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Han försvann spårlöst från muckarfest  

 

GÖTEBORG (GT) I morgon skall Ingvar Skoog, 20, från Falkenberg, mucka 

från KA 4 i Göteborg tillsammans med sina kamrater. 

Men var är han? 

Ingvar har varit spårlöst försvunnen sedan i lördags kväll. Både militären och 

hans föräldrar har anmält försvinnandet — men polisen har inte sett skymten 

av ett spår efter honom. 

 

Ingvar åkte tillsammans med kamraterna på en muckarresa till Köpenhamn i 

lördags kväll. 

På färjan från Malmö var alla tillsammans och när de kom till Köpenhamn gick de 

gemensamt till en pub på Ströget. 

Sedan delade man upp sig i smågrupper. Fem av grabbarna, bland dem Ingvar, 

beslöt sig för att gå på diskotek. 

När de kom fram var Ingvar plötsligt försvunnen. 

Ingen tänkte så mycket på det då. De trodde han gått till något annat ställe. 

Men när han inte visade sig vid uppställningen på KA 4 i måndags morse förstod 

de att något hänt. 

Både militären och föräldrarna gjorde polisanmälan. 

Den danska polisen har kammat igenom vartenda sjukhus i Köpenhamn — men utan 

resultat. 

Ingvars bror och far har också varit nere i Köpenhamn för att leta efter honom. 

Även det lika resultatlöst. 

Man vet att Ingvar druckit mycket måttligt med sprit när han försvann. Han 

hade heller inte särskilt mycket pengar med sig. 

Försvinnandet är helt enkelt ett mysterium. Ingen tror att en grabb som skulle 



mucka bara några dagar senare skulle hålla sig undan frivilligt. 
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Mystiskt borta på muckarresa 

Falkenberg (G-P): Vad har hänt 20-årige Ingvar Skoog från Tröingeberg 

utanför Falkenberg, som är spårlöst försvunnen i Köpenhamn efter en 

muckarresa dit i lördags kväll. Han saknades vid uppställningen på KA 4 i måndags 

morse, och alla efterforskningar är resultatlösa. Hans pappa och yngre bror har 

förgäves sökt honom i Köpenhamn. 

I sällskap med tolv kamrater från KA 4 reste Ingvar Skoog med färjan från 

Malmö i lördags. Pojkarna, som muckar från sin värnpliktstjänstgöring i morgon, 

gick först i samlad trupp till en pub på Ströget. 

Sedan splittrades gänget, och Ingvar Skoog följde med fyra av sina kompisar till 

ett diskotek. De saknade honom vid entrén men trodde att han följt med de övriga 

på annat håll i Köpenhamn. 

Pojkarna lämnade Danmark vid midnatt och reste från Malmö  

tillbaka till Göteborg vid 11-ti på söndagen. Ingen var dock direkt orolig för Skoog 

förrän han saknades vid uppställningen måndags morse. Befälet slog då larm till 

Göteborgspolisen, och senare under dagen anmälde hans far försvinnandet till 

polisen i Göteborg. 

— Vi har inte minsta spår att gå efter  säger kriminalinspektör Carl-Axel 

Andersson vid polisen i Falkenberg. Våra kollegor i Köpenhamn har bl a kollat alla 

sjukhus i staden men utan resultat. 

Ingen av pojkarna hade särskilt mycket pengar på sig och spritförtäringen under 

resan var måttlig. 
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Borta efter muckarskiva 

 
Vad har hänt Ingvar Skoog, 20, från Falkenberg? På fredag ska han mucka. Efter 

muckarfesten i Köpenhamn i lördags kväll är han spårlöst försvunnen. Hans far letar 

på egen hand i Köpenhamn efter sin son. Larm har gått ut i både Danmark och 

Sverige. 

Ingvar Skoog och tolv lumpar-kompisar från Lv 4 i Göteborg beslutade att fira 

muck tillsammans en vecka i förväg. På fredag — två dagar före julafton — är 

dagen Muck. 

Efter ett pub-besök gick Ingvar och fyra kamrater till Daddys' dancehall. När de 

fyra kommit in upptäckte de att Ingvar saknades. Sedan dess har ingen sett honom. 

Han kom inte som avtalat till sista flygbåten till Malmö på lördagskvällen. 

När han inte infann sig på regementet på måndagen, anmälde hans föräldrar 

försvinnandet till polisen. 

— Vi är övertygade om att han inte håller sig undan frivilligt, säger 

kriminalinspektör Karl Axel Andersson på Falkenbergs-polisen, som ser allvarligt 

på försvinnandet. 


