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Plocka smultron

Vi värnar barnens rätt att vara barn.
Sms:a BRIS50 till 72950 och bidra
med 50 kr. Eftersom vi inte är stats-
finansierade behöver vi ditt stöd.

N
är många människor 
samlas på en begränsad 
yta fi nns alltid risk för 

olyckor. Även före rockkon-
serternas och fotbollsmat-
chernas tid har katastrofer 
inträffat. En av de mest upp-
märksammade ägde rum 23 
september 1885 och den levde 
länge kvar i folkminnet.

En av 1800-talets största 
svenska stjärnor, sångerskan 
Christina Nilsson, var på besök i 

huvudstaden. Hon skulle under 
tre utsålda kvällar uppträda på 
Musikaliska akademien. Hon 
kom själv från enkla förhål-
landen och brukade ofta, efter 
en konsert, framträda gratis för 
dem som inte hade råd att betala 
dyra biljetter. 

Det gjorde hon också denna 
gång, från sin balkong på Grand 
Hôtel. Den sista konsertdagen 
hade en stor folkmassa samlats 
utanför hotellet. Sångerskan 

framförde två visor och drog 
sig sedan tillbaka. 

När folksamlingen efteråt satte 
sig i rörelse utbröt plötsligt 
panik. Trängseln blev för stor, 
människor föll omkull och 
trampades ner. Ett tjugotal 
personer, alla kvinnor och 
barn, dödades och fl erdubbelt 
så många skadades. 
Fasansfulla scener utspelade 
sig. Söndertrasade kroppar 

bars in på Grand Hôtel eller 
lades i rader på Karl XII:s 
torg. 

Efteråt var platsen full av 
avslitna klädesplagg, skor och 
andra tillhörigheter.

Det blev aldrig helt utrett vad 
som egentligen hände. Det så 
kallade Palmeska huset, nuva-
rande Handelsbanken, vid 
hörnet Kungsträdgårdsgatan/
Blasieholmshamen, var ny-

uppfört. Byggnadsställningar 
och gatstenar i den trånga 
passagen kan ha hindrat män-
niskor från att komma fram. 

Det förekom också speku-
lationer om att några unga 
män skulle ha skrikit, trängt 
sig fram och medvetet försökt 
skapa kaos. En person dömdes 
senare för att ha fört ”oljud å 
allmän plats”. 

Stockholms polismästare 
anklagades också för att inte 

ha vidtagit åtgärder som kunde 
ha förhindrat katastrofen. Han 
blev dock inte dömd för något 
brott. 

Christina Nilsson lär ha tagit 
väldigt illa vid sig. Hon gav 
ekonomisk hjälp till offrens 
familjer, besökte skadade och 
höll en välgörenhetskonsert 
vars hela avkastning gick till 
de drabbade. 

Lena Karlsson
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Tjugo dog när stjärnan uppträdde

 Läs mer om det gamla Stockholm på Stockholmskällan – www.stockholmskallan.se
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