
RATTELSE
I GDI-n).tt nr \/93 har ett par felaktigheter insrnugit sig i texten i artikeln
om första och sista ånglokonotiven från Falun.
I andra stycket i första spaften på sidan 19 skall texten vara:
TGO,J begärde den 27 juni 194f en offert från Vagn- & Maskinfabriken på 2 1ok
av Gb-t)p att levereras fritE å bana i Kopparberg, I st den 30 november och
I st den 3I dece.{ber nästa år.
1 tredje stycket skall det stå 27 september 194L.
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KOLLISIONER MELLAN TÅG OCH LANDSVÄGSFORDON
iinda sedan järnvägarnas tillkomst har det funnits ett visst nrotsatsforhållande
n'ellan dern och trafiken på landsvägar. Vid varje plankorsning av någon betydel-
se fanns det bonrnar eller grindar som när det var tid för tåg fälldes ut över
vägen. Övriga tider var de vända över spåret. Detta fick dock inte arses som nå-
gon garanti för att det inte skulle konrna något tåg och det finns åtskilliga
exenrpel pa när grindvakterna g1önrt eller inte hunnit sköta sina åtaganden.
Det berättades av ganlla lokförare att när de såg grindvakten konna springande
ökade farten för att ordna "kaffeved". Ungefär som när indianerna samlade skal-
per i b.iltet, räknades antalet sönderkörda grindar som trof6er. Någon skada på
foket uppstod säIlan eller aldrig och ansvaret var ju alltid grindvaktens.
Sådana förseelser bestraffades alltid med böter genom Iöneavdrag och noterades
noggrant i personalnntrikfarna för att beaktas vid någon senare tjänstetiflsätt-
ning. Dessutom fick grindvakten sjäIv eller med hjäIp av någon annan tillverka
en ny grind på egen bekostnad. Def'förståeligt om de personliga relationerna
rnellan en del 1ok- och banpersonal med tiden blev en smula ansträngda vilket
visade sig bI a genom att inga hälsn.ingar utväxlades.

Första kof lis§ionen tåg-bil :

Så vitt frangår av direktionsprotokollen inträffade den första kollisionen mel-
Ian tåg och bil pa cDJ Iördagen den 5 naj 1923 kI II.20 på formiddagen i Gäv1e.
Det ensarffna växelloket nr 51, som ko'n på Ridhusspåret, kolliderade i korsningen
rred Sjonnnsgatan med en personbil förd av Vilhelm Sjöb1om från Ockelbo. Ingen
månniska skadades då farten var Iåg och inte heller på ]okomotivet uppstod någ-
ra skador. Personbilen fick en del skador för vilka Sjöblom senar{i en skrivel-
se hemstäflde om ersättning. GDI styrelse avslog enrellertid detta,' då det ansågs

\ att bilföraren orsakat olyckan genom bristande uppmärksamhet.

' Första bilolyckan med dildlig utgång.

l4,andagen den 5 augusti 1935 inträffade en kollisron mel1an tåg och bi1 på Vas-
terdalbanan. Vid kilometer 5l+540 på linjen mellan Arvslindan och Mockfjärd sam-
ranstötte tåg nr 7I i en vägövergång med en personbil varvid föraren och ägaren,
handelsresanden Anders Jobs, skadades så svårt att han avled.

Bara ett par veckor senare, onsdagen den 2l augusti, inträffade en liknande hän-
delse på Iinjen mellan Kungsgården och Storvik. Vid en vägövergång vid kilometer
34+013 brakade tåg nr 115 in i en personbil vars förare klarade sig relativ-t
Iindrigt, medan en hustru Anna l,lodin skadades till dörCs.

"Sia.litar-Svens" so;:gliga sorti.

På mMl inträffade en kollision mellan tåg och bil Iördagen den 2 april 1938.
Fb<tra persontåget nr I84I på väg till Råittvik med trafik- maskin- och banbefät



för en "höjdarträff" på Turisthotellet, påkörde i en obevakad övergång vid kilo-
meter ]15+830 (24+L48) en skåpbil, w 5421 . Bilen, en ombyggd T-Ford, fördes av
slaktaren Sven August "Släktar-Sven" Eriksson som omedelbart dödades och fordo-
net totalförstördes. Eriksson var en erfaren bilist som varje lördag-förmiddag
besökte en trogen kundkrets för att erbjuda chark-varor, brirC etc. Han passerade
under saLudagarna flera obevakade övergångar oftast i båda riktningarna och han
var väl bekant med tågtiderna. Denna Iördag var han av någon anledning mycket för-
senad, vilket var mycket ovanligrt. Hans punktlighet såvä1 soflmar som vinter gjor-
de, att kunderna sades kunna stäI1a klockan vid hans ankomst.
Vägovergången till Nybo berör endast en fastighet och mycket fitet trafikerad,
rest då av de på fastigheten boende. Det ansågs inte ens ndrCvändigt att märka ut
för signal nred lokvisslan. Eriksson hade ingen kännedom om det extra prsontåget
och i sin iver att hinna betjäna dagens sista kunder såg han inte det ankonrnande
tåget. Sikten är dessutom nästan obefintlig iinda tills man är frannre vid sparet,
då övergången Iigger just i slutet av en jordskärning och dessutom i en kurva.
Fastän jag då var bara åtta år minns jag smällen och de skrikande tågbromsarna.
Klockan var f5.55 och tåget, som skulle gå direkt till kittvik utan uppehåIl i
SåEq,ra hade tagit ordentlig sats i den beryktade Sågmyra-backen, 939 meter lång
och GDI värsta stigning 17,8 o/oo. Det var först svårt att höra varifrån I juden
konrnit, men sedan lokvisslan Ijudit ett flertal gånger under rensningen av spå-
retr fattade rnan vad som hänt och var. Jag vågade inte gå dit sjäIv men i min
mors säIlskap kunde vi först se resterna av skåpbilen som av Ioket förts ett 100-
ta1 meter frarnåt och dessutom varorna spridda över ett stort område.
Händelsen väckte stor först2imning i samhället då Slaktar-Sven var bekant nred alla
och känd för sina kvalitetsvaror av egen tillverkning, humana priser och ett
glatt och vinnande sätt not sina kunder. I min henrJcy Vrebro skufle lördagarna
efter denna händelse aldrig b1i sig lika. aldrig rer skulfe rnar kI 9.30 - varken
mer eller mindre - få höra det t)rpiska ljudet när Slaktar-Sven lade in halvfar-
ten i Åbacken innan han passerade järnvägsspåret.

Inte i något av dessa relaterade fall ansågs järnvägen försr:m1ig. Erikssons
efterlevande änka C.erda ansökte hos cDl att hon "ex. gratia" skulle tillerkännas
någon ersättning i anledningen av händelsen den 2 april 1938.
GDJ styrelse beslöt tillerkänna fru Eriksson ett belopp av 1.000 kronor r:nder
förutsättning att hon förklarade sig avstå fran på alfa vidare ersättningsan-
språk på järnvägsbolaget. (S.P 2/I0 1939. § 8.)
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D<tratåg av samrE slag som i det sistnlimnda fallet drogs oftast av L-loken nr
33 - 37. Med hänsyn tifl att passagerarna var h@a befä1 för cDl trafik, rnaskin-
och banavdelning och sannolikt även inbjudna gäster, är det nog inte helt fef
att anta, att föreningens representationsvagn GDI 50 ingick i tågsarrnansättningen
SjäIv var jag för t:ng för att minnas. Det är i alfa falf dryqt 55 år sedan I

@ olfe Andersson lo/tgg3

Källor:
,§Dl direktions- och styrelseprotokolf i Riksarkivet.
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