
Tidning för Skaraborgs län lördag den 14 september 1889.

Sjöförklaring gjordes i tisdags inför rådhusrätten härstaädes af kaptenen på Råbäck 
Pontus Törnebohm.
Förklaringen, som beedigades af kaptenen, rorgängaren A Persson, maskinisten G 
Landgren och matrosen J A Loman, var av följande lydelse.

Till Mariestads rådhusrätt

Sjöförklaring

Undertecknad befälhavare å ångaren Råbäck om 72 tons dräktighet, hemma å 
Kinnekulle(Råbäck), hvars redare och ägare är baron Karl Klingspor, får härmed avgiva 
följande sjöförklaring.

Ångarens besättning utgjordes af styrmannen och rorgängaren A Persson från Thorsö, 
maskinisten G Landgren från Göteborg, besättningskarlarna Carl Karlsson, Råbäck, 
Gustaf Nilsson, Lidköping, J A Loman från Thorsö samt eldaren J Kahlen, Lidköping.
Vi afgick från Råbäck den 6 ds omkrin ½ 5 fm på resa till Mariestad och Kristinehamn och 
innehade last av spannmål och styckegods, samt 4 a 5 passagerare. Råbäck törnade på 
grund på ett undervattensskär utanför Lindö, vid vilket tillfälle jag befann mig i 
navigationshytten, belägen å kommandobryggan.Strax innan olyckan skedde talade jag 
vid rorgängaren Persson om han såg ballongpricken söder om Leskär oxh han svarade 
dertill ja. Jag, som förut ej varit anställd å Wenerns farvatten, antog omnämnde persson till
styrman och rorgängare, hvilken rekommenderades mig som erfaren och fullt kunnig i 
farvattnen och då han dessutom varit skeppare och ångbåtsbefälhavare, ansåg jag mig 
tryggad för någon fara i detta fall.
Vid grundtötningen egde full dager rum och så fort jag märkte att båten tog botten, 
begärde jag stopp och back och fick stopp genast, men hade båten, som gick med full 
maskin, en sådan fart, att den rände över halva skäret, hvarest den kvarblev, men sjönk 
inom få minuter med fören. Hvarefter jag omedelbart utsatte livräddningsbåtar och 
landsatte passagerare och restaurationsfolket å Lindö, varefter besättningen genast 
återvände till fartyget för att bärga last och fartygets inventarier. Nödsignal hissades å 
förtoppen med anledning hvarav ångaren Signhild ankom till strandningsstället och på 
anmodan inlastade all last, hvarav endast 100 säckar korn blevo skadade, passagerare, 
restaurationsfolket och styrman från Lindö och avgick vid 2-tiden till Mariestad. Enligt vad 
jag i min protest förmält, kvarstannade jag och övriga besättning på fartyget, för vidare 
bärgning och anskaffande av dykarebåt för undersökning av fartyget, som efter av dykare 
verkställd besigtning förklarade att båten ej kunde tätas och tagas av grundet. Från dessa 
bestyr blev jag ledig först igår afton för avgivande av protest angående denna sjöolycka.
Någon dagbok fördes ej ombord. För att höras över detta skeppsbrott har jag medtagit hit 
rorgängaren A Persson, maskinisten G Landgren och matrosen Lohman.
Hvad härovan anfört är, anhåller jag få med ed bekräfta.

Mariestad den 10 september 1889
Pontus Törnebohm

Den 21 september.

Råbäcks ångmaskin, panna och inventarier äro nu räddade. I sammanhang därmed 
nämner W R att båtens egare redan lär ligga i underhandling om inköp av en ny elegant 
och tidsenlig ångare.
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