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Godstoget fra Vikersund, ved femtiden om morgenen, tirsdag 2. august 1910, hadde 

ni mann ombord. Kl. 06.00 lå to av dem livløse under et kaos av splintret 

jernbanemateriell i Gråbekkdalen i Tarmen. En tredje døde neste natt på sykehuset. 

 
De overlevende fortalte om grunnen som ga etter under lokomotivet i 10-15 meters 

lengde, om godsvognene bak som klatret over og knuste brekkvognen da 
lokomotivet sank, om jern- og tresplinter som for gjennom luften, og om stillheten 

etterpå. 

 
Et forrykende tordenvær med store nedbørsmengder hadde kvelden i forveien 
forårsaket omfattende skader i nedre del av Buskerud. Blant annet var 

Randsfjordbanen brutt flere steder mellom Drammen og Vikersund.. 

 
På Krøderbanen var linjen sjekket klokken fire om natten og funnet i orden. 

Godstoget som skulle hente sand på Kløftefoss, la i vei med to mann på loket og 

syv i brekkvogna. 
Hans Gundhus fra Snarum satt i døren og så at Gråbekken var voldsomt stor, men 

at linjen virket hel. Gundhus slapp fra det med et brukket ben. 

 
I Tarmen ble hjelpen organisert forholdsvis raskt. Da lærer Skard som bodde på 
Furuholm ved Sysletorget, kom til stedet kl. 06.15 møtte han en blodig lokfører med 

bandasje over en stor flenge i hodet. Han hadde dratt fyrbøteren ut av 
lokomotivvraket.  Konduktøren og en mann fra arbeidslaget var døde, og 

fyrbøterens prognose var ikke god; benpipene stakk ut av det venstre benet, og en 

arm var brukket på to steder. 

 
Fra Jemterud oppe på haugen hadde fru Spone orkesterplass til katastrofen. Hun 

skaffet ulltepper til de skadede mens Lovise Gudmundsen fra butikken på 
Sysletorget løp til ulykkesstedet med lakener som ble revet opp til bandasjer. 

Svigerdatter Gunvor Gudmundsen (94) forteller at ulykken gjorde sterkt inntrykk på 
svigermoren som i august 1910 passet butikken alene mens mannen var i det 

militære. Hun glemte aldri det hun så i Gråbekkdalen. 

 
Hans Gundhus, som brakk benet, var Gunvor Gudmundsens onkel, bror til hennes 
far Hjalmar Gundhus, senere lensmann i Vikersund. 

 
Nede i søla i Gråbekken kom Anton Hellum til seg selv og oppdaget at han holdt 

krampaktig rundt en hjulaksel. Han var blant de fire som var alvorlig skadet og ble 

sendt til Rikshospitalet i Kristiania med tog over Roa. Linjen om Drammen var 

ødelagt, som sagt. Syketransporten tok seks timer og ble avsluttet i hestedrosje 

over brostenene fra Østbanen til sykehuset. 

 
KILDER: Terra Buskeud – Historieboka.no. «På sporet med Krøderkippen»-Norsk 

Jernbaneklubb/ Stiftelsen Krøderbanen 1967. 



 
 

ETTER ULYKKEN. En ukjent fotograf tok dette bildet etter ulykken. Det er det ene av to 

eksisterende fotografier som dokumenterer tragedien.  Bildet er tatt på nordsiden av fyllingen 

som ga etter. 

 
Andre ulykker på  Krøderbanen 

 
1874. 30 år gamle Nils Olsen Tufta omkom under en jernbanevogn på Krøderen 

stasjon. 

 
1890. En gammel kone ble påkjørt av toget og drept ved Lien. 

 
1927. Oskar Olander påkjørt og drept ved Hilsen-overgangen på Snarum søndag 13. 

mars. Årsak: Høye brøytekanter. 

 
1922.  Avsporing ved Grinda, syd for Morud. Passasjervognen ble hengende mot en 

stolpe som hindret at den raste utfor skråningen. Ingen skadet 

 
1931. Middagstoget på feil spor ved Kløftefoss moser endebufferen på 

godstogsporet. Ingen ble skadet, men togekspeditør Eivind Ruuds fortvilelse var så 
stor at den ble husket i ettertid. 

 
1937. Arbeidsløse Birger Glesne fra Holehagan i Tarmen blir helt og får fast 

ansettelse ved NSB etter å ha avverget en ny ulykke ved Gråbekkdalen skjærtorsdag 

dette året.  Han gikk passasjertoget fra Vikersund i møte og fikk stanset det før det 

nådde et begynnende ras. 

 
Da riksveien ble lagt om ved Hæhre rundt 1960 førte det til flere kollisjoner mellom 

tog og bil på Hæhre-overgangen. En vestlending skal ha kolliderte to ganger på kort 

tid. 
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