
Afekrift.

Kungl.Maj:ts och Bikets Svea Eofrätts utslag på de besvär, dels 

Länsmannen C.A.Arnheim, dels Pastorn friherre Carl Gustaf Fredrik Lager

felt ooh Aktiebolaget E.Lundvik & C:o dels ook Löjtnanten Gunnar Ton der 

Burg anfört öfrer ett af'Svartlösa Häradsrätt den 30 Deoember 1914 medde • 

ladt utslag i mål mellan Arnheim, å tjänstens vägnar, äfvenaom Friherre 

Lagerfelt ooh nämnda bolag, å ena, samt styrelseledamöterna i Järnvägs

aktiebolaget Stockholm-Saltsjön, nämligen Hana Excellens Herr Ministern 

för utrikeaärendena Knut Agaton Wallenberg, Bankdirektören Josef Haoh- 

mansson, vioe Häradshöfdingen Oskar fredrik Kinnander ooh Direktöran Jo* 

eef Ernst Sachs, äfvensom Ingenjören Mats Hedlund, förra Irafikchefen 

Carl Larsson, Tågföraren Carl Gustaf Oscar Eriksson ooh ofvanbemälde von 

der Burg, å andra sidan, angående åtal för vållande till annans död med 

mera, varande förklaringar öfver Arnheims, Friherre Lagerfelta och Aktie - 

bolaget E.Lundvik & C:os besvär afgifha af Hedlund, Larsson och Eriksson 

hvaremot von der Burg, med hvilken Friherre Lagerfelts och sistnämnda bo

lags besvär varit utställda till delgifning, underlåtit inkomma med för

klaring, oaktadt han behörigen undfått del af besvärshandlingarna; Gif

tet i Stockholm den 17 Deoember 1915.

Af handlingarna i målet inhämtas:

Arnheim har efter särskilda stämningar vid Häradsrätten anfört:

Å den ofvannämnda järnvägsbolag tillhöriga järnvägen mellan Stockholm 

och Saltsjöbaden hade elektriska tåg den 1 Juni 1913 framförts på dubbel

spår mellan Storängens station och den i östlig riktning därifrån beläg

na Saltsjö-Dufnäs station. Vid en strax öster om Storängens station öf

ver järnvägen ledanda vägöfvergång hade nämnda dag ett af Eriksson fördt 

tåg, som omkring klockan elfva förmiddagen afgått från Stockholm, å det 

nordligare af två nära intill hvarandra liggande järnvägsspår sammanstött 

med en af von der Burg förd, Aktiebolaget E.Lundvik & C:o tillhörig au- 

tomobil, som i riktning från söder mot norr skolat passera vägöfvergång- 

en. Vid sammanstötningen hade automibilen krossats och därvid en minder

årig flicka, Friherre Lagerfelta adoptivdotter Karin Victoria Elisabet 

Lagerfelt, som jämte von der Burg och två andra personer suttit i samma 

säte å automobilen, tillfogats så svåra skador, att hon omedelbart afli- 

dit. Till omförmälda olycksfall vore järnvägsbolagets styrelseledamöter 

och deraa medparter vid Häradsrätten vållande, styrelseledamöterna samt 

Hedlund ooh Larsson - af hvilka de två sistnämnda vid ifrågavarande tid
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rarlt Hedlund ledamot af järnvägsbolagets styrelse och bolagets verk- 

ställande direktör samt Larsson samma bolags trafikchef - dels därige

nom att de ioke vid den i frågavarande vägöfvergången låtit anbringa 

grind eller bom söder om järnvägen oob därjämte underlåtit såväl att

föranstalta om bevakning vid vägöfvergången som ock att eljest vidtaga
t

anordningar för att varna vägfarande för annalkande tåg oob förebygga 
\

olyckshändelser, dels därigenom att de försummat att anbefalla signals 

afglfvande från tågen före passerandet af vägöfvergången dels ock däri

genom att, ehuru järnvägsbolaget vid nämnda tid icke ännu ägt låta tågen 

gå i dubbelspårstrafik, ifrågavarande tåg ändook gått i sådan trafik 

oob framförts å därför afsedt spår, Eriksson dels därigenom att han vid 

Ifrågavarande tillfälle framfört tåget med större hastighet än enligt 

vederbörande tjänBtgöringsreglemente varit tillåtet dels ock därigenom 

att ban brustit i vaksamhet, samt von der Bur g dels därigenom att han 

vid tillfället ioke iakttagit nödig försiktighet ooh vaksamhet, dels 

därigenom att han ioke vid vägöfvergången färdats så sakta, att automo- 

bilen kunnat ögonbliokligen stannas, dels ook därigenom att han, då han 

ansett sig Ioke ku^na hinna öfver järnvägen,innan tåget kommit Aram till 

vägöfvergången, ooh därför bromsat automobllen, underlåtit att slå baok 

med maskinen. På grund af det anförda yrkade Arnheim ansvar A styrelse

ledamöterna samt Hedlund, Larsson, Eriksson och von der Burg för vållan

de till Karin Yiotoria Elisabet Lagerfelts död, å styrelseledamöterna 

ooh von der Burg jämlikt 14 kapitlet 9 § Strafflagen samt å Hedlund, 

Larsson ooh Eriksson jämlikt samma lagrum, jämfördt med 26 kapitlet 15 

8 Strafflagen.

Arnheim har därjämte påstått ansvar å järnvägsbolagets styrelse

ledamöter samt Hedlund ooh Larsson jämlikt 6 1 1  Kungl.Kungörelsen den 

11 Deoember 1874 angående ordningen för afsynlng ooh besiktning af en

skilda Järnvägar ooh deras upplåtande för allmän trafik för det & ifråga 

varande Järnväg tågen sedan den 23 Maj 1918 gått i dubbelspårstrafik, 

ehuru Kungl.Väg- ooh Vat t enbyggnadSB t yre Isen först dtn S Juni samma år 

meddelat bolaget tillstånd till sådan trafik.

'friherre Lagerfelt har lnstlmt 1 Arnheims anevarstalan beträffan

de åtalet för vållande till Karin Viotoria Elisabet Lagerfelts död äfven 

som yrkat åläggands för Järnvägsbolagets styrelseledamöter att ersätta 

friherre Lagerfelt kostnaderna för Karin Tiotoria Elisabet Lagarfilta
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begrafning u i  flakuadr» kronor.

Å Aktiebolaget E.Lundvik & C:oa vägnar har Filosofie Doktora 

Paul Slrgeaaoha Tid Häradsrätten påstått ansvar å järnvägsbolagets sty

relseledamöter och deras medparter vid Häradsrätten för vållande till oft* 

van angifna olyckshändelse äfveaeom yrkat, att enär den ifrågavarande • 

automobilen vid sammanstötningen helt ooh hållet förstörts, samt bolaget, 

som aaväadt samma automébll i en af bolaget hållen ohaufförskola, däref

ter aödgata för ohaufförakolan använda ea annan bolaget tillhörig automo

bil, värd fyratusen sexhundrafemtio fem kronor, hvilkea senare automobil 

genom dylik användning minskats i värde, aå att den vid försäljning i Ja

nuari 1914 betingat tt pris af alleaaat tvåtusen femhundra kronor» järn- 

vägabolagete styrelseledamöter ooh deras nedparter måtte förpliktaa att 

till Aktiebolaget E.Lundvik b C:o utgifva i ersättning för den förstörda 

automobilen tretusen kronor, i hyra af förvaringsrum för lämningarna ef

ter aamaa automobil ea krona om dagen från ooh ned o fr an be rörda den 1 JU- 

ai 1913 till dosa nämnd.*, belopp å tretusen kronor till betalning fast

ställts , aemt 1 ersilttning för ofvanberörda vi. rde minskning tvåtusen ett

hundrafemtio fem kronor*

Järnvägabolagets btyrelaeledamöter samt Hedlund ooh Laraaoa invän

de vid Häredsrätten, att Arnheim icke vore behörig att utan anglfvelae af 

Zungl.Täg-och Vatte»byggnadsstyrelsen aaetälla åtal för öfrerträdelae af 

ofrannämada Kungl.Kungörelee den 11 recember 1874.

Käraderätten, hvurest Friherre Lagerfalt samt Aktiebolaget L»Lund

vik k C:o fordrat ersättning för aina koatnader å målet med tillhopa sex

hundra kronor jämte hvad aom åtginge till lösen af Häradsrättens proto

koll i mAlet, har genom aitt utslag utlåtit «¿g:HKradaritten lämnada utan 

afseende hvad 1 målet invändts mot Arnheims behörighet att däri föra ta

las. ¿etrilf iande själfva målet ooh hvad förat anginga de mot ledamöterna 

i styrelsen för järnvägsbolaget Excellensen Wallenberg, Baohmanaaon» Kin- 

nander ooh Sachs framställda ansvars- ooh ersättningspåståenden, aå anär 

i målet vore upplyst, att i bolagets tjänat varit anställda såväl an verk

ställande direktör som ook en trafikchef, hvilka, då annat i målat aj 

blifvit utredt, måste aatagaa hafva 1 fråga om järnvägstrafikens skötsel» 

i den mån a '.yrelsen loks 1 afseende därå meddelat särskilda Instruktioner 

erhållit aa fullt ajfilfständig ställning ooh följaktligen hk d nyaa nämnda 

inskränkning måste i styrelsens ställa bära anava ret för j ära väga t ra fiken* 

behöriga eköteel samt särakllde instruktioner, såvidt visats, icke för



verkställande direktören ooh trafikohefen af styrelsen 1 förevarande af- 

seende meddelats , alltså ooh AA ioke oas påståttb , att styrelsen vid ut

seende af verkställande firektör ooh trafttcohef åsidosatt nödig omtanke, 

funne Häradsrätten de mot Excellensen Wallenberg, Haohmansson, Kinnandor 

ooh Saohs framställda ansvars- ooh ersättningspåståenden icke kana bi- 

fallas. Vidkommande därefter Atalet mot de 1 bolagets tjänst aaställda 

Verkställande Direktören Hedlund, Trafikchefen Larsson ooh Tågföraren 

Eriksson ooh do i samband därmed framställda ersättningspåståenden funna 

Häradsrätten det visserligen vara i målet utredt, dels att grisd eller 

bom icke i enlighet med gällande föreskrifter verit anbragt söder om ba

naa vid den i målet omföraälda vägöfvergången, ooh dels att Eriksson vid 

IfrAgavarando tillfälle framfört tAget med större hastighet än som öfver- 

ensstämde med härom meddelade bestämmelser samt att han ikJn gifvit signa? 

omedelbart föra paasarandet af vägöfrergAsges, man emedan det ioke genom 

hvad i målat förekommit kunda ansea styrkt, att Hedlunds ooh Laraaoaa un

derlåtenhet att låta anbriaga grind eller bom aödar om baaaa eller Eriks** 

eoaa förfarande att framföra tåget hastigare än tillåtet vållat samsa n- 

stötnlnges mellan tåget ooh des af voa der Burg förds automobilen, hvil- 

kes sammanstötning orsakat Karin Victoria Lllsabet lagerfelts död, tjr ooh 

som aed hänsyn till daa ringa trafiken öfrer Järnvägen vid sagda vägöfver - 

gåsg det ioke kunde ansea hafva ålegat vara sig Hedlund ooh Larsson stt 

utan särskild föreskrift från vederböUande myndighets sida anordna vakt

hållning vid vägöfvergången eller Eriksson att utan särskild föreskrift 

gifra signal, samt sådana föreskrifter ioke, aåvldt utredt vore, meddelats 

alltså ooh då, äfraa om det loke varit 1 enlighet med gällande bestämmel

ser, att dubbalspårstrafik anordnats å banan, lnnsa Kungl.Väg- ooh Vstten- 

byggnadsstyrelsen därtill lämnat medgifrande, Hedlund ooh Laraaos 1 allt 

fall med hänsyn till hvad vittnat Majoren vid Kungl.Väg- ooh Vattenbygg

nads kåren Fredrik Enblom 1 målet upplyst, varit fullt befogade antags, stt 

da vid dan tid åtslat afSåge med stöd af det tillstånd, som meddelats af 

Enblom, varit berättigade att anordna dylik trafik A des del af banan, h w  

om i målet voro fråga, sA myoket hellre som vederbörande besiktningsmän 1 

utlåtande den 16 Maj 1913 1 anledning af verkställd besiktning af anlägg

ningen för anordnande af elektrisk drift å Stockholm- Saltsjöns Järnväg, 

förklarat sig anse nämnda bandel vara 1 sådant sklok, att den kunds för 

trafik öppnas, pröfvade Häradsrättes rättvist Jämväl lämna den mot Hedlund
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Larsson och Eriksson Täckta ansvars- och ersättningstalan utan bifall. Vid

kommande slutligen de mot von der Barg framställda ansvars- och ersättnings - 

påståenden, funne Häradsrätten genom den i målet förebragta utredning det 

ligga honom till last, att han vid det tillfälle» Atalet afsåge, vid ifråga - 

varande vägöfvergång icke i enlighet med bestämmelserna i 13 § 2 momentet i 

Kungl. Förordningen om automobiltrafik den 21 September 1906 med den af honom 

förda automobilen färdats så sakta, att den kundat ögonblickligen stannas, 

utan fast hellre, oaktadt han dels haft noggrann kännedom såväl därom, att 

vid den tid, sammanstötningen sedermera ägde rum, ett tåg från Stockholm pas - 

serade Storängens station utan att där stanna, som ock därom, att söder om 

banan vid vägöfvergången då icke funnits anbragt grind eller bom och ej hel

ler vakthållning varit där anordnad, dels ook måst inse, att han genom öfver- 

trädelse af berörda föreskrift för lifsfara ttsatt icke blott sig själf utan 

äfren tre andra personer, som medföljt i automobilen och där suttit så trångt 

att de ieko utan synnerlig svårighet kunnat vid fara förfoga sig ur densamma, 

underlåtit att, efter det automobilen med sakta fart, orsakad af vägens stig

ning, passerat backen söder om banan, minska den därefter ökade hastigheten, 

förrän då han genom tillrop från en utaf sistnämnda tre personer gjorts upp

märksam på,att tåget nalkats, och då automobilem redan befunnit sig med sitt 

främre hjulpar å södra spåret; ooh enär genom hvad aålunda låge von der Burg 

till last han måste anses genom vårdslöshet hafra varit vållande till samman

stötningen mellan det å norra spåret framgående tåget ooh automobilen, hvil- 

ksn sammanstötning orsakat Karin Yictoria Elisabet Lagerfelts död, pröfrade, 

jämlikt 14 kapitlet 9 § ooh 7 kapitlet 4 1, allt Strafflagen, Häradsrätten 

rättvist döma von der Burg att för vållande till annans död böta femhundra 

kronor, som skulle tillfalla Kronan. Tid denna utgång af målet pröfrade Hä

radsrätten lagligt ej mindre på det sätt bifalla Aktiebolaget E.Lundvik &

C:os mot von der Burg framställda ersättningspåståenden, att von der Burg för

pliktades ersätta bolaget den genpm sammanstötningen förstörda, bolaget till

höriga automobilens värde, hvilket med hänsyn till den därom förebragta ut

redning finge antagas hafra utgjort ettusen åttahundra kronor, äfvensom gälda 

bolagets kostnader med skäliga anseåAa tvåhundrafemtio kronor, än äfren åläg

ga von der Borg att till Statsverket återgälda hvad af allmänna medel utgif- 

vits eller kunde komma att ut g i fras till de på Arnheims begäran såsom vittnen 

hörde Fjärdingsmannen Gustaf Hjalmar Svedén, Polismannen Tftnii Oskar Silsson 

ooh Stations skr ifraren Kila Maurits Bertrand Hjort berg, hvaremot godtgörelss 

till öfriga på Arnheims begäran hörda personer äfVensom till Korrespondenten
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Birger von der Burg icke skulle till statsverket återgäldas.

I besvären har yrkats, af Arnheim, Friherre Lager felt ooh Aktiebolaget 

E.Lundvik & C:o, att deras i målet förda talas måtte i allo bifallas, samt af 

von der Borg, att han måtte befrias från ansvar ooh ersättningsskyldighet el

ler att i allt fall beloppet af de honom ådömda böter måtte nedsättas ooh er

sättningsskyldigheten fördelas mellan honom ooh öfriga i målet tilltalade. Hed

lund ooh Larsson hafVa i förklaringen vidhållit sin invändning mot Arnheims be

hörighet att anställa åtal för öfverträdelse af Kungl.Kungörelsen den 11 Deoem- 
ber 1874.

Kungl.Hofrätten har tagit målet i öfvervägande; ooh enär Friherre La

ger fel t icke på den grund att Karin Viotoria Elisabet Lagerfelt varit hans a- 

doptivdotter är behörig att föra ansvarstalan för vållande till hennes död, 

samt hans anspråk att erhålla godtgörelse för utgifterna för hennes begrafning 

ioke är lagligen grundadt, lämnar Kungl. Hofrätten hvad han anfört för vinnande 

af ändring i Häradsrättens utslag utan afseende.

Som Gir gens ohn till stöd för sin behörighet att i målet föra talan för 

Aktiebolaget E.Lundvik & C:o åberopat en å bolagets vägnar utfärdad rättegångs- 

fullmakt i# blanoo för innehafVaren, men denna fullmakt icke medfijrt behörig

het att väcka talan om ansvar, och den å bolagets vägnar i sådant afseende för

da talan följaktligen icke må i målet komma under bedömande, finner Kungl.Hof- 

rätten bolagets besvär, såvidt däri fullföljts ansvarstalan, icke kunna till 

pröfning upptagas.

Kungl.Ho frätten fastställer Häradsrättens utslag beträffande den i må

let gjorda invändning mot Arnheims behörighet att tala å öfverträdelse af Kungl* 

Kungörelsen den 11 December 1874.

Emedan, på sätt Häradsrätten yttrat, icke antagas kan, att den omstän

digheten, att vid den i målet i frågakomna vägöfvergången ioke funnits grind el

ler bom, varit medverkande orsak till den därstädes skedda sammanstötningen mel' 

lan järnvägståget och den af von der Burg förda automobilen, ooh det icke hel

ler kan anses hafva ålegat järnvägs förvaltningen att eljest där hafva särskil

da anordningar för trafikens tryggande, samt sammanstötningen ioke kan anses 

hafva vållats däraf att Eriksson framfört tåget med större hastighet än tillå

tit varit, ooh uraktlåtenheten att beordra eller gifva signal omedelbart före 

passerandet af vägöfvergången icke kan beteoknas såsom bristande vaksamhet i 

fråga om järnvägstågets framförande, ty ooh som, med hänsyn till hvad i målet



lifVit upplyst, järnvägsförvaltningen haft anledning antgga, att Tid ifrågava- 

ande tid järnvägstågen fått framföras å dubbelspår, samt den omständigheten 

tt dubbelspårs trafik ägt rum förty icke må föranleda ådömandet af ansvar eller 

rsättningsskyldighet, fastställer Kungl.Hofrätten det slut, hvartill Härads- 

[ätten kommit beträffande Arnheims mot järnvägsbolagets styrelseledamöter samt 

ledlund, Larsson och Eriksson förda ansvarstalan samt Aktiebolaget S.Lundvlk & 

}:os mot dem framställda ersättningsanspråk.

Vidkommande Arnheims åtal mot von der Borg och Aktiebolaget E.Lundvik 

b 0: os ersättningstalan mot honom finner Kungl. Ho frättes ej skäl att i anledning 

[ af Arnheims ooh von der Burgs klagan göra ändring i Häradsrättens utslag eller 

att på bolagets fullföljda talan göra annan ändring i utslaget än att Kungl.

Ho frätten med afseende å den i målet förebragta utredning rörande den förstör

da automobilens värde bestämmer det belopp, von der Burg har att såsom ersätt

ning för samma automobil till bolaget utgifra, till tvåtueen femhundra kronor.

Friherre Lagerfelt ooh Aktiebolaget E.Lundvlk & C:o, hvilka fordrat er

sättning för sina kostnader å målet i Kungl. Ho fr ät t en, skola samma kostnader 

själfra vidkännas.

Talan mot detta utslag må hos Kungl.Maj:t fullföljas af friherre Lager- 

felt, Aktiebolaget E.Lundvlk & C:o ooh von der Burg. Det af Arnheim å tjänstens 

vägnar utförda åtal må ej fullföljas af annan än i 30 kapitlet 6 1 3  momentet 

Rättegångsbalken omförmäld åklagare.

Klagan föres genom besvär, hvilka skola före klockan tolf å trettionde 

dagen härefter eller den 17 Januari 1916, inglfras till Kun^.Majits Hedre Ju- 

stitierevision. Vid besvären foge klagande öfrerklagade utslaget samt Härads

rättens ooh Kungl.Hofrättens i målet förda protokoll, såvidt deras Insändande 

ej jämlikt 30 kapitlet 40 § Rättegångsbalken åligger Kungl.Hofrätten.

Därjämte åligger det Friherre Lagerfelt, Aktiebolaget E.Lundvlk & Oro 

äfrensom von der Burg, hvar för sig, att inom föreskriften tid till ledre Ju- 

stitierevisionen ingifra Konungens BefallningshafVandes bevis om nedsättning 

af fullföljdsafgift, etthundrafemtio kronor, samt af enahanda belopp till sä

kerhet för den kostnadsersättning, som Kungl.Maj:t kan komma att tillerkänna 

klagandes motpart. Företer klagande bevis, att han nedsatt sistnämnda belopp, 

men ioke bevis om nedsättning af stadgad fullföljdsafgift, skall vid besvären 

fogas sådant intyg om fattigdom, som i 30 kapitlet 22 § Rättegångsbalken sägs. 

Kan klagande ej heller förete bevis om nedsättning af föreskrifvet belopp till 

säkerhet för motparten« kostnadsersättning, skall ansökan om tillstånd att u-
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tan hinder däraf få fullfölja talan fogas vid besvären och vara åtföljd af aå-

dant intyg om fattigdom» sora nyaa är sagd t. Fullföljer von der Burg talan i

ansvarsfrågan» vare han fri frkn nedsättande af fullföljdsafgift.

Att emot ICungl.Hoffrättens utslag fullfölja talan allenast beträffande

rättegångskostnad är ej tillåtet.

ra Xungl.Hofrättens vägnar:

Ivar Afseliua/
Axel Duri ing.

Utslag mellan Länsmannen C.A.Arnheia ra.fl.» å ena» samt Löjtnanten Gunnar von 
der Burg »«fl.» & andra sidaa«
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natt afskrifv^t intyga:


