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INLEDNING

Svenska Livräddningssällskapet har världens svåraste vision! Noll
drunkningar! För att nå denna vision arbetar SLS sedan 1898 med att
informera och utbilda om säkerhet i och kring vatten. Under alla dessa år
har vi förespråkat simkunnighet, livräddning och säkerhet som naturliga
delar av våra liv, för att fullt ut kunna njuta av vad Sveriges natur, med
sjöar, vattendrag och hav, har att erbjuda.

Sedan många år sammanställer Svenska Livräddningssällskapet statistik över hur
många som omkommer genom drunkning vid olycksfall. 2019 års statistik visar på
det lägsta antalet drunknade någonsin, 68 personer. Vårt gemensamma arbete ger
resultat. Detta är mycket glädjande och det hade inte gått utan alla som arbetar för
vår vision, ideella såväl som avlönade och alla de som ger bidrag till eller på annat
sätt stödjer vår verksamhet. SLS vill, i tider där det är allt svårare att få bidrag eller
stöd och där ideellt arbete inte är lika naturligt som förr, fortsätta kampen mot
drunkning och förhindra varje tragedi som en drunkning innebär. För att klara
detta behöver vi alla hjälpas åt med personligt engagemang samt ekonomiskt stöd
från samhälle, företag och allmänhet.
Anders Jacobsson
Ordförande Svenska Livräddningssällskapet
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Preliminär årsrapport för omkomna
vid drunkningsolyckor 2019
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SAMMANFATTNING

OMKOMNA VID
DRUNKNINGSOLYCKOR
2019

68

Enligt Svenska Livräddningssällskapets preliminära årsrapport för omkomna vid
drunkningsolyckor 2019 har 68 personer mist livet. Det är det lägsta antalet omkomna vid drunkningsolyckor någonsin och 67 personer färre jämfört med 2018
och långt under medeltalet 112 personer per år för perioden 2000 - 2019. Könsfördelningen visar en kraftig överrepresentation av män motsvarande 55 personer
(~81%) och åldersfördelning summerar 24 personer (~35%) äldre än 60 år och sju
personer (~9%) yngre än 19 år. Det inträffade flest dödsolyckor i hav 28 stycken
(~41%) och vid 13 tillfällen (~19%) inträffade olyckorna vid ett friluftsbad varav
12 av dessa var obevakade. De flesta dödsolyckorna inträffade i samband med
fritidsbåtsaktiviteter 19 personer miste livet (~28%). Av samtliga 68 olyckor
inträffade 31 (~47%) då personen var ensam. Stockholms- och Norrbottens län
avviker negativt med 11 respektive 9 personer som omkommer vid drunkningsolyckor, Västra Götaland notera sex omkomna personer och Östergötland, Kalmar,
Skåne, Dalarna, Västernorrland och Jämtland noterar samtliga fyra drunkningsolyckor med dödlig utgång. Juli är den månad då flest personer förolyckas, 2019
omkom 17 personer, vilket är 18 färre än 2018 och 9 personer färre en medeltalet
för juli månad den senaste tio års perioden.

Fem mot noll
Så många som fem (~24%) av 21 län redovisar NOLL i sammanställning. Dessa
län är: Uppsala, Södermanland, Gotland, Värmland och Västmanland. Detta kan
endast betraktas som en stor framgång vilken vittnar om drunkningstillbud går att
förebygga och när väl drunkningsprocessen inträder går den att bryta. Även mars
månad summera NOLL drunkningsolyckor även det en indikation som ger bränsle
till det fortsatta arbetet där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap.

Trender
Antalet omkomna tenderar att fortlöpande gå nedåt över tid, vilket naturligtvis är
en positiv utveckling. Den senaste perioden visade dock oroande tendenser med
flera år, 2013 - 2016 och 2018, med över 100 omkomna. Positiv utveckling går också
att utläsa inom specifika olyckstyper som fritidsbåts- och fiskeolyckor, trenden pekar
på en utveckling med stadigt lägre siffror över tid. Mer oroande är utvecklingen
för is- och badolyckor, där framförallt isolyckorna tenderar att öka under den
senaste tio årsperioden, medan badolyckorna endast visar en svag uppåtgående
trend. Historiskt har ålder och kön varit predicerande riskfaktorer, vilket även
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2019 påvisar. Särskilt män över 60 år överrepresenterade vid fatala drunkningsolyckor. Detta till trots visar sammanställningen en positiv utveckling där antalet
omkomna vuxna över 60 år minskar om än från relativt höga nivåer.

Framtidens utmaningar
Drunkning som olycksfenomen särskiljer sig från andra olyckstyper, framförallt
då tiden att hantera förloppet är begränsad och kräver snabba och tidiga ingripanden.
Drunkning som fenomen är i många avseenden en paradox.
Å ena sidan, en komplex händelse för den drabbade vilket bland annat innebär att
en tillsynes kontrollerad situation snabbt kan eskalera från normal till ohanterbar
inom loppet av endast någon minut. Överraskningsmomentet och insikten om att
den nödställde befinner sig i ett ”livsfarligt läge” överrumplar såväl den drabbade
som åskådare till händelsen. Detta i kombination med den svåra samhällsutmaningen i och med att dem flesta olyckorna ofta inträffar långt från räddningen
vilket förlänger tiden till det att professionell hjälp kan vara på plats.

UTÖVER
”
PROFESSIONEN

KVARSTÅR
ALLMÄNHETEN,
DU OCH JAG,
SOM SANNOLIKT
HAR DEN STÖSTA
MÖJLIGHETEN
ATT FÖRHINDRA
DRUNKNINGSOLYCKORNA.”

Å andra sidan, är åtgärderna för att; förebygga, avhjälpa och återställa en drunkningsolycka relativt enkla. Med rätt information på rätt plats, med adekvata skyddsanordningar vid välbesökta vattenstråk, med livräddningsutrustning strategiskt placerad
samt utbildade och tränade livräddare som fungerar som räddningstjänstens
förlängda arm vid till exempel friluftsbad och simhallar, finns det stora chanser
att ytterligare påverka drunkningstalen i positiv riktning. Utöver professionen
kvarstår allmänheten, som sannolikt har den största möjligheten att förhindra
drunkningsolyckor. Genom ökad insikt och förståelse för sina egna begränsningar
och styrkor finns stora möjligheter att göra varje person till sin egen och andras
livräddare. Kedjan som räddar liv vid drunkning är en förebild och en vägledning
för hur samhället och individen ska rustat för att stärka skyddet i händelse av
drunkning och drunkningsolyckor. Är du simkunnig och kompletterar förmågan
med grundläggande utbildning för vattenlivräddning, ökar chanserna att reda ut
en nödfallssituation såväl för andra som för dig själv. Lyckas vi utöver detta få fler
medmänniskor att inse att vikten av ett tidigt ingripande, få iväg ett larm till 112
och att lära sig hjärt- och lungräddning, stärker vi individers förmåga att ta vara
på sig själv och sina nära och kära. Därigenom kan alla bidra till att drunkningstalen reduceras.
Ett stort ansvar åligger myndigheter och offentlig verksamhet att ge den enskilda
individen rätt förutsättningar för att så långt som möjligt kunna förebygga drunkningstillbud, liksom den enskilda individen har skyldighet att ta till sig av tips, råd
och uppmaningar som leder till ett tryggare förhållningssätt. För att det vi idag tar
för givet inte ska förpassas till minnenas arkiv i tider när vi ser stora ekonomiska
utmaningar för kommuner och regioner behöver vi; organisationer, myndigheter,
näringsliv och forskarsamhället, påminna beslutsfattare om vikten av att ta fram
evidensbaserade fakta som omvandlas till informativa budskap som i sin tur förädlas till kunskap, förmåga och slutligen höjer kompetensen.

Bär i minnet att bakom varje siffra i detta dokument vilar ett öde som är svårt att
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överskåda. Inget kan kompensera för den förlust och det lidande som anhöriga i
offrens omgivning får utstå. Men med lärdom och ödmjukhet kan vi lära av det
som inträffat, och därigenom minns vi alla de som förolyckats. Det är Svenska
Livräddningssällskapets fromma förhoppning att varje öde bakom siffrorna i
sammanställningen, kan utgöra en länk för att öka förståelsen om drunkningsolyckor. Det är hög tid att visa beslutsamhet från högsta nivå för ett Sverige fritt
från drunkning!

Metod								
Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att
uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms
regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas
över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor. Statistiken sammanställs varje
månad och i januari varje år görs en årssammanställning. Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkningsolyckor i Sverige samt
svenska medborgare utomlands – exklusive suicid och brottsfall.
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Historisk utveckling
Antal omkomna under 2000-talet
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Historisk utveckling sedan 60-talet
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DRUNKNINGSDEFINITION:

”Drunkning är en
process som resulterar
i livshotande syrebrist
efter immersion/
submersion i vätska.
Personen kan som
resultat av detta avlida
eller överleva med eller
utan skador.”

Kring slutet av 1800-talet, när Svenska Livräddningssällskapet bildades, omkom
i Sverige drygt 1000 personer (21,3 per 100´000 invånare) vid drunkningsolyckor
varje år. Under 1940-talet sjönk antalet omkomna till cirka 500 per år (7,9 per
100´000 invånare). Detta tack vare en kraftig satsning på den allmänna simkunnigheten. Drunkningstalen har sedan fortsatt pressats ner i takt med att bland annat
allt fler har lärt sig simma och fått ökad kunskap om förebyggande förhållningssätt i samband med aktiviteter och vistelse i, vid och på vatten. Som ett komplement
till traditionell simskola tog Svenska Livräddningssällskapet fram Barnens
Livräddningsskola 1993. Materialet fokuserar framförallt på elever i grundskolan
med utgångspunkt i; ”Att man lärt sig simma är ingen garanti för att man inte kan
hamna i en drunkningssituation”. Barnens Livräddningsskola är ett häfte som ger
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kunskap kring Bad-, Båt- och Isvett. Utvecklingen har allt sedan dess utvecklats
i rätt riktning och 2009 är första året som antalet förolyckade är färre än 100
personer (82 personer) och 2010 är det år som fram till 2019 varit det år med lägst
antal omkomna i drunkningsolyckor med 79 personer. Mellan åren 2007 var 2011
var drunkningstalet 93 omkomna personer per år (1,3 per 100´000 invånare) och
åren 2012 till 2017 är snittet 120 personer per år (1,1 per 100´000 invånare). Fem
årsperioden, 2012–2016, har oroat samtliga som arbetat aktivt för att förbygga
och rädda liv vid drunkningstillbud. Med ett medelvärde på 120 personer som
omkommer per år var tendensen mycket oroande. Med 2018 års historiskt höga
antal, då så pass många som 135 personer omkommer och med sensationellt högt
drunkningstal om 1,4 personer per 100´000 kunde det vara början på en oroande
utveckling. Därför är det mycket positivt att 2019 redovisar ett nytt rekord med
endast 68 omkomna personer.
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Aktivitet
Aktivitet i samband med drunkningsolyckor
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I diagrammet ovan redovisas olyckstyper i samband med drunkning 2019 jämfört med 2018 och medeltalet för perioden 2010–2019. Fritidsbåtar omfattar alla
flytetyg som transporterar personer i privatbruk. För antalet omkomna i samband
med fiske är det vid tre tillfällen fråga om fiske från land och vid 10 av tillfällena
fiske från båt samt en olycka i samband med is-fiske. Dessa är också redovisade i
stapeln för fritidsbåt respektive is. I stapeln för övrigt redovisas dem förolyckade
som i nuläget inte går att härleda till någon specifik orsak, man har påträffat en
kropp i vattnet och preliminärt fastställt dödsorsak till drunkning vid olycka.

Fritidsbåtsolyckor
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2019 miste 19 personer (~28%) livet genom drunkning i samband med fritidsbåtsolyckor. Det är fem fler än 2018 (14) och sex färre än medeltalet (25) för
perioden 2010–2019.
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Nio av drunkningsolyckorna inträffar i hav, åtta i sjö och två dödsolyckor inträffade
i älv. Samtliga omkomna är av manligt kön och åldersspannet fördelar sig som
följande; tio personer äldre än 60 år, tre personer vardera 30–39 år och 40–49 år,
två personer 50–59 år och en person som är 25 år. Vid elva tillfällen av händelserna
är personen ensam. Fem av dem fatal drunkningarna inträffade i Norrbotten, tre i
Stockholm, två vardera i Västernorrland och Jämtland samt en vardera i Blekinge,
Halland, Västra Götaland, Kalmar, Örebro och Dalarna län. Vid 12 tillfällen
(~63%) saknade personen flytväst och vid sju tillfällen saknas det uppgifter om
personen begagnade flytväst.

Badolyckor
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SIMKUNNIGHETSDEFINITION:

”Simkunnig är den
som kan falla i på djupt
vatten, få huvudet under
och efter att åter ha tagit
sig upp till ytan, kan simma 200 meter i en följd
varav 50 meter ryggsim.”
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2019 omkommer 17 personer (~25%) i badrelaterade olyckor. Det är 32 personer
färre än 2018 (49) och 10 personer under medeltalet (27) för perioden 2010–2019
och det näst lägsta (12 personer 2017) för den senaste tio årsperioden.
Badolyckorna inträffar vid lika många tillfällen i hav som sjö 7 (~41%) och vid 13
tillfällen (~76%) är det i samband med ett friluftsbad, där 12 var obevakade. Vid ett
tillfälle inträffade dödsolyckan i en simhall. Av de som omkom i badolyckor är 11
personer (~65%) av manligt kön och sex personer (~35%) är äldre än 60 år. Tre personer (~18%) är yngre än 19 år. Badolyckorna inträffade två vardera i; Stockholms-,
Jönköpings-, västra Götalands- och Skånes län samt tre inträffar internationellt.
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Fiskeolyckor
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2019 miste 14 personer (~21%) livet genom drunkning i samband med fiskeolyckor.
Det är sex fler än 2018 (8) och något över medeltalet (13) för perioden 2010–2019.
”DEN SOM
INTE ANVÄNDER
FLYTVÄST MÅSTE
VARA KORK AD!”

Vid sju tillfällen inträffade fiskeolyckan på/ vid havet och vid fem tillfällen i sjö.
Vid tio tillfällen inträffade olyckan i samband med fritidsbåt, vid tre tillfällen sker
olyckan från land och vid ett tillfälle i samband med is-fiske och då på saltvatten
is. Samtliga personer som förolyckas är män där åtta personer är äldre än 60 år,
två personer mellan 30–39 år och en vardera mellan 40–49 år och 50–59 år. För
tre personer saknas uppgift om ålder. Tre olyckor inträffar i Norrbottens län, två
i vardera; Stockholms-, Västernorrlands-, Jämtlands län, Östergötlands-, Västra
Götalands län och en på Maldiverna.
Observera!

Antalet ovan redovisar samtliga kända tillfällen där fiske har varit en del av flera
aktiviteter. Vid tio tillfällen har fisket skett i samband med fritidsbåt och vid ett
tillfälle i samband med is-fiske. Dessa olyckor har också noterats under sammanställningen av fritidsbåts- respektive isolyckor.

Svenska Livräddningssällskapet OMKOMNA VID DRUNKNINGSOLYCKOR ÅRSRAPPORT 2019

12

Is-olyckor
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2019 miste 11 personer (~16%) livet i samband med isrelaterade olyckor. Det är
fyra färre än 2018 (15) och något över medeltalet (10) för perioden 2010–2019.
KUNSK APUTRUSTNINGSÄLLSK AP
Läs mer på
issäkerhet.se

Fem (~45%) av isolyckorna inträffade på saltvatten is och tre (~27%) på sötvatten
is. De flesta olyckorna, sex stycken eller ~54 procent, inträffade i slutet av januari
och början av februari och inträffade oftast, fem tillfällen, i samband med promenad på isen, vid ett tillfälle skedde olyckan i samband med långfärdsskridsko och
is-fiske. Samtliga personer utom en är av manligt kön och fyra personer är äldre
än 60 år och två personer är yngre än 19 år. Två olyckor inträffade vardera i Stockholms-, Gävleborgs- och Västernorrlands län och en vardera i Västra Götalands-,
Kronobergs- och Norrbottens län.

Övrigt
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Under rubriken övrigt återfinns 18 omkomna personer (~26%) för 2019. Dessa fall går
inte med tillförlitlighet att koppla ihop med en specifik aktivitet. Ofta har en kropp
påträffats flytande i vattnet eller liggandes i vattenbrynet. Många av dödsfallen har
förmodligen föregåtts av att personen trillat/fallit eller utav ett sjukdomsfall.
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Vattendrag
Vattendrag
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Drunkning med dödlig utgång inträffade vid 28 tillfällen (~41%) i havsvatten och
då främst i innerskärgård och relativt strandnära, näst följt av insjö 22 tillfällen
(~32%), älv sju (~10%) och fyra tillfällen i en å (~6%).

Könsfördelning
Könsfördelning
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Könsfördelningen följer det traditionella mönstret där män är kraftigt överrepresenterade med 55 personer (~81%) jämfört med 10 (~15%) kvinnor. För tre personer
har inte kön kunnat fastställas vid denna preliminära rapport.
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Vuxna över 60 år
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2019 miste 22 personer (~32%) äldre än 60 år livet till följd av drunkning. Det är 21
färre än 2018 (43) och 22 personer färre än medeltalet (44) för perioden 2010–2019.
Denna målgrupp utgör en stor utmaning särskilt med avseende på förebyggande
arbetet. Mer kunskap och förståelse för orsakssamband är nödvändigt för att med
större säkerhet rikta in förebyggande kommunikativa budskap.
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2019 miste 6 personer (~9%) yngre än 19 år livet vid drunkningsolyckor. Det är sju
färre än 2018 (13) och tre personer färre än medeltalet (9) för perioden 2010–2019.
Barn, särskilt under 12 år och ej simkunniga, betraktas i det förebyggande
drunkningsarbetet som sårbara individer. Riktade insatser till denna målgrupp
är önskvärda. Det handlar om allt från ökat stöd till kommunerna för att bedriva
simskola till förstärkt information till vuxna och vårdnadshavare att hålla uppsikt
över barnen i samband med vistelse i, vid och på vatten samt att ej simkunniga
barn aldrig lämnas längre bort än armlängdsavstånd.
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När inträffar olyckorna
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Mönstret för när under året dödsolyckorna inträffar visar inte på några överraskningar jämfört med tidigare år. Juli är den månad på året som flest personer
förolyckas 17 personer (~25%) och då främst i samband med badolyckor (11) eller
cirka 65 procent.
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Geografisk fördelning
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11 drunkningsolyckor (~16%) med dödlig utgång inträffade i Stockholms län, åtta
(~12%) i Norrbotten och sex (~9%) i Västra Götaland. Därutöver inträffade fyra
(~6%) i Östergötland, Kalmar, Skåne, Västernorrland och Jämtland samt fyra
personer förolyckades utom landets gränser. Mycket positivt i sammanhanget är
att fem län når upp till Svenska Livräddningssällskapets Nollvision, där ingen ska
behöva drunkna på grund av okunskap. Även om arbetet med att sänka drunkningstalen är en komplex utmaning och sannolikt beroende av många samverkande faktorer, är NOLLORNA för dem sju länen en viktig indikation på att det är
möjligt att påverka utvecklingen i en positiv riktning.
Observera!

Vid årsrapportens sammanställning har fler drunkningsolyckor uppdagats och
därför finns det en skillnad i siffrorna som presenteras nedan och dem månadsrapporter som är publicerade löpande under 2019. Händelser som är skrivna i
orange färg har tillkommit i efterhand.
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Kortfattad beskrivning fördelad på respektive län.
Inom parentes symboliserar antalet föregående år.

Stockholm, AB-län, 11 personer (14)
7/2 Hav, Is, Man, 60-årsåldern
Badholmen, Erstaviken, Tyresö, AB-län

En man i 60-årsåldern har omkommit i en drunkningsolycka i Tyresö kommun,
söder om Stockholm. En person ska ha sett mannen promenera på isen och därefter
ramla genom isen och då larmat polisen. Personen tog sig sedan till platsen och
lyckades dra upp mannen ur vattnet, men hans liv gick inte att rädda. Mannen fördes
till sjukhus där det senare meddelats att han avlidit. Anhöriga är underrättade.
26/2 Sjö, is, skridsko, man, ålder okänd
Mälaren, Färingsö, Ekerö, AB-län

Tre personer gick genom isen i närheten av Färingsö väster om Stockholm. En av
dem fick medvetslös föras till sjukhus med ambulanshelikopter. Ett vittne larmade
12.46 på tisdagen att en person gått igenom i en vak söder om ön Munken mellan
Munsön och Färingsö i Mälaren. Sjöfartsverkets räddningshelikopter, Sjöräddningssällskapets svävare och räddningstjänst ryckte ut till platsen. Två personer försökte
rädda den första som gått genom isen, men hamnade själva i vattnet. En av personerna
gav vi hjärt- och lungräddning innan denne transporterades till sjukhus.
12/5 Hav, fiske, man
Sollenkroka, Vindö, Värmdö kommun AB-län

En man avled efter en drunkningsolycka under natten mot lördagen. Tre män var
ute och fiskade, polska medborgare, varpå en av dem hamnade i vattnet och inte
kunde komma upp. Räddningstjänst, polis och ambulans kallades till platsen och
livräddande insatser påbörjades på plats. Mannen skickades sedan till sjukhus,
men hans liv gick inte att rädda. Personen är identifierad genom sina anhöriga.
20/5 Hav, fritidsbåt, man 75-årsåldern
Nynäshamn, AB-län

En äldre man i 75-årsåldern, påträffades livlös i vattnet i norr om Nynäshamn.
Kroppen upptäcktes av en barnfamilj invid mannens båt. Familjen larmade polisen.
Preliminär trolig dödsorsak är drunkning.
5/6, Fritidsbåt, fiske, man, 51 år
Singö, Norrtälje, AB-län

Man ute för att fiska, mannens båt påträffades tom. Stort eftersök. Kroppen
påträffades 8 juli.
6/6 Sjö, bad, ung man,
Gömmern, Huddinge AB-län

En ung man anmäldes saknad vid 17-tiden på torsdagen. Två timmar senare hittades
han död av räddningstjänstens dykare i sjön Gömmaren i Huddinge kommun.
Mannen hade simmat ut för att hämta en fotboll. Andra badgäster försökte komma
ut till den unga mannen, men ingen lyckades hinna ut och rädda honom.
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29/7 Hav, bad, man
Grisslinge friluftsbad, Värmdö, AB-län

En död man har hittats i vattnet vid Grisslinge havsbad på Värmdö. Polisen
misstänker i nuläget inget brott. Kroppen upptäcktes av badande på plats.
Polisen misstänker i nuläget inget brott.
7/7 Hav, övrigt, småbåtshamn, man, 50-årsåldern.
Muskö, Haninge, AB-län

På lördagen larmades ambulans till Muskö sjökrog för en misstänkt drunkningsolycka. Allmänheten drog upp mannen ur vattnet och försökte rädda hans liv.
Därefter kom helikopter, polis, ambulans, kustbevakning och räddningstjänst till
platsen, men mannens liv gick inte att rädda. På plats kan polisen konstatera att det
rör sig om en olycka. Mannens anhöriga är underrättade.
5/8 Sjö, övrigt, pojke, 12 år.
Ösbyträsk, Gustavsberg, AB-län

Det preliminära beskedet från rättsläkaren visar att den tolvåriga pojke som
försvann i Värmdö lördag den femte augusti påträffades omkommen till följd
av drunkning. Pojkens anhöriga är underrättade.
14/9 Sjö, kaj, övrigt
Strömsborg, Stockholm, AB-län

Vid 18-tiden på lördagen larmades räddningstjänsten i Stockholm till Strömsborg
vid Gamla stan efter misstänkt drunkningstillbud. Strax innan klockan 19 kunde
det bekräftas att en person hade hittats och där räddningstjänsten slutligen fick
upp personen. Polisen uppgav senare på kvällen att den person som anträffats i
vattnet är avliden och det finns inte heller misstanke om brott.
24/11 Hav, övrigt, man
Gåshaga, Lidingö, AB-län

Mannen upptäcktes livlös i vattnet av förbipasserande som larmade SOS. Räddningstjänsten drog upp honom ur vattnet och förde honom till sjukhus, men hans
liv gick inte att rädda. Polisen misstänker inget brott i samband med dödsfallet.

Uppsala, C-län, 0 personer (4)

Södermanland, D-län, 0 personer (4)
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Östergötland, E-län, 4 personer (7)
28/4 Fritidsbåt, kanot, fiske, man, 30 år
Långsjön, Rimforsa, Kinda kommun, E-län

30-årig polsk gästarbetare drunknad, påträffades av dykare 10 meter från land.
Anhöriga underrättade.
29/6, Å, övrigt, 15-årig pojke
Hävla, Finspång, E-län

Pojken avled efter att ha färdats i en bil som kört igenom ett räcke och hamnade på
taket i ån.
14/7 Sjö, bad, man, 80år
Hannäs, Åtvidabergs kommun, E-län

En livlös person påträffades i en sjö i trakten av Valdemarsvik. Två privatpersoner
på platsen ska ha utfört hjärt- och lungräddning på den drabbade som därpå fördes
med ambulans till sjukhus där läkare förklarade honom död. Den ca 80 år gamle
mannen var på väg till sjön för att bada.
6/12 Damm, övrigt, arbetsplatsolycka, man, 60-årsåldern
Finspång, E-län

Kolleger hade slagit larm om att de hittat en anställd, en man i 60-årsåldern, i
vattnet intill arbetsplatsen som är en fabrik. Detta några mil norr om Finspång.
Dödsfallet utreds som en arbetsplatsolycka. Mannen fördes med ambulans till
sjukhus. Senare under dagen meddelade polisen att mannen hade avlidit.

Jönköping, F-län, 2 personer (5)
11/7 Sjö, bad, pojke, 8 år
Åsabadet, Sörsjön, Norrahammar, F-län

En pojke, åtta år, omkom i en drunkningsolycka på Åsabadet i Norrahammar. Det
var efter att en person upptäckte att pojken var försvunnen som man slog larm till
Räddningstjänsten. En sökinsats påbörjades i vattnet med fridykare och båt, men
även på land där man letade kring badplatsen. Anhöriga till pojken är underrättade.
Polisen har ingen misstanke om brott.
30/9 Å, bad, man,
Oset, friluftsbad, Huskvarna, F-län

En person hittades i vattnet vid badplatsen Oset nära Huskvarnaån på tisdag
eftermiddag. På tisdagen som larmet kom om att en person setts gå ner i vattnet
vid Kavlabron och sedan försvunnit. Räddningstjänsten var snabbt på plats med
flera styrkor, liksom polis och ambulans, och området kring Oset och Kavlabron
spärrades av. Räddningstjänsten begärde hjälp med räddningsdykare från Borås
som kom till platsen och började söka av vattnet. En timme efter larmet hittades
mannen, men hans liv gick inte att rädda och han dödförklarades på sjukhuset.
Polisen misstänker inte att något brott ligger bakom.
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Kronoberg, G-län, 2 person (1)
15/2 Dike, övrigt, man, 90-årsåldern
Vislanda, Alvesta, G-län

På fredagsmorgonen påträffades en avliden man i ett vattenfyllt dike i Vislanda
vid södra stambanan söder om Alvesta. Mannen i 90 års-åldern hade tidigare
anmälts försvunnen från ett äldre boende och hittades av anhöriga. Polis, ambulans
och räddningstjänst larmades till platsen. Mannen togs om hand av ambulanspersonal. Polisen misstänker inget brott.
26/7 Sjö, bad, kvinna, 80-årsåldern
Örken, Växjö, G-län

En kvinna född på 30-talet fick föras till sjukhus efter ett drunkningstillbud på
västra sidan av sjön Örken i Växjö kommun. På fredagseftermiddagen bekräftade
polisen att kvinnan avlidit. De närmaste anhöriga är underrättade om dödsfallet.

Kalmar, H-län, 4 personer (6)
17/2 Hav, bad, man, 30-årsåldern
Kattrumpan, Kalmar, H-län

Räddningstjänst, polis och ambulans larmades vid lunchtid på söndagen till ett
drunkningstillbud vid badplatsen Kattrumpan i Kalmar. En livlös man i 30-årsåldern påträffades i vattnet och fördes till sjukhus. Under måndagens morgon
kom besked om att mannen avlidit. Polisen misstänker inget brott.
12/2 Hav, Is, Man 50-årsåldern
Rågholmen, Figeholm, Oskarshamn, H-län

Mannen som försvann i Figeholm för ett par veckor sedan har hittats död. Vittnen
hade sett att en man gett sig ut på isen med en spark men det var oklart om det var
den saknade mannen. Stora sökinsatser sattes in direkt, hundpatruller, helikoptrar
och svävare var ute och letade. Kustbevakningen och Sjöräddningen kopplades in
men mannen hittades inte. Mannen som är i 50-årsåldern hittades under måndagseftermiddagen. Kustbevakningen flög över området och såg en isvak som var
igenfrusen, mannen återfanns vid Rågholmen. Mannens anhöriga har blivit underrättade. Polisen misstänker inget brott i samband med försvinnandet, händelsen
klassas som en tragisk drunkningsolycka.
10/10 Hav, fritidsbåt, fiske, man, 65-årsåldern
Gamleby, Västervik, H-län

Enligt vittnesuppgifter till polisen sågs en man falla överbord från en båt i samband med fiske och ett stort sökpådrag drogs igång. Först under sena kvällen på
fredagen ska mannen ha hittats av dykare under vattenytan. Mannen som var i
65-årsåldern är identifierad och anhöriga är underrättade.
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9/11 Hav, övrigt, man, 80-årsåldern
Kalmar, H-län

En man i 80-årsåldern hittades död i vattnet i gästhamnen i Kalmar natten till
lördagen. Oklart hur mannen råkade ut för sin död. Mannen identifierades under
natten och anhöriga är underrättade.

Gotland, I-län, 0 personer (1)

Blekinge, K-län, 3 personer (3)
14/1 Hav, fritidsbåt, vindsurfing, man, 50 års-åldern
Torhamn, Karlskrona kommun, K-län

En man hemmahörande i Karlskrona hittades drunknad utanför Torhamn under
måndagen vid lunchtid. Polis och räddningstjänst åkte till platsen. Mannen hittades
död i vattenbrynet utanför Torhamn. Det finns ingen brottsmisstanke och mannens
anhöriga har underrättats.
27/7 Privat pool, övrigt, flicka, 2 år
Hallbro, Ronneby, K-län

Den 2-åriga flicka som vårdats på sjukhus sedan i lördags efter ett drunkningstillbud efter ett fall i en privat pool har avlidit. Räddningstjänsten var snabbt på
plats och att påbörja livsuppehållande åtgärder. Dödsfallet bekräftas på tisdagsförmiddagen av polisen som i sin tur fått uppgiften av Region Blekinge under
tisdagsmorgonen.
6/11 Hav, övrigt, man, 67 år
Verkö, Karlskrona, K-län

En man 67 år har avlidit efter en arbetsplatsolycka på Verkö i Karlskrona. En
hjullastare som mannen arbetade i välte ner i vattnet vid Verkö. Dykare fick upp
föraren ur vattnet. Mannen fördes i ambulans till sjukhus, men hans liv gick inte
att rädda. Mannens anhöriga är underrättade.

Skåne, M-län, 4 personer (12)
7/4 Å, övrigt,
Almaån, Vankiva, Hässleholm, M-län

Avliden person funnen i Almaån. Rtj larmades till platsen och bärgade en person.
Polisen bekräftar att personen är avliden.
29/7 Hav, bad, kvinna, 50-årsåldern
Tropical beach, Friluftsbad, Helsingborg, M-län

Kvinnan anmäldes som försvunnen under måndagskvällen. Senare hittades några
av kvinnans tillhörigheter på Tropical beach, bland annat hennes mobil, mopeden
och andra tillhörigheter. Kvinnans kropp påträffades av kustbevakningens dykare
en bit ut i Öresund.

Svenska Livräddningssällskapet OMKOMNA VID DRUNKNINGSOLYCKOR ÅRSRAPPORT 2019

23

27/7 Hav, bad, man från Ukraina, 30-årsåldern
Ystad friluftsbad, M-län

En man avled efter en drunkningsolycka i Ystad på lördagseftermiddagen.
Mannen hittades i vattnet vid stranden vid Sandskogens camping. Han fördes
med ambulans till sjukhus, men avled.
16/7 Hav, hamn, övrigt
Tullhuset, Ystad hamn, M-län

Personal på ett företag i hamnen larmade om en kropp i vattnet. Räddningstjänsten
åkte till platsen och hittade där en kropp i vattnet.

Halland, N-län, 2 personer (5)
7/9 Hav, bad, man
Skrea, friluftsbad, Falkenberg, N-län

Vid niotiden på lördagsförmiddagen larmades SOS om ett drunkningstillbud vid
Bacchus väg i Falkenberg. En man som badade i havet ska av okänd anledning ha
försvunnit under vattenytan. Räddningspersonal kom till platsen, tog upp mannen
ur vattnet och påbörjade hjärt- och lungräddning. Mannen blev därefter avförd
med ambulans till sjukhus där han senare avled. Anhöriga är underrättade.
25/12 Sjö, fritidsbåt, kanot, man, 25-årsåldern
Skärsjön, Varbergskommun, N-län

En av de två män i 25-årsåldern med danskt medborgarskap som hamnade i
vattnet under en kanottur i Skärsjön i Varbergs kommun på juldagen har avlidit.
Mannen fördes först till Varbergs sjukhus och sedan vidare till Sahlgrenska i
Göteborg. Men hans liv gick inte att rädda. Anhöriga har underrättats.

Göteborg/Bohuslän O-län, 6 personer (17)
26/1 Sjö, Is, Man
Östebosjön, Mellerud, O-län

En man och en kvinna har gått genom isen i Melleruds kommun i Dalsland. Två
helikoptrar, dykare och ambulanser larmades till platsen, som också undersöktes
med hundpatrull. Men på lördagseftermiddagen hittade dykare mannen avliden.
Mannen och kvinnan var enligt polisen ute på Östebosjön norr om Mellerud för
att åka skridskor när de gick genom isen. Kvinnan kunde ta sig upp ganska fort
och genomförde långtgående försök att få upp mannen ur vaken. När det inte gick
bestämde hon sig för att försöka hämta hjälp.
27/7 Sjö, bad, man, 90-årsåldern
Karlsborg, O-län

En man i 90-årsåldern hittades på söndagsmorgonen livlös i vattnet vid en badplats i Karlsborg. Mannen kunde dras upp på bryggan av personer på plats. De påbörjade hjärt-lungräddning, men sedan räddningstjänst kommit fram konstaterades
att mannens liv inte gick att rädda. Mannens anhöriga är underrättade.
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23/7 Sjö, bad, man, 25-årsåldern
Stora Mölnesjön, Rannebergen, Angered, O-län

Larmet kom till räddningstjänsten på tisdagseftermiddagen. Personen fördes med
ambulanshelikopter till sjukhus där han senare dödförklarades. Enligt polisen
betecknas händelsen som en olycka och det finns inga misstankar om brott.
12/7 Hav, fritidsbåt, fiske, man, 70-årsåldern
Grötö, Göteborg, O-län

En man i 70-årsåldern har hittats död i vattnet i Göteborgs skärgård. Enligt uppgift
ska mannen varit ute och fiskat med en båt.
18/8 Å, kräftfiske, man, 65-årsåldern
Tidan, Tidaholm, O-län

Polis, ambulans och räddningstjänst larmades på söndag morgonen ut på ett
drunkningslarm i Tidan i Tidaholms kommun. Ambulanspersonalen gjorde hjärtoch lungräddning på mannen och 65-åringen fördes senare till sjukhuset i Skövde.
Senare under dagen bekräftar polisen att mannen avlidit. Omständigheter kring
händelserna pekar på att drunkningsolyckan inträffat i samband med kräftfiske.
27/9 Hav, övrigt, man, 70-årsåldern
Örn, Sotenäs kommun, O-län

En man i 70-årsåldern har sågs falla i vattnet från en brygga utanför Örn i Sotenäs
kommun i Bohuslän. När polis, räddningstjänst och ambulans kom på plats konstaterades att han var död. Anhöriga är underrättade.

Värmland, S-län, 0 personer (2)

Örebro, T-län, 2 personer (8)
24/4 Damm, övrigt, pojke, 1,5 år
Hällefors, Örebro, T-län

Pojken ska ha ramlat ner i en damm i närheten av bostaden och fördes till universitetssjukhuset i Örebro med ambulanshelikopter. Men hans liv gick inte att rädda utan
han avled på sjukhuset. Barnet hittades i en damm av sin pappa. Han drog upp
barnet och inledde livräddande insatser. Något som även ambulanspersonal fortsatte med när de kom fram. Enligt polisen kommer även en förundersökning att
inledas, eftersom föräldrar har skyldighet att ha uppsikt över sina barn.
30/6 Fritidsbåt, gästhamn, kvinna, 73 år
Vättern, Askersund, T-län

Berusad kvinna sågs trilla i vattnet då hon skulle gå ombord på sin båt.
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Västmanland, U-län, 0 personer (7)
Dalarna, W-län, 4 personer (11)
8/2 Bassäng, bad, man, 82 år
Ludvika, W-län

Badet i Sporthallen i Ludvika håller stängt under helgen med anledning av att en
person omkom genom drunkning under fredagsmorgonen. Personal upptäckte en
person på botten av stora bassängen och påbörjade omedelbart livräddande åtgärder.
19/4 Is, Övrigt, Man, 70-årsåldern
Klockarnässjön, Enviken, Falu kommun, W-län

En man i 70-årsåldern gick genom isen i Klockarnässjön i Falu kommun. Mannen
fördes till sjukhus i ambulans, men hans liv gick inte att rädda. Räddningstjänst,
ambulans och ambulanshelikopter larmades till Klockarnässjön i Enviken i Falu
kommun vid 16.15-tiden på fredagen. En äldre man plockades efter en halvtimme
upp ur vattnet och han fördes till sjukhus i ambulans, där hjärt- och lungräddning
pågick hela vägen. På fredagskvällen meddelade landstinget i region Dalarna att
mannen avlidit på sjukhuset. Mannens anhöriga är underrättade enligt polisen.
16/5 Sjö, fritidsbåt, man, 75-årsåldern.
Rösjön, Falun, W-län

En man i 75-årsåldern hittades på torsdagen avliden efter ett larm om drunkning
i sjön Rösjön i Falu kommun, nära länsgränsen till Gävleborg. Larmet kom vid
13-tiden på torsdagen efter att en båt synts ligga upp och ner i vattnet. På plats
hittade räddningstjänstens dykare en man i vattnet under båten och polisen
berättar nu att han avlidit. Hans anhöriga är underrättade.
20/11 Älv, övrigt. Man, 70-årsåldern
Kvarnsveden, Borlänge, W-län

Den man i 70-årsåldern som har varit försvunnen i Kvarnsveden har påträffats
död. Mannen försvann från sitt hem i tisdags och polis, militär och Missing People
har letat efter honom sedan dess. På torsdagen hittats mannen död vid Forshuvuds
kraftverk i Kvarnsveden. Anhöriga är underrättade.

Gävleborg, X-län, 2 personer (2)
23/1 Hav, Is, Kvinna 35 års-åldern, Pojke 15 årsåldern
Långsand, Älvkarleby, X-län

Strax innan 16:00 onsdagen den 23 januari kom ett larm att fem personer gått igenom
isen vid Långsand, öste om Skutskär. Kort senare kom en första rapport att tre av
personerna tagit sig i land medan två var försvunna i det iskalla vattnet ca 200
meter ut från land. En stor räddningssinsats genomfördes, men vid 21:00 tiden
bekräftade polisen att två kroppar påträffats livlösa i vattenet. Senare framkom
att de omkomna var en kvinna i 35 års-åldern och en pojke i 15 års-åldern, båda
hemma hörande i Älvkarleby kommun. Händelsen rubriceras som en olycka.
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Västernorrland, Y-län, 4 personer (7)
31/7 Hav, övrigt, man, 60-årsåldern
Härnösand, Y-län

Det var förbipasserande som slog larm om en man i vattnet, men när räddningspersonal fick upp mannen på land konstaterades han redan avliden.
17/8 Hav, fritidsbåt, kanot, man, 30-årsåldern
Ulvön, Örnsköldsviks kommun, Y-län

En man och en kvinna var ute och paddlade kanot vid Ulvön utanför Höga kusten.
Kanoten kantrade av okänd anledning och en sjöräddningsinsats inleddes. Kvinna
kunde ta sig i land själv men mannen hittades livlös i vattnet av räddningspersonal.
Han fördes med helikopter till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Enligt
polisen ska det ha varit höga vågor och stark sjö på platsen där olyckan inträffat.
Mannen ska ha försökt simma i land men misslyckats. Anhöriga är underrättade
om dödsfallet.
4/11 Hav, is, fiske, man, 80-årsåldern
Örnsköldsvik, Y-län

En man i 80-årsåldern drunknade på måndagskvällen utanför Örnsköldsvik.
Mannen tros ha gått genom isen när han fiskade på isen. Polis och räddningstjänst
larmades till platsen av personer som bland annat hade sett en ryggsäck på isen på
en sjö. Räddningspersonal påbörjade återupplivningsförsök men mannens liv gick
inte att rädda. Mannens anhöriga är underrättade.
2/11 Hav, övrigt, man, 70-årsåldern
Mjällom, Kramfors kommun, Y-län

En man i 70-års åldern hittades drunknad i Mjällom på Höga Kusten. Polis,
räddningstjänst och helikopter sökte efter mannen under lördagskvällen. Efter en
stunds sökande hittade räddningstjänsten mannen i vattnet men han var då avliden.
Anhöriga är underrättade.

Jämtland, Z-län, 4 personer (4)
31/5 Sjö, fritidsbåt, man, 38 år
Gäddede, Strömsund, Z-län

Den man som saknades efter en båtolycka i Gäddede i Strömsunds kommun har
hittats död. Tre personer befann sig i båten som välte, men två av dem tog sig i
land på egen hand. Ett stort sökpådrag med räddningstjänst, polis och fjällräddare
påbörjades för att hitta mannen. Polisens dykare hittade mannen i vattnet, i ett
område där vattensökshunden markerat. Mannen var 38 år och hemmahörande
i Stockholms län. Mannens anhöriga är underrättade. Ingen misstanke om brott
utan det mesta tyder på att det är en tragisk olycka.
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12/5 Älv, fritidsbåt, flotte med utombordare, fiske, man, 69 år
Hammarstrand, Z-län

På söndagseftermiddagen hittades en man avliden i vattnet utanför Hammarstrand.
Räddningstjänst, ambulans och polis kallades till platsen vid Indalsälven efter ett
larm om drunkning. En äldre man påträffades avliden i vattnet. Mannen är hemmahörande i området och anhöriga är underrättade.
19/6, sjö, övrigt, man
Ströms Vattudal, Jämtland Z-län

En person hittades livlös i vattnet, troligen är det en ung man som anmäldes saknad
i september 2018 enligt polisen.
28/7 Älv, övrigt, kvinna, 70-årsåldern
Bergs kommun, Z-län

Räddningstjänsten larmades på söndagen om ett drunkningstillbud i Ljungdalen,
ambulanshelikopter tillkallades men kvinnans liv gick inte att rädda. Kvinnans
anhöriga är underrättade.

Västerbotten, AC-län, 1 person (5)
26/12 Älv, is, skoter, man 40-årsåldern
Ångermanälven, Åsele, AC-län

En man i 40-årsåldern hemmahörande i Åsele påträffades på torsdagsförmiddagen
avliden i Ångermanälven efter att ha kört genom isen med skoter. Anhöriga
är underrättade. Vid 04-tiden natten till annandagen fick SOS ett larm om att
en skoter gått genom isen på Ångermanälven i Åsele. Det ska ha varit en annan
skoterförare som larmade.

Norrbotten, BD-län, 9 personer (6)
7/4 Sjö, is, skoter, man, 70-årsåldern
Västerfjäll, Arjeplog, BD-län

En man i 70-årsåldern försvann på söndagskvällen vid Västerfjäll i Norrbottens
län. Mannen färdas på skoter och dök inte upp vid en stuga. Under morgonen
hittades han död i en isvak. Allt tyder på att mannen kört ner i vaken med sin
skoter och att det därför rör sig om en olycka. Anhöriga är underrättade.
25/4 Is, övrigt, pojke, 15-år
Abisko, Kiruna kommun, BD-län

En våg av vatten och is svepte iväg två högstadieelever vid Kungsleden i Abisko
på tisdagseftermiddagen. Vågen orsakades troligen av att en ispropp lossnade
längre upp i vattendraget. En femtonårig pojke avled som följd av drunkningsolyckan. Anhöriga är underrättade.
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30/5 Älv, övrigt, kvinna, 70-årsåldern
Torneälv, Haparanda, BD-län

Under torsdagseftermiddagen hittades en kvinna i 70-årsåldern död i Torneälven
i Haparanda. Larm om att en kropp siktats i vattnet i närheten av polisstationen
kom in till SOS Alarm vid 14:30-tiden. Kvinnan hittades snabbt efter att räddningstjänsten hade anlänt till platsen. Senare under eftermiddagen meddelade polisen
att man inte misstänker att något brott har begåtts.
28/6 Sjö, fritidsbåt(kanot), två män, 40-årsåldern och 60-årsåldern
Tjeggelvas, Arjeplog, BD-län

Det är nu bekräftat att kroppen som hittades i sjön Tjeggelvas förra fredagen
tillhörde den saknade tyska kanotisten. Det fastslog dagens obduktion. Mannen
var i 60-årsåldern och var på paddelsemester, i sjön Tjeggelvas i Arjeplogsfjällen,
tillsammans med en annan 40-årig tysk som även han hittats drunknad. Båda
männens anhöriga har underrättats av polis.
7/6 Älv, övrigt, man, 60-årsåldern
Torneälv, Haparanda BD-län

En man i 60-årsåldern har hittats drunknad i Torneälven i Haparanda. Larmet kom
från en privatperson som såg en människa i vattnet nära bron på Finska sidan.
Närmast anhörig är underrättad. Det finns ingen misstanke om brott.
8/6 Sjö, fritidsbåt, man, 45-årsåldern
Sammakkosjön, Gällivare BD-län

En man i 45-årsåldern har hittats död sedan en flotte vält i Sammakkosjön i
Gällivare på lördagen. Mannens kamrat, även han i 45-årsåldern, hamnade också
i vattnet, men lyckades ta sig upp oskadd. Enligt polisen har omständigheterna
varit speciella med mycket varmt väder samtidigt som vattnet fortfarande är kallt.
Polisen utgår från att det rör sig om en olycka, men en förundersökning pågår och
en rättsmedicinsk undersökning kommer att genomföras.
28/6 Älv, fritidsbåt, fiske, man, 70-årsåldern.
Arjeplog, BD-län

En man i 70-årsåldern som försvann under en fisketur i kanot vid Laisälven i
Arjeplog i fredags har påträffats avliden vid eftersök med polishelikopter.
17/8 Sjö, fritidsbåt, kajak, fiske, man, 60-årsåldern
Tjappsåive, Arvidsjaur, BD-län

En man i 60-årsåldern hittades drunknad i en sjö i Arvidsjaurs kommun under
lördagen. Den omkomne är en man från Tyskland. Drunkningsolyckan inträffade i
en sjö vid byn Tjappsåive som ligger i Arvidsjaurs kommun. Mannens anhöriga är
underrättade.
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Internationellt, 4 personer (4)
25/7 Sjö, bad, kvinna, 43 år
Makkum, Nederländerna, Internationellt

Drunkningsolyckan inträffade på torsdagseftermiddagen i semesterorten Makkum
i Nederländerna. Den 43-åriga svenska kvinnan drev tillsammans med en familjemedlem ut från stranden vid sjön Ijsselmeer. Kort därefter kom en motorbåt till
undsättning. En av kvinnorna räddades, men när båten återvände för att hämta
svenskan var hon försvunnen. Den försvunna kvinnan påträffades omkommen till
följd av drunkning dagen efter.
5/7 Hav, bad, kvinna, 75-årsåldern
Cypern, Internationellt

En kvinna i 75-årsåldern har drunknat vid en badort i Cypern. Enligt cypriotisk
polis ska kvinnan ha förlorat medvetandet när hon tog en simtur. Andra badare
drog henne i land och kvinnan fördes till sjukhus där hon dödförklarades.
Svenska utrikesdepartementet bekräftar dödsfallet.
10/11 Hav, fiske, man
Internationellt, Maldiverna

En svensk man har omkommit i en drunkningsolycka på Maldiverna. Mannen,
från Västsverige, var på sportfisketur när båten kapsejsade. Fyra svenska turister
och två maldiviska medborgare räddades efter olyckan.
19/12 Hav, bad, kvinna, 60-år
Oyster Bay, Port Elisabeth, Sydafrika, Internationellt

En svensk kvinnlig turist i 60-årsåldern, hemma hörande i Svealand omkom i en
drunkningsolycka vid en simtur i havet vid Oyster Bay i Sydafrika. Kvinnan var
i sällskap med sin man och ska enligt uppgift befunnit sig på grunt vatten då hon
drogs med ut i havet av de starka strömmarna. Anhöriga har underrättats.
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