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te de ni o saknade Jät t evf sänkt e Barb
havaren siönk q0 neter från land.

Allt hopp om att finna någon av de nio saknade från bogserbå-
ten Barbara i livet är ute. Intensiva spaningar sedan klockan 4

på onsdagsmorgonen i farvattnet kring Galtö i lnloppet till Göte-
borg eller på de närllggande stränderna var resultatlöst.

Talrika fynd av nl1itära blåkläder, som de förtvivlat känpande
nännen krängt av sig i vattnet när de försökte simna mot landr €o
skadad jolle, livbälten o. or från Barbara är de enda fynden på
onsdagsmorgonen. .

Det var två jättevågor i tät följd på Iåringsidan, som kom Barbara
att sjunka. En våg slog ned i skorstenen och släckte fyren så att
rök och gnistor yrde. Barbara sjönk på ett par ninuter berättar ö-
verlevande.
Redan kl. 4 i dag på norgonen började intensiva spaningar av Kå 43s
egen personal, tull oeh flygplan.

Strand.en tnnanför den plats där båten förliste var på norgonen
överhöIjd med vrakspillror. BI. &. 1åS där bogserbåtens livbåt,
svårt sönderslagen i akterstäven, två lådor för livbäIten, flera
Iösa livbälten och en he1 del kläder, framför allt blåkIäder, som

tydligen besättningsnännen kastat av sig i vattnet för att kunna
simna lättarc. I en ficka till ett par byxor hittade man en iden-
titetsbrleka, som dock tillhörde en av dem son räddat sig sjäIv.

Den omkomne sergeanten G. H. StjärmsJcog sågs simma c:a 50 meter
från land men har tydligen eJ orkat fram eller inte kunnat ta sig
upp på land i den starka sjöhävningen.

Den allmänna meningen på Galtö är att on hjä1p inte komnit hade
ingen av dem, som komnit i vattnet, lyckats ta sig upp på land.

Under heLa natten patrullerade värnpliktiga kustartlLleris-ter
på Galtö stränder för att söka kanraterna. Någon nat eller sömn

blev det inte tal on på hela natten, och först ganska långt fram
på norgonen kon det avlösning.

Det anses ganska egendornligt att Barbara kapsejsade. Dels är
det ju en ganska stor båt, dels bade den kraftlg barlast i naski-
nen oeh var dessutom fullbunkrad ned kol. Den fortsatta utred-
ningen får ge svar på frågan varför den slog runt och vattenfyll-
des så snabbt.
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Något ögonvittne flnns inte till förlisningen. Det var två ci-
vilanställda biträden ti11 kustartilleriets tlllsyningsnan på CaI-
tö son upptäckte de skeppsbrutna vid stranden och rusade tt1I ned
linor och andra hjälpnedel och lyckades få upp dem.

Avlösningen till spaningspersonalen som under natten bedrivit
efterforskningar både på sjön och utefter stränderna, skickades ut
på norgonen.
Catalina spanar.

Ett Catalinaplan, som för närvarande är statlonerat på Säve,
spanade på onsdagsmorgonen kring olycksplatsen för att man skulle
få visshet, huruvida någon av de saknade lyckats ta sig i land på
någon holne eller något skär. Spaningarna gav negativt resultat.
1 1 tos sie i land.

Barbara var vid olyckstillfället på henväg efter ett uppdrag
för kustartilleriets räkning. Vid olyckstillfälIet var vindstyr-
kan 22-24 sekundmeter ned grov sjö.

P1öts1lgt kom två särskilt kraftiga brottsjöar och pressade
ner båten, som hastigt sjönk cirka 700-800 meter från GaItö. Be-
sättningen kom i sjön och elva lyckades trots de svåra bränningar-
na ta sig i land på Galtö.

Så snart olyekan blev bekant larmades sjöräddningen och flera
olika fartyg gick ut tttl platsen för att söka de saknade under
s t rå1kas tarbelysning.
Snabb första-hiä1o.

Maskinfurir Stig Gustavsson säger att den värnpliktige, son var
nere i naskinrumrnet, var före honom uppför trappan not däck så han
tycks ha konnit ut också. Han kon aldrig i land. Men hur don kunde
ta sig upp ur maskin begriper inte jag. Det var duktigt gjort och
vlttnar om snabb uppfattning. Vi var utnattade alla när överste
Haglund kom i båten L,ärkan rned sjuksyster flck hon nycket att göra.
All personal hjälpte tlll oekså och gav oss flltar, varma kläder
och varmt att dricka.

På KA 4:s sjukstuga rådde en febril verksamhet på natten. Man

hade då lagt om samtliga skadade, vilka alle flck stanna på sjuk-
stugan. Omkring hälften av den hade så svåra benskador att de nås-
te bäras eller flyttas på bårar mellan behandlingsrunmet och sjuk-
salarna. Tack vare den första hjäfp son lämnats dem redan ute i
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i havsbandet där sjukvårdsbiträdet mötte, var samtliga vid ankons-
ten t111 sjukhuset redan förstahjälpsbehandlade.

Vid KA 4:s hamn, vilken avspärrats av beväpnade poster, nötte
ambulans och bilar i vilka de räddade genast fördes upp till sjuk-
stugan. Även där hade man vidtagit avspärrningsåtgärder för att
underlätta sjukvårdspersonalens arbete.

Förstänningen bland befäl och värnpliktiga på regenentet var
stor då vidden av olyckan blev känd.
De skadade skrives ut på onsdagen.

Santliga skadade, son lagts in på Kå 4:s sjukstuga, befinner
sig väl och kommer att skrivas ut under dagens lopp, omtalar dr
Magnusson för TT.

Inga skad.or var av allvarligare karaktär och bestod i allnän-
het av kontusioner på ben och armar. En man var ehockad vid an-
komsten til1 sjukstugan men repade sig snabbt likson de övriga ef-
ter gårdagens fruktansvärda upplevelser och man visar över lag
prov på gott humör.
Ren olvckshändelse. ingen grundstötnins.

Regementsstabschefen på I{A 4 major Sandberg vil1 helt skriva o-
lyckshändelsen ned den sjunkna bogserbåten Barbara på de rena o-
Iyckshändelsernas konto. Vid ett santal ned GT:s med.arbetare på

onsdagsförmlddagen förklarade han, att båten fått ett par, krafti-
ga sjöar över sig akterifrån eller på låring€or varvid den pressa-
des ned, fiek vatten genom skorstenen och sjönk. Den har alltså
inte gått på grund och någon felnanövrering eller felnavigering
skulLe alltså inte föreligga.

Barbara var nybyggd och kon tiIl Kå 4 i naj i år. Nu står den
på botten vid grundet Kocken där vattendjupet enligt sjökortet är
8-10 meter. 0m nfuon konnunik6 kommer att utfärdas i frfua on o-
lyckan vlsste inte uaJor Sandberg, som inte visade någon större
förståelse för pressmännens arbete och först efter åtskilligt re-
sonetrang kunde förnås ge tillstånd till att journallsterna fick
tala rned en del av de räddade på s jukhuset.

Hur många båtar och man som var ute från KÄ 4 för att söka ef-
ter saknade från Barbara, visste najor Sandberg inte på onsdags-
förmiddagen, nen han begärde att få rapport on det. Kå 4 har e-
nellertld haft nycket folk i farten både i båtar och på öarna
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för bevakning, så att ingen chans att rädda ev. överlevande skul-
le förspl11as. Ännu på förmiddagen hade man inte fått rapport om

att någon av de nio saknade återfunnlts men därenot hade en massa
vrakgods från båten synts. Detta hade enellertid varit nycket be-
svärligt att bärga på grund av den höga sjön.
Räddade.
Maskinchef Åtce Svensson
Furir 88-1 1-44 Gustavsson
f'urir 220-1 1 -47 Pettersson
VpI 518-17-49 Brink

r1 209-16-50 Magnusson
L 1486-7-49 Davidsson
,1 2316-7-50 Persson

VpI 2426-7 -5O Andersson
VpI 5243-17-5O Nilsson
Vpl 1058-9-49 Petrell
Vpl 3849-17-5O Johansson.
Omkonrna.

Befälhavaren, sergeant Gustaf Henrik Stjärnskog, född den 30
aug. 1918 i Klla, Södernanland. Han anstäIldes vid KÄ 1 1955 och
lev underofficer av 2:a graden 1 oktober 1942 vid KA 2. Var nu

lacerad vid KA 4.
Arne Lennart Bäcknan, född den 28 febr. 1929, Gösnava, Rynge,

Skåne.
Hans Mårten Vllheln Pettersson, född den 4 okt. 1929, 0rre-

kläpp, Bohusl.än.
Leif Gunnar Mattsson, född den 12 januarL 1929, Klareborgsga-

tan 34, Göteborg.
Bror Tage Harald Berggren, född den 11 mars 1929, Banvakts-

stugan, Vånb, utanför Skövde.
Karl Arne Bertil Rundqvist, född den 14 mars 1930, hus 118 C,

Marieholn, Skåne.
Gustav Valdenar Hjelm, född den 17 dec. 1929, Klippan, Ask-

landa, utanför Herrljunga.
Tore Lennart Eriksson, född den 1O juli 19tO, Sanddynevägen

17, Falkenberg.
Konrad Gustaf Adolf Hansson, Bräckevägen 44, Göteborg, född

den 26 decenber 1929.
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Siöhävnineen var nära rekordstark.
Vid den tidpunkt på tisdagen då Barbara sjönk rådde inte bara

hård vind utan också en våldsq,m sjöhävningr som inte hör till
vanllgheterna ens under storm. På Vinga har nan för sjöhävningen
konnlt upp till siffran fem av nio möjliga. Tidigare har enda,st

siffran sex noterats någon enstaka gång.
Även på Böttö lade man närke t111 att sJöhävningen växte oVa.o-

ligt kraftigt sedan vinden på efterniddagen vred sig från sydsyd-
ost till sydväst och friskade På.

Kl-. 16 på tisdagsefterniddagen nätte nan på Vinga 17 sekundme-

'?r, tre kvart senare hade vindstyrkan växt t111 hela 21 sekund-
er och vid olyekstillfäIlet blåste det fortfarande över 20 se-

, rdmeter. Först franåt z2-tiden på kvälIen började vinden nojna
och kom ner i niddagssiffran el1er cirka 11 meter per sekund.

På Torslanda registrerade man 19 sekundneters vind kI. 16 och

kI. 19, alltså vad son på sjön motsvarar hård kultje rnen inte di-
rekt storm. Det var ett av de för årstiden vanliga lågtrycken som

passerade.

Göt eborg i jul ad 1 988.
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