
Isbryting i Bottenviken  
  
  

Av Tor Rolandsen 
  
  
Jeg er vel et av de medlemmer i vår forening som har pisset minst på saltvann, så jeg kommer nok til 
kort når det fortelles om erfaringer fra bøljan den blå. 

Men jeg har en erfaring som jeg tror at jeg er ganske så alene om i foreningen. Erfaringen skriver seg 
fra et farvann som riktignok ikke har den største saltgehalten, men det er i alle fall saltvann, det dreier 
seg nemlig om erfaring fra Bottenviken. 

Bakgrunnen for det hele er at jeg fra medio 1966 til medio 1969 ble beordret til å gjennomgå en 3-årig 
utdannelse på Marinteknisk linje ved Kungl Militärhögskolan i Stockholm Jeg leste hovedsakelig 
reguleringsteknikk og utdannelsen ga rett til å benytte tittelen sivilingeniør, ikke automatisk, det måtte 
søkes om det etter tilbakekomst til fedrelandet. Fagkretsen var litt spesielt bygget opp, den omfattet 
30% militære fag som strategi, taktikk, forsvarspolitikk og lignende og 70% tekniske fag. Svenskene 
hadde laget dette opplegget for å kunne fylle gapet som oppsto når operativ myndighet skulle skrive 
kravspesifikasjoner, man ble altså en form for oversetter mellom et fagmilitært og et teknisk system. 

Den første artige episoden etter at jeg flyttet til Sverige inntraff da jeg skulle søke om å få bankkonto. 
Det gikk greit til vi kom til spørsmålet om tittel, på den tiden var det veldig viktig i Sverige. Jeg svarte 
bankfunksjonæren som sant var: «Jeg er kapteinløytnant». Da tok bankfunksjonæren til å le og han 
sa: «Inte, kaptenløjtnant ä´ inte nogon titel, det är en drink». Svenskene hadde ikke denne graden på 
den tiden, så han hadde jo for så vidt rett. Og de hadde en drink som bar navnet (Se PS på slutten). 

Det var ikke noe annet å gjøre en å dra opp det norske tjenestebeviset, som bankfunksjonæren 
saumfor. Så holdt han det opp for alle sine kolleger samt øvrige kunder i banklokalet og forkynte med 
høy og klar stemme. «Sju tusan, han ä´ kaptenløjtnant», så fikk jeg bankkonto. Litt utenfor det jeg 
egentlig skulle fortelle om, men jeg synes det er en fornøyelig historie, så jeg tok den med. 

Så til det egentlige. I forbindelse med et praktikum, ble jeg beordret om bord på den svenske 
isbryteren Tor. Jeg fikk ordre om å møte i Umeå Uthavn kl 1300 en dato midtvinters 1966/67. Der 
skulle jeg embarkere Tor. Det var kaldt som bare det, og med en istykkelse på et par meter så ble det 
jo ikke akkurat noe rutetidnøyaktighet på isbryteren. I uthavnen var det heller ikke så mye krypinn å 
skryte av, så jeg ble etter hvert ganske så dypfrossen. Jeg minnes at det var rundt 30 minus den 
dagen. Så, etter vel en time så jeg brua på Tor dukke opp, den hadde svart skrog og gul overbygning, 
så den var jo lett å se mot det hvite isødet. Jeg gledet meg til å komme om bord for å få tint meg opp. 
Det var en glede jeg fikk beholde i ca 3 timer, det var tiden Tor brukte for å bakse seg frem til kai. 

Da jeg endelig kom meg om bord, så viste svenskene sedvanlig effektivitet. Skifte til arbeidsantrekk, 
møte på broa for å melde meg for sjefen, en kommendörkapten av 2:a graden (tilsvarende vår 
orlogskaptein). Det ble et race rundt på fartøyet og det var ganske så mange nye begrep som dukket 
opp. Klyckan var et, noe jeg kommer tilbake til. Jeg ble satt opp på vanlig vaktturnus, her hoppet ingen 
halte høns. 

Noe av det første jeg lærte, var at det var påbudt med hørselvern i badstuen dersom vi var under 
gange. Badstuen lå nemlig helt forut, ganske nøyaktig i isbeltet og det var noen ganske så harde 
drønn som for gjennom rommet når vi brøt gjennom isen. Men det var jo til å bli litt lattermild av da, å 
se en gjeng med nakne mannekropper, mer eller mindre vellykket konstruert fra Vår Herres Hånd, 
men alle utstyrt med gode hørselvernklokker. Et eller annet sted i mitt arkivirvar har jeg et bilde av 
dette synet, men jeg har ikke klart å finne det, så dere får ta fantasien til hjelp. 



Først litt om fartøyet Tor: 

 

Tor og Njord 
 
Levert:            1964, respektive 1969 
Lengde:          85 meter 
Bredde:           21,2 meter 
Dyptgående:   6,2 meter 
Deplacement: 5300 tonn 
Maskin:           8900 Kw 
 
Begge disse fartøyene ble utfaset i 2000. 

 

Jeg hadde med meg et vanlig Super 8 filmkamera om bord. Før jeg kom om bord trodde jeg at det ville 
være kun en farge å se, hvitt. Men det var overraskende å se hvilket fargespill det var ute på havet, 
selv om det var isdekket. Jeg skal forsøke å få denne super8 filmen over på DVD, kanskje kan vi se 
den en gang på et medlemsmøte?? 

 

Behovet for isbryting varierer kraftig avhengig av isvintrenes vanskelighetsgrad, som 
inndeles i mild, normal og streng. 

Under en mild isvinter dekkes mindre enn 98 000 kvadratkilometer med is, noe som 
betyr bare Bottenviken og Finskebukta. 

Normal vintre har et isdekke på opptil 193 000 kvadratkilometer, noe som betyr at 
hele Bottenviken, Finskebukta, Bottenhavet og deler av Østersjøen er isdekket.  

Under strenge vintre er hele Østersjøen og Kattegat samt deler av Skagerrak dekket med is.  

Isbrytingssesongen varer normalt fra begynnelsen av januar til midten av mai, med maksimal 
isutbredelse vanligvis i mars. En isvinters alvorlighetsgrad er uforutsigbar. Først i slutten av januar kan 
du lage en rimelig nøyaktig prognose. 

Som dere ser på ovenstående foto, så ligger ismassene på dette tidspunktet hovedsakelig over mot 
finskekysten. Det var rart å oppleve den situasjonen at om en bikket klokka 4 på morgenen, for så å 
komme på broa noen timer senere så kunne en noen ganger se at hele ismassen på få timer hadde 
flyttet seg over til svenskekysten. For noen krefter som må være i sving. 

Jeg erfarte at russere er noen rare mennesker. En natt hørte vi over radio at en russer, uten 
isforsterket skrog, satt fast nord for Åland, han skulle til Sundsvall så vidt jeg husker. Det var jo 
restriksjoner mht isforsterket skrog, men det brydde russerne seg lite om. Vi lette ham opp og gikk 
alongside på babord side for å bryte ham fri. Forventningen var at russeren skulle følge etter i råka og 
så komme seg videre. Hva skjedde? Jo, russeren ga styrbord ror og kjørte seg fast på nytt, hjelp fra 
svensker var visstnok ikke aktuelt. Så ropte russeren på radio igjen, denne gangen fikk han svar fra en 
annen russer som lovet å komme til unnsetning. Etter noen timer erfarte vi hvordan det hadde gått, for 
den russeren som skulle unnsette hadde heller ikke isforsterket skrog. Dermed hadde vi to fastkjørte 
fartøy. 

OK. Vi dro tilbake til  den tidligere posisjonen for å hjelpe de to sta og 
uheldige. Men nei, hjelp var det ikke aktuelt å motta. Vi ble liggende 
en stund og vi lyttet på den intense radiotrafikken mellom de to 
russiske kapteinene. Det var mye: «Что же нам теперь делать?» 

Til slutt fikk vi beskjed om at de gjerne ville ha hjelp. Ok, vi la 
oss foran den største av dem, bakket inntil og nå kommer jeg 
tilbake til klyckan som jeg nevnte innledningsvis. Min plass 
under assistanse var der. Både Tor og litt senere Njord hadde 
en splitt akterut, slik at når isbryteren bakket inntil baugen på det nødstedte fartøyet ble det 



på en måte hel ved, man minsket ismotstanden i «skjøten» for det ble på en måte helt skrog. 
For at dette skulle funke, måtte man la det gå en waier fra Tors akterende til bakken på det 
fartøyet som skulle slepes. Da skulle det regelmessig en svensk offiser opp på bakken til det 
assisterte fartøyet, han skulle bedømme faren for om waieren kunne briste og så ta aksjon 
på det, blant annet ved radiokommunikasjon med broen på Tor. Han skulle også kunne slå ut 
en sikkerhetssjakkel. Vi reiste dermed en stige fra Tors akterdekk og opp til russeren. Da 
dukket det et fjes opp og vi hørte et brøl «Njet». Ingen svensk offiser om bord på et russisk 
fartøy. 

OK, da blir det ikke noen assistanse, vi gjorde oss klare til å gå fra posisjonen. Da ble det 
igjen mye «Что же нам теперь делать?» på radioen. Etter en tid så ble det gitt OK fra den 
russiske skipssjefen, det virket nesten på oss som om han måtte ha klarering fra Moskva. 

Det skjedde mye annet morsomt og i den tiden jeg sto om bord i Tor, men det blir litt for langt 
om jeg skal ta med mer nå. 

Et siste kuriosum. Skipssjefen på Tor hadde alkoholproblemer, noe han selv fortalte. Han 
hadde hatt isbrytertjeneste i meget lang tid for mens han sto om bord klarte han å holde seg. 
Isbrytningssesongen varer normalt fra begynnelsen av januar til midten av mai slik at han sto 
om bord ca 6 måneder, hvert år. Da var det igjen ca 5 arbeidsmåneder i året, han 
tjenstgjorde da i Marinstaben, (populært kalt Tägelhögen). Da drakk han i alle fall bare knapt 
halve året, ganske enestående opplegg. 

Jeg avslutter med litt historikk. Når den svenske Riksdagen i 1925 beordret isbryteren Atle 
bestemte man seg for at isbrytertjenesten skulle være en del av Marinen. Grunnen til dette 
var at isbryting var en ny og annerledes aktivitet, og Marinen var det som hadde den beste 
organisasjonen til å drive skip. Når den andre verdenskrigen brøt ut i 1939, hadde Sverige to 
isbrytere, Atle I, og Ymer I. Før krigen ble Atle bestykket med fire kanoner M/89, to forut og 
to akterut samt med fire maskingevær for antiluftskyts. Besetningen ble også økt fra 44 til 71. 
Ymer ble bestykket med fire 75 mm luftvernkanoner og fire maskingevær. Besetningen ble 
økt fra 42 til 85. Siden da har alle de svenske isbryterne blitt bygget med fundament for 
bestykning. Siden Thule ble bygget har de også blitt utstyrt med en elektrisk 
minebeskyttelse, som beskyttelse mot magnetiske miner. Isbrytere Tor, Njord, Atle klasse, 
og Odin var også utstyrt med skinner på akterdekket for minelegging. 

Den 21. oktober 1999 ga Regjeringen Forsvaret og Sjöfartsverket i oppdrag å undersøke 
spørsmålet om overgang fra militær til sivil bemanning. Studien viste at sivil bemanning ville 
være mer kostnadseffektivt og i 2000 gjennomførtes overgangen da mannskapene ble sivile, 
og bestykning ble fjernet. 

Isbryting i Sverige utføres av ti isbrytere som bryter is rundt kysten av Sverige for å gjøre det 
mulig for handelsfartøy å bruke svenske havner året rundt. Normalt er isbrytersesongen fra 
nyttår til slutten av mai. Isbryting har foregått i Sverige siden slutten av 1800-tallet og er 
siden 1926 drevet av staten. Ansvaret for isbryting ligger hos Sjöfartsverket og virksomheten 
ledes fra isbryterledelsen i Norrköping. Bemanningen av isbryterne var som nevnt tidligere 
Marinens ansvar, men siden 2000 er besetningene sivile. Den totale kostnaden for den 
svenske isbrytingen er litt over SEK 200 millioner per år og for å effektivisere isbryting skjer 
det et stort samarbeid mellom isbrytertjenestene i alle landene rundt Østersjøen. I 2000 var 
det over 30 år siden noen av de viktige bottenvikshavnene har vært tvunget til å stenge pga 
isforholdene. 

 

 

 



 

PS. 

Kaptenlöjtnant  var en likör som tillverkades av Vin & sprit. Tillverkningen härav (samt av Vin & Sprits 
övriga likörer) lades ned omkring årsskiftet 2007/2008. 

Namnet sägs (enligt flaskans baketikett) komma ifrån ett tillfälle då en kapten och en löjtnant beställde 
in en kaffe efter maten på en restaurang. De kunde dock inte komma överens om vad som skulle 
drickas till kaffet - den ene önskade Eau-de-Vie och den andre Klosterlikör - varpå bartendern 
blandade de båda, och en ny likör var uppfunnen. 

I praktiken blandades Kaptenlöjtnant dock ursprungligen inte på den billigare Eau-de-vien utan på 
riktig cocnac.  

DS. 

 

  


