
• Torsdagen den 6 juli 1939 omedel
bart före klockan 20. 15 inträffade en 
allvarlig trafikolycka på Slussplan 
den dittills svåraste i den stockholmska 
sp~rvägsrörelsens historia. Spårvägstå
get nr 2 på linje 3 vilket från Söder
malmstorg framfördes Östra Slussga
tan norrut, spårade ur i vänsterkur
van in till Slussplan med påföljd, att 
släpvagnen stjälptes omkull och del
vis slogs sönder. Tre av vagnens pas
sagerare dödades och 29 skadades. 

De avlidna var strykerskan Ebba 
Constantia Hummel (f. 1889), Stock
holm, änkefru Frida Elisabet Bengts
son (f. 1894), Segeltorp, och barn
sköterskan Ingrid Kristina Engström 
(f. 1906). Den sistnämnda var sedan 
några år anställd i en svensk minister
familj utomlands och var tillsammans 
med familjen på besök i hemlandet . 
Vid olyckstillfället var hon åtföljd av 
familjens 4-åriga dotter, som emeller

tid undslapp med obetydlig skada. 
Brandkåren sände fyra ambulanser 

- alla som fanns tillgängliga - till 
platsen. När de kom fram, hade flera 
av olycksvagnens passagerare hjälpts 
ur av tillskyndande personer. Man 
klättrade upp på vagnen och hjälpte 
de skadade en efter en genom de kros
sade fönstren. Sedan höggs även taket 
på vagnen upp. 

A v de skadade fördes 10 till Sera
fimerlasarettet och 19 till Maria sjuk
hus. Några var allvarligt skadade där
ibland en kvinna, som fick ena armen 
amputerad. 

Olyckstågets förare var Andreas 
Justinus Sjöblom (f. 1892, anställd 
19 19), konduktör på motorvagnen 

var Georg Valdemar Johansson (f. 
1894, anställd 19 19) och på slä pvag
nen Nils Torsten Thimberg (f. 1888, 
anställd 19 18). 

Hur gick det till 

Vid förhör som hölls framgick bl. a. 
följande : 

Vid infarten till hållplatsen vid 
Timmermansgatan inträffade just som 
Sjöblom med ett raskt grepp förde 
kontrollerveven i »nolläge» ett kraf
tigt frånslag. Samtidigt' märktes en 
kraftig smäll i kontrollerbordet och 
man iakttog blå lågor som slog ut om
kring dess nedre del. Magnetbromsen 
fungerade emellertid fullt effektivt. 
Under fortsatt färd till Adolf Fred
riks Torg slog gnistor ut, och ett frä
sande ljud hördes i kontrollerbordet. 
Mellan dessa hållpla tser kom endast 
handbromsen till användning. 

På Adolf Fredriks Torg beslöt Sjö

blom att framföra tåget från bakre 
kontrollerbordet, medan Johansson 
ställde sig på främre plattformen och 
höll utkik framåt. Manövreringsanord
ningarna och magnet bromsen funge
rade väl. Färden fortsatte efter up
pehåll vid Ragvaldsgatan utan an
märkning nedför den branta backen 
till Södermalmstorg. 

På Södermalmstorg befann sig kon
trollör Lindmark, till vilken nu rela
terade förhållanden anmäldes. Han be
stämde, att motorvagnen skulle tas ur 
trafik, så fort den kom till Haga s. 
gr. Dit skulle tåget föras med försik
tighet på samma sätt som skett till 
Södermalmstorg. Passagerarna i motor
vagnen anmodades att taga plats i 

släpvagnen, där efter omflyttningen 
omkring 40 personer befann sig. 

Färden fortsatte alltså. Vid själva 
början av utförsbacken i Östra Sluss
gatan uppskattade Sjöblom farten till 
högst 10 km/ tim. Allt gick väl i un
gefär halva backen, men där började 
vagnen öka farten. M'agnetbromsen 
tog icke, och farten ökade mer och 
mer. Når Sjöblom märkte detta, ro
pade han till konduktör Johansson på 
främre plattformen att sanda och drog 
samtidigt till handbromsen för fullt. 
Johansson sandade så mycket som det 
var honom möjligt. Ingenting hjälpte, 
utan tåget gick in i växeln och väns
terkurvan vid infarten till Sltissplan 
med hag fart . Då släpvagnen befann 
sig ungefär mitt i kurvan, spårade 
den ur, gick ut till höger, stötte med 
högerhjulen mot kanten aven refug 
och stjälpte omkull på höger sida . 
Därvid brast buffertkopplingen, men 

säkerhetskedjan höll, varför vagnen 
liggande släpades med ytterligare 10
12m, innan tåget stannade. Endast 
bakre hjulen på motorvagnen spårade 
ur. 

Motorvagnen, som hade nr 282, för
des till stationen vid Ringvägen, där 
den av polisen plomberades för kom
mande undersökning. 

Vid olyckstillfället var både verk
ställande direktören och trafikchefen 
på semester. Den förres ställföreträ
dare, bolagets ombudsman Wilh. 
Augustinsson, befann sig efter över
enskommelse med SS:s styrelse på 
grund aven närstående persons från
fälle på tågresa söderut, ungefär sam
tidigt med att olyckan inträffade. 



Han fick, sedan tåget lämnat Söder
tälje, ett telegram av tågkonduktören 
om vad som inträffat. Genom tillmö
tesgående från SJ:s sida stannade upp
gående göteborgståget i Gnesta, med 
vilket Augustinsson återvände till 
Stockholm redan olyckskvällen. 

Undersökningar sätts igång 

Utan dröjsmål företogs undersök
ningar och prov färder av materielen 
från olyckan. Den första av dessa ägde 
rum dagen efter denna (således 7/7 
1939) och verkställdes av byråingen
jör Ehrlin (VoV) och civilingenjö
rerna Lundström och Waldenström 
(ÖÄ). Förrättningen som gällde mo
torvagn nr 282, försiggick först vid 
Ringvägen. Sedan bogserades vagnen 
till Jakobsdal, varifrån den återfördes 
till Ringvägen av egen kraft. 

Vid de företagna bromsproven i 
backarna mellan Aspudden och Mä
larhöjden konstaterades, att den elek
triska bromsen fungerade normalt, 
manövrerad från bägge kontrollerna. 
Ä ven handbromsen visade sig vara 
utan anmärlming. Slutomdömet blev, 
att i motorvagnen inte förekommit 
någon felaktighet, som kunnat vara 
orsak till olyckan. 

Nästa prov företogs natten till den 
9/7 av Spårvägsbolaget med ett helt 
tågsätt enligt av järnvägsinspektör 
Ståhle och ovannämnde Waldenström 
upprättat förslag. Utom de nämnda 
deltog även Ehrlin i proven. För att få 
lika förhållanden som vid olyckstill
fället utfördes dessa på sträckan Sö
dermalmstorg - Östra Slussgatan 
Slussplan. Samtliga manövrer utfördes 
från motorvagnens bakre ände. Fyra 
prov utfördes. Mellan dessa vände tå
get i spårslingorna vid Kornhamnstorg 
och Ringvägen. Som förare tjänst
gjorde 1699 Larsson under över kör
mästare Björnskogs ledning. 

Provdgets sammansättning utgjor
des av motorvagn nr 282 (= olycks
vagnen), kopplad på samma sätt som 
vid olyckan, och släpvagn nr 805 av 
samma typ som den vid olyckstillfäl
let använda nr 865. Släpvagnen var 
belastad med gjutgods beräknat att 
motsvara vikten av passagerarna vid 
katastrofen. . 

Proven gav följande resultat: 
Prov nr I Tågets hastighet kunde 

av föraren helt regleras med anlitande 
enbart av den elektriska bromsen och 
vid en hastighet motsvarande en gå
ende persons, utan att bromsens fulla 
effektivitet behövde utnyttjas. 

Prov nr 2 och 3 Normal igångsätt
ning med bromsning enbart med hand
broms från både motorvagn och släp

vagn (prov nr 2) och med använ
dande enbart av handbroms från mo
torvagn (prov nr 3)' Resultat: has
tigheten kunde helt regleras av föra
ren utan att anlita handbromsens fulla 
effektivitet. 

Prov nr 4 Igångsättning från mo
torvagn och därefter bromsning en
bart med släpvagnens handbroms. 
Hastigheten kunde helt regleras, och 
bromsens hela effektivitet behövde 
inte heller i detta fall helt utnyttjas. 

Ännu en undersökning företogs 
på offentligt uppdrag - av de förut 
nämnda herrarna Ehrlin, Ståhle och 
Waldenström. Härvid underkastades 
materielen i olyckståget en fullständig 
undersökning i alla detaljer, som in
går »i de elektriska och mekaniska an
ordningarna för framdrivandet, brom
sand et och stoppandet» aven elspår
vagn. Det framgick, att »några fel
aktigheter å de båda vagnarnas meka
niska anordningar eller å den del av 
deras elektriska utrustning, som an
vändes vid olyckstillfället, inte hade 
kunnat konstaterats. (Släpvagnen ha
de vid olyckan ramponerats, och den 
svårt skadade vagnskorgen skilts från 
underredet. De båda vagndelarna hade . 
under lås förvarats i Råsunda.) 

Helt frikända 

Denna sorgliga händelse blev 
man kan kanske säga givetvis - före
mål för handläggning vid rådhusrät
ten. Dit blev olyckstågets förare och de 
två konduktörerna instämda. Målet 
förekom vid åtta rättegångstillfällen 
under 1939 och de första månaderna 
av 1940. 

Bland handlingar i rådhusrättens 
protokoll finner man även en inlaga 
undertecknad av överingenjör E Eng
dahl (SS, Råsunda). Man läser bl. a. 
följande: »Jag ansluter mig i stort sett 
till herrar Ståhles, Waldenströms och 
Ehrlins uppgifter. Utan att göra nå
got påstående vill jag säga, att det är 
min uppfattning, att föraren omedve
tet gjort sig skyldig till felmanöver, 
så att kontrollerveven förts på fart 
under färden å raksträckan på Östra 
Slussgatan.» (D. v. s. den starka slutt
ningen, som från Södermalmstorg 
ledde till kurvan vid infarten till 
Slussplan. ) 

Åklagaren yrkade ansvar på de till
talade för vållande till andras död. 
I avkunnat utslag av den 29 april 
1940 fann emellertid rådhusrätten, att 
åtalet mot Sjöblom, Johansson och 
Thimherg inte kunde bifallas. 

Rättegången fördes vidare till hov
rätten. Ä ven där blev de tilltalade fri
kända. 


