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 HJEMMETREPORTASJE

SAM MEN: Uten  
hver and re had de ikke  
Rå ger og Myrthel  
greid å bære sor gen. 
De styr ker og trøs ter 
hver and re når sav net 
blir for stort. 

Med syv års mel-
lomrom mistet Rå-
ger (56) og Myrthel 
Emblem (51) fra 
Herøy begge barna 
sine i ulykker. Da 
det siste barnet de-
res døde, føltes det 
som om fremtiden 
deres ble tatt fra 
dem.

! 5. no vem ber 2000, Klok-
ken 13.15:

«Det  var  en  ny de lig no vem-
ber dag. Klar, blå him mel, 
kaldt. Plut se lig ring te te le fo-
nen. Det var jeg som tok den. 
Da jeg tok av rø ret, stiv net jeg. 
Det var Ron ny. Jeg hør te bare 
en høy lytt, vold som grå ting. En 
red sels gråt som kom mer til å 
for føl ge meg så len ge jeg le ver. 
Han skrek: «Mam ma, Ton je og 

de and re har kra sjet  på  Nær-
øya!». (Fra boka «Da vi mis tet 
bar na, mis tet vi frem ti den»)

Ka ta stro fe
Slik star tet ma re rit tet til Myrthel 
og Rå ger Em blem fra Her øy på 
Sunn mø re. De mis tet dat te ren i 
en dra ma tisk bil ulyk ke i hjem-
kom mu nen. I en skarp sving 
kjør te bi len ut av vei en, og inn i 
en ka bel boks. Den gikk rundt to 
gan ger, smalt inn i berg veg gen 
og ble til slutt lig gen de i grøf ta 
på mot satt side av vei en. Det var 
kjæ res ten til Ton je som kjør te. 

Ton je var bare 17 år. Hun 
var en jen te med stor om sorg 
for de rundt seg, og had de all-
tid mor som me kom men ta rer 
på lur. Hun ut dan net seg til 
hjel pe plei er og had de pla ner 
om å bli jord mor. Se ne re fikk 
for eld re ne vite at Ton je kort tid 
før kol li sjo nen ba alle om å ta 
på seg sik ker hets bel te ne. Po li-
ti et men te at det te tro lig red det 
li vet til de tre and re som satt i 
bi len. Kjæ res ten ble dømt og 
fikk feng sels straff. 

I år er det 11 år si den det 
skjed de. Men Rå ger og Myrthel 

Råger  
og Myrthel  

mistet begge 
barna sine

Tiden leger 
ikke alle sår
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VÅT GRAV: Ek te pa ret vil helst være i nær-
he ten av sjø en. Slik fø ler de seg nær me re 
søn nen som mis tet li vet i Bour bon 
Dolphin-ulyk ken i 2007. Dat te ren Ton je 
lig ger be gra vet på kir ke går den.
 

hus ker da gen som om den 
skul le ha vært i går. 

Skjer mer seg i bå ten
– Jeg hus ker hva vi had de til 
mid dag, hva vi had de på oss, 
hva vi sa, og hver min ste lil le 
ting vi gjor de den da gen, for-
tel ler Rå ger. 

Et helt liv se ne re står han 
ved bys sa i bå ten han og 
Myrthel har, og ko ker kaf fe. 

Hit drar ek te pa ret når de 
øns ker å få fred, kom me seg 
litt bort fra ste der der de kan 
se to nes jevn ald ren de, og slip-
pe å se at de er blitt voks ne, at 
de får barn. Noen gan ger blir 
det for tøft for dem å bli min-
net på at de ald ri skal få bli 
bes te for eld re sam men.  

I bå ten sam ler de kref ter  
og so ver godt. Her er det varmt 
og tri ve lig. Fra ka hyt ten, el ler 
ute på dekk føl ger de med  
på veks lin ge ne i na tu ren, ser 
på fug le li vet og snak ker sam-
men — støt ter hver and re når 

sav net og sor gen ri ver som 
verst. 

Det er godt å være her. Et 
hvitt lys er tent ved bil det av 
bar na. Selv om de ofte sø ker til 
still he ten i bå ten, be tyr ikke 
det at de vil at folk skal prø ve 
å skju le sin egen gle de.

– Folk må ikke gjem me vekk 
fa mi lie lyk ken sin. Vi er nødt til 
å tak le at and re har sine barn, 
og får bar ne barn, sier ek te pa-
ret. 

I pås ken had de de med seg 
sin 12 år gam le nie se Hen ri et te 
på tur. Det var ko se lig. Rå ger 
inn røm mer at han var liv redd 
noe skul le skje med hen ne 
også, men alt gikk bra. De had-
de det fint; spil te spill, prøv de 
noen kast med fis ke stan ga og 
kjen te gle den og spen nin gen 
når det ryk ket i snø ret. I kor te 
glimt grei de de å kjen ne på 
spon tan gle de. 

Pa ret har opp levd man ge 
rare re ak sjo ner fra både ven ner 
og kol le ga er, og skul le øns ke 

det var mer åpen het rundt dø-
den.

Folk har pluk ket ned fa mi-
lie bil de ne sine på veg ge ne før 
de skul le kom me på be søk. 
Gam le kol le ga er har stop pet 
og gått over gata for å unn gå å 
tref fe dem. Ven ne ne er lang-
somt blitt bor te, en et ter en. 

– Vi har all tid vært åpne med 
sor gen vår, men det kan kan-
skje bli for mye for folk, sier 
Rå ger og Myrthel, som me ner 
at det egent lig ikke er så mye 
som skal til: Et klapp på skuld-
ra. Noen venn li ge ord. 

Hel dig vis har ek te pa ret stor 
støt te i fa mi li en. Når tan te- 
un ge ne kom mer på be søk blir 
still he ten brutt. Myrthel har 
man ge søs ken som har vært en 
uvur der lig støt te i den ne ti den. 

Ka ta stro fen  
ram mer igjen
Det var søn nen Ron ny som 
fore slo at for eld re ne skul le kjø-
pe bå ten et ter at Ton je døde. 

Så de kun ne kom me seg ut på 
ha vet. Vekk fra hver da gen. 
Kose seg litt. Ofte ble han med 
dem. Den lil le fa mi li en els ket 
sjø en og lik te å fis ke og se på 
det yren de fug le li vet. 

Det var i den ne bå ten 
Myrthel opp hol der seg da tra-
ge di en ram met på nytt sju år 
se ne re. Det var på et ter mid da-
gen, tors dag 12. ap ril 2007. 
«Et  hjer te skjæ ren de høyt skrik 

bry ter still he ten. Jeg kvep per 
høyt til i sto len jeg sit ter og dø-
ser i. Ser for tum let ut, og ser en 
stor heg re kom me sei len de for bi 
ka le sje vin du et på bå ten. Den 
lan der ele gant på fly te bryg gen. 

Jeg ser på klok ken. Den er 
18.10. 

Rei ser meg fra sto len og le ter 
et ter mo bi len min, men fin ner 
den ikke. Jeg vil rin ge min 
sønn, Ron ny, som er på an ker-
hånd te rings far tøy et Bour bon 
Dolphin fra Fos na våg.» (Fra 
boka «Da vi mis tet bar na, mis-
tet vi frem ti den»)

Begge barna 
deres døde
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EVIG SMER TE: I bo ken «Da 
vi mis tet bar na, mis tet vi 
frem ti den» be skri ver Myrthel 
hvor dan de opp lev de det da 
søn nen og dat te ren ble re vet 
fra dem. 

" LYKKELIGE TIDER: 
Tonje og Ronny før 
ulykkene.

Se ne re på kvel den så 
Myrthel at ek te man nen 
Rå ger og Ronnys kjæ res-
te, Char lot te, kom ut over 
pi ren. Hun for sto straks 
at noe var galt.

Dolphin har kant ret, 
sa Rå ger skjel ven de.

Myrthel brøt sam men, 
over man net av en lam-
men de fø lel se. Hun kun-
ne ikke fat te det som 
skjed de. Ly net slår ald ri 
ned to gan ger på sam me 
sted. Kun ne tra ge di en 
vir ke lig ha ram met dem 
igjen?

Et ter hvert som viss he-
ten om ulyk ken fes tet 
seg, fikk Myrthel pa nikk-
an fall og pus te pro ble-
mer. Hun kjen te at hun ikke 
had de kon troll over seg selv 
len ger. Hun ven tet på te le fon. 
Hå pet at det skul le være Ron-
ny som ring te og sa han var i 
he li kop te ret. At han var red det. 
At han vil le kom me hjem igjen, 
at de ikke treng te å uroe seg 
mer. 

Men Ron ny ring te ald ri.

Som å mis te frem ti den
Sam men med de and re på rø-
ren de ble Myrthel og Rå ger 
flydd til Shet land, der Bour bon 
Dolphin lå i sjø en med kjø len 
i væ ret. For eld re ne var over be-
vist om at søn nen, før s te ma ski-
nis ten, frem de les var i live i 
ma skin rom met. De fulg te red-
nings ar bei det så godt de kun-
ne, men føl te at de fikk lite in-
for ma sjon. De ble for talt at 
ski pet var sik ret og sta bi li sert, 
og pus tet litt let te re. Kan skje 
kun ne de få Ron ny ut, hel og i 
live li ke vel. Men et ter noen 
ner ve pir ren de døgn kom be-
skje den mam ma Myrthel og 
pap pa Rå ger ald ri vil glem me: 
«Vi har mis tet bå ten.»  

Der og da brast hå pet for 
for eld re ne. Bå ten sank ned på 
1100 me ters dyp. Til ba ke satt 
et for eld re par som had de mis-
tet både dat te ren og søn nen 
sin. Det føl tes som om de også 
had de mis tet frem ti den. 

For li set skjed de brått og 
uten for var sel. Av dem som var 
på bro en, klar te bare en av før-
stestyrmennene å kom me seg 
ut. Mann ska pe ne som be fant 
seg i dekks om rå det, klar te å få 
tak i red nings ves ter, kom me 
seg opp på sku te si den og i ha-
vet før kant rin gen. To per so ner 
som var i mes sen kom seg ut 
på dekk og vi de re ut i sjø en. 
Det ble umid del bart slått full 
alarm på rig gen. De far tøy ene 
som be fant seg i om rå det, ble 
straks satt inn i le tin gen et ter 
over le ven de. He li kop ter fra bri-
tisk kyst vakt ble vars let og 

kom til ste det et ter om lag en 
time. Bour bon Dolphin had de 
en be set ning på 14 per so ner. 
Om bord var også kap tei nens 
sønn på 14 år. Syv per so ner ble 
red det. Tre per so ner ble fun net 
om kom ne i sjø en. De sis te fem 
er frem de les sav net.

Sorg er kjær lig- 
 he tens pris
Fire år se ne re ten ker Myrthel 
og Rå ger frem de les på hva 
Ron ny sine sis te tan ker var. Led 
han? Rop te han på for eld re ne 
sine? Tenk te han på Ton je? 

Tan ke ne sli ter Myrthel og 
Rå ger. Ofte har de ma re ritt. Av 
psy ko lo ge ne får de vite at det 
skjer for di de be ar bei der sor-
gen, men Myrthel kal ler det 
tor tur. Iblant er ma re rit te ne så 
ster ke at det kan kjen nes fy-
sisk.

– Jeg drøm te en natt at jeg 
ble stilt over for en stor mo tor 
som var tatt fra hver and re i 
små de ler. Jeg fikk vite at om 
jeg grei de å skru den sam men 
igjen, skul le jeg får Ron ny til-
ba ke, for tel ler Rå ger. De sto re 
hen de ne hans hvi ler i fan get. I 
drøm men skrud de han møy-
som me lig sam men hele mo to-
ren. Idet han skul le til å star te 
den, våk net han — til det vir-
ke li ge ma re rit tet, der de må 
inn se at søn nen ald ri mer kom-
mer til ba ke. Hån den til Rå ger 
stiv net et ter ar bei det han har 
holdt på med i drøm me. Slik 
gikk han i 14 da ger. 

In gen vei ut
Fem år før den sis te tra ge di en 
had de far og sønn fulgt med 
på ber gings ak sjo nen av las te-
ski pet Rock nes, som kant ret 
ved Bjor øy i 2002. Ma ski nis te-
ne om bord lev de, men var fan-
get inne i ma skin rom met. Rå-
ger var før s te ma ski nist, og 
Ron ny had de ut dan net seg til 
det sam me året før. Må let var å 
bli chief. Un der ber gings ar bei-

det så de at brann mann-
ska pet skar hull i skro get 
for å få ut de tre som var 
igjen om bord. Rå ger og 
Ron ny sat te seg ned og 
teg net en nød ut gang fra 
ma skin rom met, som 
skul le kun ne bru kes om 
noe lig nen de skjed de 
igjen.

Da Bour bon Dolphin 
for lis te var Ron ny sann-
syn lig vis i sam me si tua-
sjon. Av over le ven de ble 
han sist sett på vei ned til 
ma skin rom met, og Rå ger 
og Myrthel er over be vist 

om at han lev de der til Bour bon 
Dolphin sank. Det var in gen 
nød ut gan ger. De and re om kom-
ne fra Bour bon Dolphin får satt 
døds da to en til 12. ap ril. Myrthel 
og Rå ger be stem mer at Ronnys 
er tre da ger se ne re.

Rå ger har pre sen tert røm-
nings vei en han og Ron ny fant 
opp, til Sjø farts di rek to ra tet. 
Der syn tes gransk nings kom mi-
sjo nen ide en var god, men for-
sla get om å inn fø re den ble li-
ke vel ned stemt. 

Da vid mot Go li at
For eld re ne opp lev de en lang 
og slit som kamp med re de ri og 
myn dig he ter i tida et ter for li-
set. Beg ge føl te retts sa ken drei-
de seg om pen ger, og ikke om 
søn nen de res. Re de ri et, verf tet 
og opp drags gi ver ne fikk mye 
kri tikk av gransk nings kom mi-
sjo nen. Kom mi sjo nen men te 
det var gjort feil vur de rin ger 
både på rig gen og på ski pet før 
for li set. Re de ri et fikk fo re taks-
straff, og i mai 2007 inn før te 
Sjø farts di rek to ra tet en rek ke 
til tak for å bed re sik ker he ten 
om bord på an ker hånd te rings-
far tøy ene. 

Med boka som Myrthel og 
Rå ger ga ut på 10-års da gen for 
Tonjes død, hå per de å nå ut til 
dem som har med sik ker he ten 
til sjøs å gjø re. 

– Sik ker he ten er det vik tig ste. 
Vi har ikke råd til å mis te fle re 
sjø folk. Vi er et le ven de be vis 
på hva som kan skje når sik ker-
he ten ikke iva re tas, sier Rå ger.

Ha vets grav 
Slik det ser ut i dag vil ikke 
Bour bon Dolphin noen gang 
bli he vet. I Her øy har Rå ger og 
Myrthel gra ven til Ton je å be-
sø ke. En sten er reist også for 
Ron ny. Men søn nen lig ger 
igjen der ute, i ha vet. 

– Jeg kjen ner ikke nær væ ret 
hans her. Det er tungt, sier 
Myrthel. Tå re ne tril ler. Det er 
hardt å vite at han lig ger igjen 
der ute. Ale ne.

Det er kan skje også der for de 
til brin ger så mye tid i bå ten. De 
fø ler de er nær me re ham da. At 
de er i hans ele ment. For eld re-
ne hå per det en gang kom mer 
et re gel verk som sik rer at 
mann skap om bord i bå ter som 
syn ker, blir frak tet hjem.  

– Ti den le ger ikke alle sår. 
Det tror vi ikke på. Men den 
kan kan skje lind re litt, sier 
Myrthel og Rå ger. Ofte kan de 
kjen ne nær væ ret av bar na sine. 
Som da de hen tet de fer dig 
tryk ke de bø ke ne i fjor. 

– Vi kjør te over Herøybrua, 
og så det fan tas tis ke land ska-
pet. Og det var ak ku rat som 
om de var med oss i bi len. Jeg 
ble num men i krop pen og 
kjen te det som at vi, hele fa mi-
li en, tok vår al ler sis te kjø re tur 
sam men, sier Rå ger. 

Li vet de res er som kra ke lert 
ke ra mikk. Det hen ger sam men, 
så vidt. De tar hver dag som 
den kom mer. Prø ver å fin ne 
noe me nings fullt å gjø re. Bå ten 
er et lys punkt. De fis ker litt. 
Ser på heg re ne som hol der til 
bare noen me ter bor ten for. Får 
be søk av gla de nie ser og ne vø-
er med bob len de smil. 

De har klart å hol de sam-
men i tra ge di en, in gen and re 
kan for stå bed re enn ek te fel-
len. Inn imel lom har de angst 
for å mis te hver and re også. De 
snak ker mye sam men, er hver-
and res stør ste trøst og styr ke. 

Tro en på Gud er blitt satt på 
en hard prø ve. I bo ken skri ver 
Myrthel at hun kun ne vel ge å 
hate el ler å els ke Gud. Hun 
valg te det sis te. 

Hvor for?
– Jeg bare måt te. Bare slik 

kan jeg tro at de le ver i en di-
men sjon der de har det godt. 
Og at vi en gang kan tref fes 
igjen. !
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