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Akkavareolyckan



Onsdagen den 28 mars 1956 var rälsbussen Yco6 839 på väg mot Arvidsjaur med tåg 1041 från 
Gällivare, samtidigt var lokalgodståg 8524 draget av ånglokomotivet E2 1241 på väg norrut från 
Arvidsjaur.

Denna onsdag skulle tågen 1041 och 8524 möta varandra i Akkavare, vilket alltså var fråga om 
ett obevakat tågmöte. Rälsbussföraren på tåg 1041 ankom Akkavare före godståget och gjorde 
uppehåll som vanligt, denne glömde emellertid bort mötet med tåg 8524 och fortsatte således mot 
Arvidsjaur utan att godståget inkommit. I en kurva c:a 3,2 km söder om Akkavare skedde sedan 
den oundvikliga kollisionen. Godståget som var mångfallt tyngre krossade rälsbussens främre del 
och tryckte den framför sig i ungefär 150 meter innan ekipaget stannade. De flesta som befann 
sig i den främre delen avled omedelbart medan de som var längre bak i rälsbussen klarade sig 
bättre, sammanlagt utmynnade olyckan i 16 omkomna och 10 skadade.

Wikipedia

Som ett led i pågående rationaliseringar inom Statens järnvägar hade man 1955 dragit in plats-
vakten i Akkavare som således var ständigt obevakad vid tillfället för olyckan. För att kunna be-
driva trafiken i oförminskad styrka tilläts istället tågmöten på obevakade trafikplatser. Obevakade 
tågmöten skedde på linjer med gles trafik i enlighet med § 100 i Säkerhetsordningen och innebar 
att tågpersonalen ombesörjde tågmötet själva utan inverkan från en tågklarerare på bevakad sta-
tion vilket är normalt förfarande.
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Barberarens spegel. 

På andra sidan järnvägen, på en tallhed mellan rälsen och fotbollsplanens stängsel, låg det ett 
par faluröda hus med liggande panel och gröna dörrar. Det fanns ingen som helst odling runt 
husen, bara ljung, och sand och blottade rötter där man gick eller cyklade mellan tallarna. Ingen 
hade bil i de här kvarteren, det var bara en och annan taxi som upprätthöll hjulspåren framför 
husen. 

Här höll Barbisnisse till, en alkoholiserad frisör som huvudsakligen levde på att sälja hårvatten till 
törstiga män med tomma motböcker. Här klippte vi oss. Farsan brukade säga att Barbisnisse var 
renhårig och jag vet inte om han vitsade eller inte. I alla fall så fick man sitta på en planka som låg 
på armstöden på hans stol och till höger på en pall låg det en pappväska med frisörutensilierna. 
Vid ett ovalt bord spelade man poker. Hela rummet var inpyrt av cigarettrök och Barbisnisse själv 
klippte med nikotingula fingrar.

28 mars 1956 glömde en rälsbussförare ett planerat tågmöte i Akkavare och den fullsatta 
rälsbussen kolliderade med ett godståg i en kurva. Sammanstötningen blev fruktansvärd. 
Ångloket rände långt in i rälsbussen som fläktes upp som en konservburk och sexton människor 
omkom, däribland en familj som reste med tåget för att hämta en lotterivinst i Arvidsjaur.

Min kusin Monica och hennes pappa skulle åka från Kiruna den dagen och jag minns hennes 
mamma och min mamma i vårt vardagsrum när olyckan blivit känd, hur de rökte och grät och 
pratade om en docka man hittat vid olycksplatsen. Jag låg i sängen och lyssnade på de vuxna, 
och den kvällen och dagarna efter var det bara olyckan man pratade om. Jag hörde farfar, som 
var järnvägare, berätta om hur man spolat loket rent från blod och tarmar och hur den som gjort 
det spytt hela tiden. Och jag hörde historien om den fattiga familjen som vunnit högsta vinsten, 
och om han som räddade sitt liv genom att slänga sig ut genom rälsbussens fönster. 

Några dagar efter olyckan skulle jag klippas och efteråt, när Barbisnisse vred spegeln så att jag 
skulle se resultatet såg jag det förvridna, gula och orangea, vraket av rälsbussen genom fönstret.   

Min kusins pappa hade försovit sig och missat tåget. Det var någon annans docka. 

98 07 01


























































