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$tora trlpelviken har
krävt över tiugo &iv.
Måndagens olycka var

den hitlills slörsla.

Olvckans offer

En diger och auskräckande
olgckskrönika.
Måndagens drunkningskata-

strof i Stora Apelviken torde
vara den största olycka, som,
vitt kiint är, inträffat i badviken ifråga. Det har nämligen aldrig tidigare skett, att
så

vid ett och samma tilftälle fyra
människor fått satta livet till.
En uppgift i annan tidning, att
jämväl för ett antal ar sedan en
drunkningsolycka på samma
plats fyra barn skulle ha omkommit måste bero på något
rnissförstånd. Däremot har vid
Lilla Apelviken
v. s. den
- d. invid
lilla havsviken strax
sanatoriet
en drunkningsolyc-

ka dfu- krävt fyra personers

liv, men'de voro icke alla barn.
Det var på somaren 1913, som
denna hemska händelse inträffade.
sanatoriet
(de utgjordes då för tiden enbart av
srnäbarn) hade under övewakning av sköterskor begett sig ut i
viken för att bada. Sjöarna voro
emellertid höga och strömmen längre ut i viken var rätt kraftig. Trots
övervakningen hade ett par pojkar
råkat komma Iör långt ut i viken,
och då de kände, att strömmen och
sjöarna blevo dem övermäktiga ro-

Åtskilliga patienter vid

pade de på hjä1p. En
simmade

sköterska

ut, men då horr ej orkade

få båda barnen tned sig, hastade en
anrlan sköterska henne' till undsättning. Men: både sköterskorna och
pojkarna funno sin död i vågorna.
Men detta var som sagt i Lilla Aöuerst fl,i,ekan Dori,s Pettersson,
pelviken.
Vad Stora Apelviken angår tima- Klastorp, samt därund,er Gunrsor
de där sornrnaren 1920 den intill mån- Andersson, L. Träslöu. Nederst de
dagen svåraste drunkningsolyckan. tuå, d.runknade pojkarna, Gösta
Under badning
det var för res- Bengtsson aclt, Rune Johansson,
gott
ten ett
stycke frålr det bergs- Klastorp, Enligt uad, som meddeparti, i vars" närhet det anses far- Iats, komma. de fgra barnens stott
ligast att bada
råkade ett par att iard,fästo,s oid en gem,ensa,m sorgossar (söner till -musikdir. Nils Sjö- gellögtid i. Triislötss kgrka på, treda,g
eftermiddag l+Iockan tgra.
blom i Hälsingborg) komma ned
en av de bottenhålor, som under-ovattensströmmar åstadkommit samt
drunkna, Under badet hade de två
små hållit varandra i handen och

De drunknade:
RUNE JOHANSSON,
I2 år, sorr tlll lantbrukare
Alfred Johansson, 4 Klastorp.
(Närmast sörjarrde fötäldrar
oeh fem syskon.)
GÖSTA BENGTSSON,
L2 år, son till skomakaremäsbare Johan Bengtsson, 2 Klastofp. (Närmst sörjande föräldrar och en syster.)
DOR,IS PETTENSSON,
10 år, dotter

till

cykelarbetare

Arvid

Pettersson, Klastorp,
(Närmast sörjande föräldrar
och en syster.)
GUNVOR ANDERSSON,
I år, dotter till cykelarbetare
Sven Rickard Andersson, Lilla

Träslöv. (Niirmast sörjande
föräldrar och fyra syskon.)

