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En gammel telegrafists refleksjoner

• Sjøfart har kommunikasjonsstrukturer som blant annet skal sikre at 
nødtrafikk skal flyte effektivt.
• Enhver sjøfarende som skal operere radioutstyr om bord skal kurses 

og sertifiseres.
• Hvem kjenner vel ikke til MAYDAY-begrepet? 
• Hva med PAN-PAN og SECURITÉ?
• Disse «kodeordene» er nøkkelen til å få oppmerksomhet rundt en 

situasjon der en sjøfarende trenger hjelp.
• Men… Brukes disse begrepene? 



• Oppkall til Bodø radio 15. 
september 2008 klokka 1850.
• Båt med 2 personer ombord er 3,5 

NM i luftlinje fra Andenes, regner 
med å være inne om 10-15 minutter.
• Lurer på om det ligger ei 

redningsskøyte der?
• Har bare litt brann ombord…
• Neida, trenger ikke hjelp før vi er i 

havn!



• Hva gjør man?

• Sender redningsskøyta ut.

• Kystvakta overhører, setter lettbåt 
på vannet for å assistere.

• Trippelvarsler, får brann og 
ambulanse ned på kaia.

• Klokka 1900: «Nu brenn det som 
hælsike her!»

• Klokka 1950 er båten ved kai, 
brannen slukket, alt vel.



«Kim Roger» forliser ved Lofotodden

• Forliset skjedde 4. januar 2016.

• Den 27 meter lange «Kim Roger» fisket nær Lofotodden da de fikk 

sitt eget bruk i propellen og ble manøvreringsudyktige.

• Dette skjedde om lag 1 NM fra land, med pålandsvind og sterk kuling

• 5 personer om bord.

• Det tok 12 minutter før fartøyet kontaktet kystradioen.

• Fartøyet sank like etter at Sea King hadde heist ut mannskapet.









Fellestrekk i lignende situasjoner

• Kritiske situasjoner som definitivt kvalifiserer for MAYDAY, men det 
virker ikke som man innser alvoret enda.
• Svært få brukte ekspedisjonsuttrykkene som ville skaffet dem 

oppmerksomhet og hjelp tidligere, selv om de hadde VHF-sertifikat 
og kjente regimet.
• Konsekvensen er at man kaster bort verdifull tid før 

redningssentralene, kystradioen og fartøyer i nærheten kan 
respondere korrekt.



Forklaring…?

• Jeg har ingen entydig forklaring på hvorfor, men stress og mangel på 
rutine spiller definitivt inn.
• Selv i det som skal være strukturerte regimer for nødkommunikasjon 

både kan og vil «det menneskelige elementet» svikte.
• Kanskje er man redd for å overdrive og få en negativ reaksjon på det?
• «Gruppepress» fiskebåter imellom, vil ikke være pyse?




