev åter klar för trafik efter omkring 4 timmar. 

Orsakade av outredd anledning. 
Långsele den 15/3. 
Rälsbusståg 2173, på utgående, urspårade med båda hjulparen i en mot-

växel utan växelspetslås. Inga nämnvärda skador uppstodo. Klarhet har ej 
kunnat vinnas om orsaken till urspåringen. 

Linaälv—Sikträsk den 19/6. 
I tåg 93 urspårade sista vagnen, litt. DF05, vid km. 1330,3. Spåret f ram-

går här i kurva med 600 m. radie. Vagnen släpades med c:a 600 m., 
till dess tåget nödbromsades. Spåret pressades ur sitt läge i kurvans mitt. 
Därjämte deformerades 3 st. kontaktledningsstolpar och en spårtransfor-
matorkur. I spåret kröktes tre räler, varjämte c:a 475 sliprar knäcktes eller 
spräcktes och ytterligare 75 skadades så att de måste utbytas, innan spåret 
blev i fullgott skick. Vagnen ramponerades. Orsaken till urspåringen har 
icke kunnat utrönas. Utväxling av resande och gods f rån tåg 22 företogs 
vid olycksplatsen. 

Tomteboda den 12/7. 
Då tåg 7214 var på utgående, urspårade 14:e vagnen från lok räknat i en 

motväxel och gick bredvid spåret c:a 60 m. till nästa i tågvägen liggande 
växel, en medväxel, där vagnen blev stående på tvären. Här avrycktes drag-
kroken mellan 12 :e och 13 :e vagnen. Sistnämnda vagn blev kvarstående 
på spåret intill den urspårade vagnen. Genom den urspårade vagnens vrid-
ning på tvären ägde självavkoppling rum till efterföljande vagn (den 15 :e). 



Denna vagn jämte övriga 38 st. gick därefter genom motväxeln in på det 
avvikande spåret, där vagnarna dock nedbromsades av medföljande tåg-
personal. 

Orsaken till missödet har ej kunnat fastställas. Vid undersökning av mot-
växeln slöto tungorna i växelns båda lägen. En utbuktning av ena tungan 
c:a 1,5 m. f rån tungfästet visade, att ett vagnshjul trängts ned här mellan 
tungan och stödrälen. 

Uppsala C den 21/9. 
Då tåg 4227, som var anordnat Krylbo—Uppsala C, skulle inväxlas på 

spår 14 å godsbangården, urspårade och kullvräktes loket jämte tre lastade 
vagnar i en motväxel utan växelspetslås. Lok och vagnar skadades svårt. 
Ävenså skadades en BO-vagn, som stod uppställd på intill liggande spår. 

Samtlig vid tillfället närvarande växlingspersonal samt lokpersonalen 
uppge, att växeln intagit rätt läge. Orsaken till olyckan har ej kunnat 
utrönas. 

Ängelholm C den 8/11. 
I tåg 369, som bestod av en H.H.J. motorvagn och en SJ vagn litt. Gsk, 

urspårade motorvagnen vid utgående f rån stationen. Urspåringen skedde 
i en kurva före uppnåendet av en c:a 50 m. längre f ram befintlig växel. 
Efter vad det vill synas, hade först ett av de f rämre hjulparen spårat ur och 
löpt på rälsfoten f ram till växeln, där sedan alla de övriga hjulen gingo av 
spår. Endast obetydliga skador på motorvagnen och banan. 

E. Varmgångna hjullager och axelbrott, s o m ej vållat urspåring. 
Björkliden den 9/1. 
När malmtåg 42 passerade Björklidens station, iakttog tågklareraren axel-

brott å 20:e vagnen räknat f r ån loket. Tåget stoppades genom att kontakt-
ledningen gjordes spänningslös. Tåget infördes till Kopparåsen i tre om-
gångar. Ingen skada uppstod å bangården eller linjen. 

Gällivare den 25/1. 
Vid tågs 185 ankomst observerades ett axelbrott på en malmvagn. Axeln 

visade en gammal bräcka. Ingen skada på materielen i övrigt. 
Gamla Uppsala den 1/2. 
Vid tågs 4257 ankomst slogo eldslågor ut f rån en lagerbox på en SJ vagn 

litt. Q 12. Lagret var nedsmält och axeltappen rödglödgad. 
Vislanda den 14/2. 
Vid tågs 4002 ankomst befanns ett lager å en tysk godsvagn varmgånget. 

När vagnen skulle frånväxlas tåget, brast axeltappen, varför vagnen kvar-
lämnades. Försening 60 min. 

Näverkärret—Spannarboda den 11/5. 
I tåg 4385 brast på grund av varmgång en axeltapp på en B.J. vagn. 

Tåget infördes till Spannarboda, där vagnen kvartogs. En del skador upp-
stodo å sliprar, bult och spik. 

Himle—Varberg den 25/5. 
En godsvagn måste på grund av axelbrott frånkopplas tåg 5154 i Var-

berg. En del obetydliga skador uppstodo på linjen och Varbergs bangård. 



Märsta—Rosersberg den 21/7. 
Föraren på tåg 4203 observerade, att ett lager å en malmlastad vagn gått 

varmt, varför han stoppade tåget. I den varmgångna lagerboxen uppstod 
eld. Tåget infördes med försiktighet i två omgångar till Rosersberg, där 
vagnen kvartogs. 

Sandträsk—Gransjö den 27/7. 
I malmtåg 79 uppstod axelbrott på f rämre axeln å 3:e malmvagnen f rån 

tågets slut. Vagnen framfördes till Gransjö, där tåget stoppades och vagnen 
undanväxlades. Endast obetydliga skador uppstodo på spåret. 

Äng—Nässjö den 28/11. 
Då tåg 1206 befann sig c:a 200 m. utanför stationsgränsen i Nässjö, brast 

en hjulring å loket, varför lokbyte måste verkställas. 

F. Eld i tåg. 
Haparanda—Karungi den 5/1. 
När lokomotortåg 8518 Z ankom till Lomkärr, upptäckte föraren, att eld 

uppstått i en F4-vagn, som gick närmast lokomotorn. Elden släcktes i så 
god tid, att skadan på vagnen begränsades till taket invid röret f rån kami-
nen. Inga andra skador uppstodo vare sig å vagn eller gods. Elden anses 
ha uppkommit genom överhettning i kaminröret. 

Vattjom den 1/4. 
Vid tågs 6124 ankomst till stationen upptäcktes eld i två närmast loket 

gående med slipersved lastade vagnar. Vagnarna avkopplades och elden 
släcktes. Ingen skada uppstod på vagnarna. 

Järpen—Mörsil den 20/4. 
En torvströlastad vagn i tåg 8122 (6:e vagn från loket) hade fattat eld. 

Vagnen infördes till Järpens station för släckning. Större delen av lasten 
förstördes. Vagnen erhöll endast mindre skador. 

Örebro C den 28/4. 
Vid tågs 77 ankomst till stationen upptäcktes, att eld uppstått i under-

redet å en RCO-vagn, troligen orsakad av gnistor från bromsblocken. Elden 
släcktes och vagnen frånkopplades. Någon större skada uppstod ej. 

Gustafsholm—Lycksele den 29/4. 
I tåg 3822 upptäcktes stark rökbildning i 8:e vagnen f rån loket. Tåget 

stoppades omedelbart, och vid undersökning visade det sig att eld utbrutit 
i en vagn lastad med hö. Vagnen frånkopplades och kvarlämnades skild 
f rån efterföljande vagnar, varefter elden släcktes. Nämnda vagns botten 
och en efterföljande vagns ena gavel skadades, varjämte tvenne presen-
ningar uppbrändes. Tåget försenades 46 min. 

Lit—Östersund C den 3/5. 
Eld observerades i en vagnslast träkol i tåg 8141 (7:e vagn f rån loket). 

Tåget stoppades och fördes till Litsnäset, där försök gjordes att släcka 
elden men utan resultat. Lasten och vagnen nedbrunno fullständigt. 



Lerum—Jonsered den 12/5. 
Då tåg 4041 passerat Lerum, märktes rök f rån en Grh-vagn. Sedan tåget 

stoppats och det konstaterats, att eld utbrutit i vagnen, antagligen beroende 
på gnistor f rån bromsblocken, fortsatte tåget in till Jonsered, där vagnen 
avkopplades. 

Boden C den 27/5. 
Vid ankomsten av tåg 2808 uppmärksammades, att bromsblocken på en 

CD02-vagn släpat, så att hjulringarna voro heta och bromsblocken svårt 
nötta. Bromsen avstängdes men då hjulringarna ej hade lossnat, ansågs 
vagnen ej behöva tagas ur trafik. Vid iordningställande av tåg 22, i vilket 
CD02-vagnen skulle fortsätta, upptäcktes emellertid antändning i vagns-
bottnen under postavdelningen ovanför ena hjulet, där trävirket under en 
skyddsplåt antänts. Vagnsgolvet och de elektriska ledningarna i vagnen 
skadades. 

Rosersberg den 17/6. 
Tåg 91 måste vid ankomsten till Rosersberg stoppas, enär eld uppstått 

i golvet ovanför ena" boggin i DFO-vagnen. Vagnen avkopplades och elden 
släcktes av järnvägspersonalen. 

Sannolikt hade elden uppkommit genom gnistbildning f rån bromsblocken. 
Trehörningsjö—Norrfors den 18/6. 
Tåg 22 stoppades vid km. 790 med nödbroms av tågbefälhavaren. Det 

befanns, att eld utbrutit i underredet på en vagn, förmodligen på grund av 
gnistor f r ån bromsblocken. Skadorna voro ej av större omfattning. Vagnen 
avkopplades vid Brattsbacka. 

Skutskär den 7/8. 
Tåg 418 stoppades genom nödbromsning, verkställd av en resande, som 

upptäckt, att eld uppstått under bryggan mellan två bälgar. Elden syntes 
hava förorsakats av en kastad cigarrettstump. Den släcktes omedelbart. 

Endast mindre skador uppkommo å bälgen. 
Markaryd den 21/8. 
Vid tågs 7893 ankomst till Markaryd iakttogs eld i en med t järpapp lastad 

vagn (2:a räknat f rån loket). En gnista f rån loket hade antänt något pap-
persavfall, som legat på vagnsbottnen. Inga skador uppstodo. 

Ljusdal den 10/9. 
Vid tågs 4353 ankomst befanns eld ha utbrutit i en med »Unitex» lastad 

vagn. Elden hade orsakats av gnistor f rån bromsblocken. Gnistorna hade 
tänt eld i vagnsbottnen, genombränt denna och antänt lasten. Skadan in-
skränkte sig till att 4 st. klovar av lasten förbrändes. 

• Frö vi den 18/9. 
Vid tågs 4351 ankomst till stationen observerades, att eld uppstått i en 

O-vagn, troligen orsakad av gnistor f rån bromsblocken. Vagnen frånkopp-
lades och elden släcktes av stationspersonalen. Någon större skada uppstod 
icke. 

Långban den 25/9. 
F rån tåg 7734 måste en med gamla sliprar lastad vagn (3:e f rån loket), 

i vilken eld utbrutit, avkopplas. Eldsorsaken torde ha varit gnistor f rån loket. 
Inga skador uppstodo på vagnen och lasten skadades blott obetydligt. 



Tväråbäck den 13/10. 
Vid tågs 8602 ankomst till Tväråbäck upptäcktes, att eld uppstått i en 

hölastad Or-vagn (3:e räknat f rån loket). Lasten var täckt med tre presen-
ningar. Vagnen inväxlades på ett sidospår. Trots ansträngningar f rån ortens 
brandkår, som omedelbart kom tillstädes, kunde lasten ej räddas. Vagnens 
golv blev även skadat. Elden anses ha uppkommit genom gnistor f rån loket. 

Kusfors den 24/10. 
Då extra fjärrgodståg 6053 närmade sig försignalen, observerades rök 

f rån en träkolslastad vagn närmast loket. Tåget stoppades och elden släck-
tes. Endast lasten obetydligt skadad. 

Vindeln den 29/10. 
När tåg 8613, som bestod av två träkolslastade vagnar, passerade statio-

nen, upptäcktes, att eld uppstått i den sistgående vagnen. Tåget stoppades 
och backades in till stationen, där platsens brandkår tillkallades och elden 
släcktes. Under backgåendet antändes även den andra vagnens last. vilken 
dock släcktes av lokpersonalen. Å förstnämnda vagnen förstördes vagns-
korgens ena gavel. 

Nyhyttan—Filipstad ö den 1/12. 
I tåg 3306 observerades vid Nyhyttan, att eld uppstått i en träkolslastad 

vagn (5:e räknat f rån loket). Sedan elden genom vattenbegjutning släckts, 
fick vagnen fortsätta. Under gången Nyhyttan—Filipstad ö hade dock elden 
åter flammat upp genom luftdraget, varför vagnen ånyo vattenbegöts. Då 
elden tycktes vara släckt, fick vagnen fortsätta till Finnshyttan, där den-
samma dock för säkerhets skull ytterligare vattenbegöts och sattes under 
bevakning under natten. Vid midnatt upptäcktes åter eld, som släcktes. Inga 
skador uppstodo å vagnen. 

G. Olyckstillbud och olyckshändelser utan svårare följder. 
Orsakade av försummelser eller fel vid tågvägsklargöring och 

tågvägsinspektion. 
Kil den 3/1. 
K.F.J. tåg 145 ingick å stationen på fel spår. Ofullständigt utförd tåg-

vägsklargöring och -inspektion. 
Skorped den 12/1. 
Vid utgående f rån stationen uppkörde tåg 4352 en oförreglad växel, var-

vid hävarmen till den elektriska spärren brast och spärren kom ur funktion. 
Tågexpeditören hade glömt lägga om växeln efter det mötande tåget 4353. 

Krylbo den 13/1. 
Vid tågs 432 utgående uppkördes yttersta växeln i bangårdens norra 

ände. Bristande tågvägsinspektion. 
Bräcke den 2/2. 
Tåg 2322 uppkörde på utgående en medväxel, som låg fel. Bristfällig 

tågvägsklargöring och tågvägsinspektion. 



Moholm den 25/2. 
Sedan tåg 127 efter erhållen avgångssignal framgått c:a 80 m., stoppa-

des det av lokpersonalen, som observerade, att tåg 4712 ej stod hinderfritt. 
Bristande tågvägsinspektion. 

Bräcke den 3/3. 
Tåg 2392 ingick på fel spår. Tågvägsinspektören hade icke observerat en 

växels felaktiga läge. 
Vagnhärad den 5/4. 
För tåg 87, som vid Vagnhärad skulle möta tåg 106, blev tågvägen i 

stället för till spår 3 av misstag lagd till spår 2, på vilket spår tåg 106 inta-
gits. Föraren å tåg 87, som observerade den oriktiga signalbilden, förfor 
därefter felaktigt, i det han gav signalen »jag är beredd på hinder och spår-
ändring» och — med varsamhet — införde tåget. Tågklareraren gav först 
avgångssignal till tåg 87 men observerade omedelbart därefter misstaget, 
och visade därför stopp och back. Sedan rätt tågväg lagts, gavs åter av-
gångssignal till detsamma. 

Mölnbo den 11/4. 
Tåg 291 uppkörde vid avgången en växel i bangårdens västra ände, varvid 

ena växeltungan kröktes och bygeln till förreglingshjulet sönderbröts. Tåg-
klareraren hade uraktlåtit att inspektera tågvägen. 

Ärla den 13/4. 
Vid tågs 315 avgång uppkördes en med växel, som ej omlagts efter inta-

gandet av mötande tåg 302. Endast smärre skador uppstodo å växeln. 
Tomteboda den 24/4. 
Tåg 7189 ingick på spår 22 i stället för rätteligen på spår 2, emedan en 

växel låg fel. Tågvägsinspektion utförd utan att växelns läge observerats. 
Lomma den 13/5. 
Då tåg 1858 var på utgående, observerade föraren, att utfartsväxeln intog 

felaktigt läge. Tåget stoppades av föraren och växeln omlades. Bristande 
tågvägsinspektion. 

Helgum den 13/6. 
Rälsbusståg 2473 uppkörde på utgående en medväxel, vilken tågexpedi-

tören glömt omlägga. Bristande tågvägsinspektion. 
Karlsby den 16/6. 
Vid tågs 77 ankomst till stationen stod infartssignalen till stopp. På sig-

nalen »jag är beredd på hinder och spårändring» gavs körsignal med 1 
vinge, spår 1, i stället för rätteligen 2 vingar, spår 2. Vid tågets ingående 
observerade lokpersonalen, att mötande tåg 604 stod i tågvägen. Föraren 
stoppade tåget c:a 25 m. f ramför tåg 604. 

Ope den 1/7. 
Tåg 8405 uppkörde i utfartstågvägen en växel. Ingen skada uppstod. Tåg-

klareraren hade ej förvissat sig om växelns läge. 



Nässjö den 15/7. 
Vid tågs 18 avgång fanns ett växellok med två vagnar uppställt å bortre 

delen av utfartstågvägen. Tåget stoppades av föraren, varigenom samman-
stötning undveks. Ställverksvakten, som är tågvägsinspektör för denna del 
av tågvägen, hade anmält utfartstågvägen klar och på tågklarerarens order 
ställt utfartssignalen på kör utan att hava förvissat sig om huruvida tåg-
vägen var fri f rån fordon. 

Sparreholm den 8/8. 
Tåg 9005 uppkörde vid avgången yttersta växeln i tågvägen. Tågexpedi-

tören hade glömt att lägga om densamma efter ett mötande tåg (122). Ingen 
skada uppstod å växeln, men ett vinkeljärn på spärren blev uträtat. 

Nyköping C den 11/8. 
Rättidigt tåg 88 intogs å ordinarie tågspår 6. Tåg 87, som har tidtabells-

enligt möte med tåg 88 vid Nyköping C, hade tidigare varit några minuter 
försenat men kört in tid, varför det ankom ungefär samtidigt med tåg 88 
och fick, efter givna signaler »tåg kommer» samt »jag är beredd på hinder 
och spårändring», stanna utanför infartssignalen. Sedan tåg 88 stannat och 
körsignal skulle givas till tåg 87 glömde tågklareraren att omlägga växeln 
till spår 5, som är ordinarie tågspår för tåg 87, varför tåget erhöll körsignal 
till spår 6. Felet upptäcktes av lokpersonalen, som stannade tåget utanför 
nämnda växel. Då tågklareraren upptäckte, att tåg 87 stannat, märkte han 
sitt misstag och omlade växeln till spår 5. 

Baggetorp den 17/8. 
Tåg 7006 uppkörde vid avgången utgångsväxeln, som ej lagts i rätt läge. 

Endast växelspärren skadades. 
Ändebol den 18/8. 
Tåg 888 uppkörde på utgång en växel, varvid förreglingen skadades och 

sattes ur bruk. Tågexpeditören hade glömt att lägga om växeln efter ett 
mötande tåg (4647). 

Ope den 24/8. 
Tåg 2321 uppkörde i utfartstågvägen en växel, som ej omlagts efter 

mötande tåg 2342. Den elektriska växelspärren skadades. 
ö r tof ta den 25/8. 
Vid övergång till enkelspårsdrift örtofta—Eslöv, nedspåret, råkade tåg-

klareraren vid klargöring av tågvägen för tåg 18 av misstag återlägga en 
växel i plusläge i stället för att förregla den, varefter avgångssignal gavs 
till tåget. Lokpersonalen upptäckte växelns felläge, men hann ej förhindra, 
att växeln uppkördes. 

Sundsvall C den 5/9. 
Tåg 418 intogs felaktigt på spår 3, på vilket ett lok befann sig i rörelse 

mot tåget. Innan körsignal gavs för tågs 418 infart, hade föraren å detta 
tåg givit signalerna »tåg kommer» och »jag är beredd på hinder och 
spårändring» varefter, sedan körsignal givits till spår 3, tåget ingått med 
föreskriven hastighetsnedsättning. Tåget och loket bragtes till stopp på ett 
avstånd f rån varandra av c:a 50 m. 



Skytts Vemmerlöv den 12/9. 
Vid tågs 1970 utgång från stationen märkte föraren, att tåg 7861 ej stod 

hinderfritt i norra änden av bangården. Tåg 1970 stannade i tid. Bristande 
tågvägsinspektion. 

Bollnäs den 17/9. 
Tåg 9596 ingick felaktigt på spår 2 i stället för rätteligen på spår 1. Ingen 

olycka uppstod. 
Rätt tågväg hade i vederbörlig ordning klargjorts och inspekterats av tå§-

vägsklargöraren resp. tågvägsinspektören samt av den senare anmälts klar 
till tågklareraren. 

En kort därefter av tågvägsinspektören given order om klargörande av 
tågvägen för nästkommande tåg 438 missuppfattades av tågvägsklargöra-
ren på grund av orderns otydliga formulering, så att han, innan tåg 9596 
framgått, omlade tågvägen för intagande av tåg 438. 

Långsele den 18/9. 
Tåg 2623 påkörde vid ingående å stationen en på spåret liggande s. k. 

bromssläde. Ingen skada uppstod. Tågvägsklargöring och tågvägsinspektion 
hade ej utförts tillfredsställande. 

Mellansjö den 26/9. 
Tåg 4205 uppkörde i utfartstågvägen en växel, som ej blivit omlagd efter 

ett mötande tåg. Endast den elektriska växelspärren skadades. 
Böketofta den 26/10. 
Tåg 44 uppkörde vid utgåendet en medväxel, varvid växelspärren skada-

des. Tågexpeditören hade på grund av rådande skymning tagit fel på ve-
varna och omlagt en spårspärrvev i stället för växelveven. 

Vingåker den 2/11. 
Tåg 148 erhöll körsignal för infart till spår 2 i stället för rätteligen till 

spår 1. Tåget stoppades av föraren, varefter körsignal visades till rätt tåg-
väg. Spår 2 var vid tillfället upptaget av mötande tåg 9021 (ett gruståg). 

Rotebro den 18/11. 
Enkelspårsdrift var denna dag anordnad å linjen Upplands Väsby—Rote-

bro, nedspåret, f r . o. m. tåg 516. Då tåg 516 var på utgång f rån spår 1 till 
nedspåret, omlades i utfartstågvägen en motväxel, varigenom tåget i stället 
ingick några meter på uppspåret; sedan tåget backats, avgick det å ned-
spåret 10 min. försenat. 

österås den 30/11. 
Tåg 92 uppkörde vid utgående en växel, som ej omlagts efter tågmöte. 

Smärre skador uppstodo å växeln och den elektriska växelspärren. 
Bastuträsk den 4/12. 
Tåg 4353 uppkörde en medväxel vid avgången f rån stationen, varvid ena 

växeltungan och växellåset skadades. Mötet mellan tågen 4353 och 2734 
hade förlagts till Bastuträsk, och tågklareraren hade försummat att lägga 
växeln i rätt läge efter det sistnämnda tågets ankomst. 



Charlottenberg den 6/12. 
Tåg 4713 körde vid utgående f rån stationen upp en medväxel, som hade 

blivit fellagd av tågklareraren. De båda förbindelsestagen till linjalerna i 
förreglingslådan kröktes. 

Björnsjö den 14/12. 
Tåg 21 uppkörde vid avgången utgångsväxeln, som intog fel läge, varvid 

den ena växeltungan kröktes och växelförreglingen delvis ramponerades. 
• Tågklareraren hade glömt återställa infartssignalen till stopp, uppregla 

och omlägga tågvägen efter intagandet av mötande tåg 482. 
Skänninge den 21/12. 
Tåg 76 uppkörde vid utfar t f rån stationen en medväxel, som ej omlagts 

efter intagandet av mötande tåg 4355. Ingen skada å växeln. 

Orsakade av annan försumlighet vid tågexpediering. 
Forsmo den 3/3. 
Tillbud till sammanstötning uppstod, emedan tåg 8454 på grund av skada 

på växlar under växlingsrörelse fördes utanför stationsgränsen och mot an-
kommande tåg 8622, vilket gav ankomstsignal, medan växlingen pågick. 
Tågexpeditören hade handlat i strid mot bestämmelserna i säo § 56:1. 

Laholm den 16/3. 
Då tåg 1858 var på ingående, utlöste tågexpeditören tågvägen för tidigt 

och omlade en växel med påföljd, att tåget gick in på spår 1 i stället för 
spår 2. Ingen skada uppstod. 

Uddevalla SJ den 12/5. 
Tåg 1564 avgick f rån stationen efter erhållen avgångssignal, innan tåg 

8987, rälsbuss, inkommit. Sedan tågklareraren strax efter tågets avgång 
erinrat sig mötet, varom han även glömt giva tåg 1564 order, skyndade han 
in på stationen och ställde utfartssignalen till stopp. Lokpersonalen hade 
dessförinnan observerat, att tåg 8987 stod utanför infartssignalen, och hade 
därför stoppat tåget. Tåget inbackades hinderfritt, så att rälsbussen kunde 
framgå. 

Sollefteå den 23/6. 
Tåg 2556, som skulle möta rälsbusståg 2673, avsändes, innan det sist-

nämnda tåget hade inkommit. Enär tågen närmade sig varandra å rak-
sträcka, kunde de i tid bringas till stopp. »Då-klart» hade erhållits för 2556, 
men tågklareraren, som just övertagit tågklareringen, hade bibringats den 
uppfattningen, att rälsbussen redan inkommit. Tågbefälhavaren och lok-
personalen hade uraktlåtit att förvissa sig om saken. 

Uppåkra den 18/7. 
Vid enkelspårsdrift Åkarp—Uppåkra avsändes tåg 1755 f rån Uppåkra, 

utan att mötande tåg 1706 inkommit eller order om ändring av mötet erhål-
lits. 

Tågklareraren hade i tidtabellsbokens bestämmelser vid enkelspårsdrift 
sett på fel tabell och därigenom fått den uppfattningen, att tåg 1755 skulle 
framgå före tåg 1706 samt klargjort utfartstågvägen för tåg 1755. När tåget 



passerade Uppåkra och samtidigt Äkarps station för expediering av tåg 
1706 begärde omställning av riktningsställaren, insåg tågklareraren sitt 
misstag och vidtog omedelbart åtgärder för att få blocksignalen vid Södra 
Uppåkra i stoppställning. Tåget, som befann sig i omedelbar närhet av 
blocksignalen, då denna gick i stoppställning, bringades så snart sig göra 
lät till stopp. Föraren, vilken ej kunde iakttaga tågklareraren, ansåg back-
ning av tåget riskfull med tanke på en bakomliggande vägkorsning och 
förde därför tåget vidare med låg hastighet till Åkarp. Tåg 1706, som stan-
nat för stoppsignal f rån dvärgsignal vid Norra Åkarps blockpost, backades 
tillbaka in på stationen och 1755 intogs. 

Lund C den 27/7. 
Extratåg 7863, som vid enkelspårsdrift Lund C—Uppåkra skulle möta 

tåg 1760 vid Lund C, avsändes därifrån innan sistnämnda tåg inkommit och 
utan att order om ändrat möte erhållits. Den automatiska linjeblockeringen 
var i bruk, varför tåg 1760 ej kunde få körsignal för utfart f rån Uppåkra. 
Bristfälligt samarbete mellan personalen vid Lund C hade föranlett miss-
uppfattning beträffande mötesstation. 

Jönköping C den 10/8. 
Vid tågs 1205 avgång låg växel 45 vid Ekhagen fel. Tågklareraren hade 

glömt att lägga om växeln efter verkställd växlingsrörelse f rån Huskvarna. 
Föraren observerade ej, att dvärgsignal och utfartssignal icke visade signal-
bilder för gång mot Tenhult. Tågklareraren, som efter tågets avgång märkte 
sitt misstag, ringde omedelbart upp Nässjö omformarstation och lät bryta 
strömmen, varigenom tåget stannade före ankomsten till växel 45. Sedan 
föraren pr telefon satt sig i förbindelse med tågklareraren och fått order att 
backa tåget innanför utfartssignalen för frigörande av växel 45 för omlägg-
ning, kunde tåget ånyo avgå. 

Jönköping C—Tenhult den 6/10. 
Tåg 4911, som avgått f rån Jönköping C c:a IV2 tim. försenat, hade till följd 

av slirning stannat vid Sanna, varför tågklareraren i Jönköping C gav lok-
personalen order att backa med tåget för avkoppling av en del vagnar sam-
tidigt som tågklareraren i Tenhult och tågledaren underrättades om förhål-
landet. Härefter omlades mötet mellan tågen 4911 och 1202 från Tenhult 
till Jönköping C. Verkställighetsorder för tågs 1202 gång f rån Tenhult till 
Jönköping C utskrevs och avsändes, innan tåg 4911 återkommit till Jönkö-
ping C. Telefonbiträdet där lämnade även, utan därtill erhållen order, klart 
till tågklareraren i Tenhult för tåg 1202, innan tåg 4911 återkommit. Sedan 
tågklareraren i Jönköping C fått kännedom härom, gav denne order om 
strömmens brytande. Tåg 1202 hade dock dessförinnan stoppats vid Hälga-
ryd genom banpersonalens försorg efter anmodan från tågklareraren i Ten-
hult, som sedan tåg 1202 avgått därifrån, av Jönköping underrättats om att 
tåg 4911 ännu ej återkommit. 

Alby den 7/10. 
Tåg 2452 avsändes f rån Alby, innan framförliggande tåg 4206 inkommit 

till Ange. 
Forserum den 13/10. 
Sedan tåg 1201 avsänts, erinrade tågklareraren sig, att han icke fått 

»0 in» för framförgående tåg 4911 och »klart» för 1201 från Äng. Sedan han 
förgäves sökt stoppa tåg 1201 med flagga, satte han sig i förbindelse med 



Äng för att efterhöra, om 4911 hade inkommit. Då så ej var fallet anmo-
dades omformarstationen i Nässjö att bryta strömmen varigenom tåg 1201 
bringades att stanna, innan detsamma hunnit f ram till 4911, som stod på 
linjen på grund av lokskada. Sedan banbevakningspersonalen anmodats 
underrätta lokpersonalen om anledningen till driftsavbrottet, infördes tågen 
till Äng. 

Johannisberg den 4/11. 
Tåg 2446 ingick på orätt spår, varå mötande tåg 8101 redan var inkom-

met. Tåget stannade omkring 75 m. f rån tåg 8101. Tågklareraren har ej 
kunnat förklara, varför han klargjort felaktig tågväg. Lokpersonalen hade 
ej i tid observera, att körsignal gavs till orätt spår. 

Orsakade av bristande uppmärksamhet å eller fel ifråga om efterkommande 
av signaler, missöden eller försummelser vid liandhavande av 

bromsanordningar m. m. dylikt. 
Hagalund—Stockholm G den 7/2. 
Tåg 93 framfördes förbi Tomteboda Ö blockpost, trots att huvudljussig-

nalen visade stopp, med påföljd, att tåget gick in på det till blockposten 
hörande säkerhetsspåret, där kontaktledning saknas. Tåget växlades ut f rån 
säkerhetsspåret av loket f rån nästföljande tåg, 3043, och anlände till Stock-
holm G 15 min. försenat. 

Föraren synes med hänsyn till den vid tillfället rådande, ur bromsnings-
synpunkt olämpliga väderleken hava tillsatt bromsarna för sent. 

Järpen den 26/4. 
Vid vattentagning till tåg 23 sattes tåget igång, innan vattenarmen var 

undanförd. Vid törn f rån en närmast loket gående G-vagn bröts såväl armen 
som ståndaren utav. Föraren hade ej förvissat sig om att vattenarmen var 
återställd i rätt läge. 

Mjölby den 30/4. 
Tåg 4365 (från Skänninge kl. 5.59) ingick i Mjölby utan att ha erhållit 

vederbörlig körsignal. 
Tågklareraren, som givit körsignal till tåg 4003 (från Sya kl. 5.45, 5 min. 

före tidtabellstiden) och på spårplanen observerade, att tåg 4365 inkom 
å bangården, varvid växel 9 a/b uppkördes, lyckades genom att återtaga 
körsignalen för tåg 4003 få detta tåg till stopp utanför huvudsignalen, Or-
saken till missödet var, att föraren på tåg 4365 förväxlat infartssignalerna 
för de olika ingångslinjerna på grund av disigt väder. 

Långås den 20/5. 
Tåg 1482 kunde ej stoppas på föreskriven plats å stationen, emedan broms-

kraften var otillräcklig, beroende på att kopplingskranarna å bromsled-
ningen mellan loket och första vagnen ej öppnats. 

Uttran den 24/5. 
Tåg 9006 ankom och avgick å nedspåret (enkelspårsdrift var anordnad). 

Samtidigt observerades f rån platsen att tåg 164 med god fart var på ingå-
ende. Stoppsignaler visades mot tåg 164, och framåtsignal gavs till 9006, 
vilket hann sätta sig i gång. Tågs 164 lok befann sig då c:a V2 vagnslängd 
f rån 9006 sista vagn. Tåg 164 hade passerat dvärgsignalen för infart å 
blocksträckan, ehuru denna visat stoppsignal. 



Tureberg den 24/5. 
Tågs 4201 sammankoppling efter verkställd växling utfördes av tågkla-

reraren. Denne glömde därvid att öppna kranarna till tryckluftledningen. 
Bromsprov utfördes av stationspersonalen, varvid bromsarna å vagnarna 
i den sista delen av tåget undersöktes av tågklareraren, som därvid ej gav 
akt på att kranarna fortfarande voro stängda. Sedan tåget avgått, erinrade 
emellertid tågklareraren sig att han glömt öppna kranarna, varför han pr 
telefon anmodade platsvakten vid Helenelund att stoppa tåget. Bromsen 
hade suttit till på en av de sista vagnarna under tågets gång Tureberg—He-
lenelund. 

Sollefteå den 6/6. 
På grund av missuppfattning mellan föraren och biträdet avgick tåg 2666 

en minut före den tidtabellsenliga avgångstiden utan avgångssignal av tåg-
klareraren. Tåget stoppades av tågexpeditören och backades. 

Uttran den 21/9. 
Tåg 4002, som under enkelspårsdrift framfördes å högerspår, erhöll stopp-

signal f rån dvärgsignalen vid Södra Uttran men nedbromsades för sent och 
framgick förbi dvärgsignalen samt stannade med loket först vid växel 4. 
Innanför denna befann sig tåg 9076, som skulle växla till grusgropen. Ingen 
kollision inträffade. 

Prästmon den 24/10. 
Tåg 8451 kunde vid ankomsten icke bringas till stopp före infartståg-

vägens slutpunkt utan först sedan lokets f rämre hjulpar passerat och upp-
kört den till sidospår lagda infartsväxeln för möteståget 2694. K-låset på 
växeln skadades. Inga skador i övrigt. Rälerna voro belagda med rimfrost. 

Alingsås den 29/11. 
Tåg 4719 körde vid ingåendet förbi huvudsignalen i stoppställning c:a 

50 m. samt passerade med loket förbi en vägkorsning, vars bommar icke voro 
fällda. En bil, som framfördes mot vägkorsningen, undgick påkörning 
genom att köra ned i vägdiket. Föraren hade missräknat sig på broms-
kraften. 

Ange den 2/12. 
När tåg 4353 anlände till Ange, angav försignalen, att huvudsignalen stod 

till stopp. Bromsning företogs men visade sig icke hava den effekt föraren 
beräknat, varför tåget fortsatte förbi huvudsignalen c:a 400 m. in på ban-
gården. Ingen skada uppstod. 

Orsakade av bristande skyddsåtgärder vid avhjälpande av fel å 
signalanordningar. 

Ange den 29/8. 
För tåg 2322 visades rätt signalbild, men det oaktat gick tåget in på fel 

spår. Tåget stoppades och backades samt intogs sedan för signal till väx-
lingsrörelse. Orsaken till säkerhetsanläggningens felaktiga funktion var, att 
signalreparatören vid arbete i ställverket gjort en felkoppling i transforma-
torn. 



Orsakade av försumlighet vid växling. 
Kil den 19/4. 
Sedan K.F.J. tåg 152 efter erhållen avgångssignal satts i gång, observe-

rade föraren, att 3 vagnar, som skjutsades på ett intilliggande spår, hotade 
att gå för långt och komma ut i tågs 152 utfartstågväg, varför han genast 
bringade tåget att stanna. Vagnarna körde upp en växel. Några andra skador 
uppstodo ej. Förseelse mot säo § 56:2. 

Himle den 8/8. 
I tåg 7651 skulle en banavdelningens tjänstevagn tillkopplas. Då vagnen 

med handkraf t fördes ut genom en växel i norra änden av bangården, där 
den var avsedd att hämtas genom en backrörelse med tåget, råkade vagnen 
på grund av blåst och spårets lutning i drift utåt linjen, trots ivriga försök 
från personalens sida att få den att stanna. Först vid Apelviken stannade 
vagnen, varifrån den inhämtades till Himle med tågs 7651 lok. Anledningen 
till olyckstillbudet var den, att tvenne banavdelningens t jänstemän satt 
vagnen i rörelse utan att invänta biträde f rån tågklareraren, som medförde 
stoppsko. 

Orsakade av småfordon. 
Hässleholm den 22/3. 
Då tåg 18 befann sig på utgående i norra änden av godsbangården iakt-

tog lokpersonalen en mötande motordressin i spåret f ramför tåget. Tåget 
bringades att stanna och dressinen undanfördes. Dressinen tillhörde om-
formarstationen i Hässleholm. Motorföraren hade misstagit sig på tiden, enär 
hans klocka vid tillfället gick 4 min. före. 

Skälderviken—Vejbyslätt den 12/4. 
Tåg 1858 måste stoppa strax utanför norra försignalen till Skälderviken 

på grund av att en motortralla i full fart körde i riktning mot tåget. Ingen 
skada. 

Kattarp den 30/9. 
Tåg 2185 påkörde vid ingående å Kattarps bangård en motordressin, som 

därvid blev svårt skadad. Dressinen, som ursprungligen varit uppställd hin-
derfritt och låst, hade på grund av stark storm förflyttat sig något, så att 
den kommit att stå ej hinderfritt. 

Orsakade av att plattformsvagnar ej avställts hinderfritt eller förstängts. 
Krylbo den 8/8. 
Tåg 4385 påkörde en postverket tillhörig dragkärra, som stod på platt-

formen för nära tågspåret. Smärre skador uppstodo å loket och de två 
närmast gående vagnarna. 

Stockholm C den 12/8. 
Tåg 3032 påkörde vid en överfart mellan plattformarna en plattforms-

traktor, vilken av traktorföraren ej avställts hinderfritt. Ena fotsteget på 
loket och skyddsplåten på traktorns f rämre sida skadades. 

Stockholm C den 3/11. 
Omedelbart före tågs 454 avgång kördes genom felmanövrering en platt-

formstraktor ned i utfartstågvägen, varigenom tåget försenades 24 min. 



Hultsfred den 3/12. 
Vid tågs 941 ingående å stationen stod en plattformsvagn ej hinderfritt 

med påföljd, att beklädnaden på lokets ångcylinder samt ett utblåsningsrör 
skadades. Plattformsvagnen, som ej var förstängd, torde hava råkat i drift. 

Orsakade av otillfredsställande lastning. 
Rotebro—Upplands Väsby den 1/4. 
Då tågen 506 och 4205 möttes å dubbelspåret Rotebro—Upplands Väsby, 

krossades ett fönster på tågs 506 lok samt ett ventilfönster i första vagnen 
i samma tåg av en planka, som sköt ut f rån en vagnslast i tåg 4205. 

Hallviken—Gisselås den 3/4. 
Några meter utanför södra infartsväxeln vid Hallviken körde rälsbuss-

tåg 2326 mot en stock, som låg mitt i spåret. Mindre skador uppstodo å spå-
ret och bussen. Stocken hade fallit ned f rån en vagn i tåg 8142 samma dag. 

Tureberg den 24/5. 
Tåg 4201 stoppades vid Tureberg på grund av att lasten å den tredje 

vagnen f rån slutet räknat förskjutit sig. Vagnen måste kvartagas i Tureberg. 
Älandsdal—Brunna den 13/7. 
Tåg 23 stoppades å linjen Älandsdal—Brunna, enär tre plankor lågo tvärs 

över spåret. Plankorna hade antagligen fallit av någon vagn i ett föregående 
tåg. 

Tvärålund—-Tväråbäck den 16/11. 
I tåg 6053 uppstod slangbrott till följd av att en massabal på 3:e vagnen 

från slutet fallit ned mellan vagnarna. 
Mariedam—Karlsby den 17/12. 
Under tågs 4351 gång Mariedam—Karlsby, rasade f rån sista vagnen en 

del plankor. Därvid skadades anslagstavlor vid Dunsjö hållplats och norra 
försignalen till Godegård. 

Mjölby—Skänninge den 21/12. 
Tåg 4352 stannade å linjen på grund av spänningslöshet i kontaktled-

ningen. Orsaken befanns vara, att bräder på en högt lastad vagn av den 
starka blåsten rivits upp mot kontaktledningen och skadat porslin och ut-
liggare. Sedan lasten iordninglagts och kontaktledningen klargjorts, fort-
satte tåget med nedsatt hastighet till Skänninge, där vagnen kvartogs. 

Orsakade av fel å materiel och anordningar. 
Åbyggeby den 27/1. 
Spårrensare i tåg 3571 sönderkördes vid tågs ingående till Åbyggeby. 

Snö och isbildning hindrade plogens lyftning till full höjd. 
Storlien—Enafors den 13/2. 
En dörr i postkupén i DFO-vagnen i tåg 23 hade av obekant anledning 

gått upp och blev sönderslagen under tågets gång genom ett snögalleri. 



Gammalkroppa den 26/2. 
Vid tågs 1660 intagande å stationen skrapade spännstagen på C08 a-

vagnen nr 2706 mot plattformen. Orsaken härtill var den, att plattformen 
på vissa ställen var 15 mm. för hög samt att vagnskorgen lutade något mot 
plattformen. 

Möckeln—Diö den 15/3. 
Ä loket till tåg 104 brast en hjulring. Tåget kunde införas till Diö, varest 

lokbyte skedde. I övrigt inga skador. 
Kilafors den 21/3. 
Då tåg 21 passerade norra ingångsväxeln, förlorade en ABCO-vagn en 

bärf jäder . Tåget stoppades vid Röstbo station, där vagnen avkopplades. Inga 
skador å växlar eller spår. 

Hästbo—Medskogsheden den 6/4. 
Ett bromsstag på en vagn i tåg 6344 hade lossnat och släpade, varvid 

en del mindre skador uppstodo å banan. Bromsstaget borttogs i Medskogs-
heden. 

Majenfors den 10/4. 
Tåg 2120 kunde på grund av felaktighet å loket — enligt förarens upp-

gift hade ett körrelä bränts fast •— ej stoppas å vederbörligt ställe. En växel 
uppkördes. 

Äng—Nässjö den 11/4. 
I tåg 1203 brast en hjulring å loket med påföljd, att densamma kom 

under tågsättet och åstadkom skador å vagnarnas underreden. Enär loket 
blev tjänsteodugligt, måste utbyte av resande f rån tåg 1203 och 1210 äga 
rum på linjen. 

Älvsby—Brännberg den 14/4. 
Då rälsbusståg 2716 befann sig omkring 400 m. söder om södra infarts-

växeln vid Brännberg, brast en hjulring i fyra delar. Rälsbussen, som in-
bromsades, blev stående kvar på spåret. Den infördes därefter till Bränn-
berg av hjälplok. 

Godegård—Degerön den 27/5. 
I tåg 4355 lossnade på en av vagnarna en bromsbom, varvid bromsblocket 

bortslog eller lösryckte större delen av skarvförbindningarna på spårled-
ningen till ringverket vid Hälla. 

Snvten—Västanfors den 6/6. 
Eldsvåda uppkom å linjen Snyten—Västanfors, antagligen på grund av 

gnistor f rån ett åtsittande bromsblock i tåg 4354, varvid gräs och buskar 
samt en del större träd avbrändes på ett område om c:a 4.500 m 2 . 

Krampen—Näverkärret den 7/6. 
På grund av åtsittande bromsblock å en vagn i tåg 4350 uppstod gnistor, 

varvid sliprarna a n t ä n d e s på ett tiotal ställen. Elden spred sig vidare till 
banvallen och till angränsande skog. På ett område om c:a 300 m. 2 avbrän-
des undervegetationen. 



Järna den 10/6. 
När en resande dam skulle stiga på tåg 111 i Jäma , trampade hon ned 

i ett av regnvatten åstadkommet hål i plattformen och föll omkull varvid 
hon skadade ena knäet. 

Jutsajaure—Kuosakåbbå den 24/6. 
I rälsbusståg 2930 förmärktes en kraftig sättning. Orsaken visade sig 

vara, att den kil, som skall fasthålla navet på hjulaxeln, samt kilspåren i 
nav och axel blivit så deformerade, att navet satt löst på axeln, varför risk 
för urspåring förelåg. Bussen infördes med lägsta möjliga fart till Kuosa-
kåbbå, där reservbuss erhölls. 

Ulriksfors den 26/8. 
Då tåg 2324 passerade bron över Faxälven, skadades en G3-vagn samt 

bortslets tågets slutsignallykta av en vid bron placerad stege till följd av 
att denna försköt sig när tåget passerade. 

Ve in ge—Laholm den 4/10. 
A en vagn i tåg 7651, lastad med sliprar, brusto 2 st. trästöttor vid pas-

serandet av bron över Lagan, varvid 10—15 sliprar föllo ned i älven. Träet 
i ena stöttan var något murket. 

Orsakade av främmande föremål d banan. 
Almedal den 1/3. 
Tåg 47 påkörde vid passerandet av Almedals bangård ett skarvjärn. 

Någon skada på loket uppstod ej. Verkställd undersökning har icke givit 
någon förklaring över, hur skarvjärnet kommit i spåret. 

Tågsjöberg—Ådalsliden den 2/3. 
Tåg 8453 påkörde strax söder om Röån en stor sten, som låg för nära 

spåret. Lokets ena fotsteg träffade stenen och skadades. Arbete med en 
glacismur pågick vid platsen. 

Östansjö—Vretstorp den 11/3. 
Tåg 127 påkörde en mellan dubbelspåren liggande pappersbal, varvid 

lokets ena fotsteg kröktes. 
Finnerödja den 28/3. 
Vid tågs 4713 ingång på spår 3 skrapade en träläm, som blåst ned f rån 

en lastbrygga, mot elektrolokets tak och skadade två genomföringsisolatorer. 
Markaryd den 16/6. 
SSJ rälsbusståg 413 påkörde vid gång över bangården ett bromsblock, 

som synbarligen legat tvärs över den ena rälen. Ingen skada uppstod. 
Tureberg—Ulriksdal den 11/8. 
Föraren å tåg 563 observerade, då tåget befann sig strax norr om Hele-

nelund, att en järnstång låg över den ena rälen. Avståndet var emellertid 
för kort för att tåget skulle kunna bringas till stopp. Ingen skada uppstod. 

Det har ej kunnat utrönas, huruvida järnet avsiktligt ditlagts eller fallit 
ned f rån någon last i tåg 4208, som strax förut passerat platsen. 



Östersund C—Täng den 31/8. 
Rälsbusståg 2334 påkörde två kullfallna telegrafstolpar. A bussen upp-

stodo en del mindre skador. En resande fick skärsår i ansiktet. 
Mariedam—Rönneshytta den 13/9. 
Lokpersonalen på tåg 4580 observerade en del virke i spåret omkring 

300 m. f rån Rönneshytta. Vid passerandet stötte loket emot detsamma, var-
vid skador uppstodo å loket. 

Marma—Orrskog den 18/9. 
Tåg 473 påkörde en på banan liggande buffertspindel, varvid tryckluft-

ledningen på en BCO-vagn i tåget skadades. Buffertspindeln hade troligen 
tappats f rån tåg 4244. 

Rotebro—Upplands Väsby den 23/10. 
Då tåg 518 passerade platsen för å andra spåret pågående makadamise-

ringsarbeten, blev bromscylindern på en CC2-vagn sönderslagen, antagligen 
av något föremål, som låg i spåret. Tåget nedbromsades. Det fortsatte till 
Upplands Väsby, sedan erforderligt antal skruvbromsar bemannats i den 
bakre tågdelen. 

Jörlanda—Stenungsund den 23/11. 
Avbrott uppstod i trafiken å linjen Jörlanda—Stenungsund mellan kl. 

15.45—19.30 på grund av att vid vägbygge omedelbart intill banan ett 
sprängskott kastade stenar upp i banan, däribland ett 3 m. högt block, som 
hamnade i spåret, varvid en räl slogs av och kontaktledningen skadades. 
Missödet medförde ganska betydande tågförseningar. 

Stöde—Nedansjö den 8/12. 
Tågs 2447 lok tornade mot en halvt omkullfallen telefonstolpe. Tåget in-

bromsades, men då i det rådande mörkret ingen skada kunde upptäckas 
fortsatte detsamma. Telefonledningarna blevo raserade. 

Krokek—Äby den 12/12. 
Tåg 101 påkörde en buffertspindel, som troligen lossnat f rån en vagn 

i föregående tåg 4002. Skador uppstodo på lokets snöplog samt oljekåpan 
till koppelstångslagret. 

Orsakade av naturföreteelser. 
Jörlanda—Kode den 16/1. 
Strax före tågs 1551 ankomst till km. 35,95 upptäcktes av banpersonalen, 

att vattnet i bandiket på grund av isanhopning framför en landsvägstrumma 
stigit så högt, att fara förelåg för att ballasten skulle spolas bort. Tåget 
stoppades och fick passera platsen med låg hastighet. 

Veda—Härnösand den 10/4. 
När tåg 2659 passerade tunneln vid Oringen, lossnade en sten av c:a 10 

kg. vikt f rån tunneltaket och föll ned på lokets tender, varifrån den stud-
sade och träffade gaveldörren till en G-vagn, som gick närmast loket. Dör-
rens glasruta krossades, men några andra skador uppstodo icke. 

Orsakade av okynnes- och nidingsdåd. 
Ödåkra—Hälsingborg F den 1/2. 
En sten kastades mot tåg 2055 och sönderslog en fönsterruta i konduk-

törskupén i F-vagnen. 



Hölö—Norrvrå den 11/3. 
Lokpersonalen på tåg 104 observerade i en kurva en stängselstolpe pla-

cerad tvärs över spårets båda räler, omkring 50 m. längre f ram en bräd-
läm över spårets ena räl och efter ytterligare ett 50-tal m. ännu en stäng-
selstolpe lagd över spårets båda räler. Tåget nedbromsades och stannade så 
fort ske kunde. Stängselstolparna hade fastnat vid lokets snöplogar, men 
inga skador uppstodo på loket. 

Karlstad 0—Alster den 9/4. 
Tåg 1413 påkörde ett rälsskarvjärn, som placerats på rälen av en 14-årig 

pojke. Någon skada å lok eller spår uppstod ej. 
.Tärbo—Medskogsheden den 11/4. 
Tåg 91 påkörde en mindre stock, som placerats över rälen. Inga skador 

å lok eller spår uppstodo. Stocken hade placerats på spåret av ert 14 års 
pojke, som inför landsfiskalen erkänt tilltaget. 

Flöda—Norsesund den 16/4. 
Då tåget passerade Öjared, kastades en blybit mot detsamma, varvid 

fönstret i en av vagnsdörrarna krossades. Polisutredning har givit vid han-
den, att en 14-årig pojke var den skyldige. 

Stockholm S—Älvsjö den 25/4. 
Tåg 4010 påkörde en sten, vägande c:a 45 kg., som lagts på innersidan 

av vänstra rälen i tågriktningen. Härvid skadades loket, så att tåget måste 
stoppas. Mindre skador uppstodo å sliprarna varjämte en del rälsskarvför-
bindningar bortsletos och några skarvbultar samt locket till en spårrelä-
transformator sönderslogos. I en växel vid Stockholms södra skadades skru-
var och fundamentjärn. 

Karlberg den 26/4. 
Omedelbart sedan tåg 530 avgått f rån Karlberg, kastade en pojke, som 

befann sig på den längs järnvägen gående och högre än järnvägsspåren be-
lägna Rörstrandsgatan, en sten mot tåget. Ett fönster trätrades och yttre 
rutan krossades. 

Stockaryd den 6/5. 
Vid tågs 1704 avgång påkördes utanför yttersta växeln ett antal stenar, 

som placerats på spåret av pojkar. Ingen skada uppstod. 
Malmslätt—Vikingstad den 26/6. 
Strax söder om infartssignalen till Malmslätt uppmärksammade lokper-

sonalen å tåg 102 en slana liggande tvärs över spåret. Slanan påkördes men 
inga skador uppstodo på loket. Senare samma dag funno några personer 
en grövre stock liggande över spåret vid ungefär samma plats. Denna 
undanskaffades före tåg 844. Anmälan har gjorts till vederbörande polis-
myndighet. 

Kragenäs—Överby den 10/7. 
I tåg 1580 krossades en fönsterruta genom stenkastning f rån barn. 
Slcälderviken den 18/7. 
Då tåg 2185 var på ingående till Skälderviken, kastades en sten eller ett 

annat hårt föremål mot fönstret i en vagn, varvid yttre rutan splittrades. 



Skälderviken den 19/7. 
Då tåg 1895 var på ingående till Skälderviken, kastades en sten mot tåget, 

varvid en fönsterruta sönderslogs. 
Bispgården—Ragunda den 3/8. 
Tåg 4355 påkörde vid omformarstationen ett skarvjärn, som låg tvärs 

över högra rälen. Vem som placerat skarvjärnet på rälen är okänt. Inga 
skador uppstodo. 

Ängelholm C—Spannarp den 6/10. 
När tåg 7984 passerade Sandvägen söder om Ängelholm C, kastades äv-

en 8—10-års pojke en sten mot tåget, varvid en fönsterruta slogs sönder. 
Eslöv—örtofta den 30/10. 
Strax norr om ör tof ta stannades tåg 1706, enär 8 ä 10 stora stenar lågo 

upplagda på båda rälssträngarna. Det konstaterades sedan, att ett par 6-
års pojkar voro skyldiga till ofoget. 


