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1984 Livet til låns
Det hadde begynt å blåse litt opp, og han følte det var best å ta fatt på hjemveien til
Hommelvik. Han hadde vært lenger inne i fjorden og prøvd fiske. I tillegg var det så vidt
begynt å mørkne, så han tenkte vel at han kunne slutte for dagen uansett. Noe særlig fiske var
det heller ikke. Lørdagskveld var det også, så det var nok best å komme seg hjemover.
Sjarken ble satt på autopilot mot Hommelvik. Deretter så han seg rundt og forsikret seg om at
det ikke var andre båter i nærheten, før han gikk under dekk i to minutter for å rydde litt opp.
Da han litt senere kom opp igjen, kastet han et tilfeldig blikk akterut, i det han skal svinge seg
180 grader for å sjekke fartsretningen. Da ser han til sin store forskrekkelse en arm som
stikker opp av sjøen, og ved siden av skimtes noe hvitt. Senarioet sto klart for ham. Han
hadde rent i senk en brettseiler. Det er den 22. september 1984, i Trondheimsfjorden utenfor
Skatval. Om bord i sjarken «Laila» befinner Ivar Weisethaunet seg.
Noen timer tidligere hadde de tre trondheimsjentene Rita Lysholm (22), Karen Prytz (16) og
Marte Aursand (20) ankommet hytta til Martes foreldre på Vikanlandet, hvor de skulle
tilbringe helgen sammen. Det var en fin og herlig lørdag, og utpå ettermiddagen bestemte de
seg for å ta en liten fisketur på fjorden. Ved 17-tiden dro de ut i en 12-fots plastbåt med
påhengsmotor. Ca. en halv nautisk mil ute la de seg i ro, og fikk ut fiskeredskapen. Men de
fikk ikke fisket lenge, knapt fått ut snørene før uværet kom. Det blåste kraftig opp med
fralandsvind. Redskapen ble tatt opp i en fart, og så var det å få start på motoren. Men den
ville ikke starte med en gang. Da de endelig fikk start, sto fjorden allerede skumhvit, og været
traff dem kraftig i baugen da de satte kursen mor land. Brått og uventet slo en sjø inn i båten
og fylte den slik at den sank under og rullet rundt. Plutselig lå de tre jentene og kavet i vannet
mens båten lå ved siden av med kjølen i vannskorpa. Det ble en hektisk og kjempende

kamp for å klamre seg fast til kjølen på båten. Så begynte en annen kamp, de forsøkte å
kvelve båten på rett kjøl igjen. En ikke ufarlig manøver ved at båtripa lett kunne treffe de i
hodet og slå dem ut. Dessuten sløste de bort enorme krefter. Marte fortalte senere til en
journalist at hun husket der hun lå og holdt seg fast i kjølen, en eller annen informasjonsfilm

fra Veritas, som tilsa at en i en slik situasjon skulle forbli og holde seg fast i båten. De ble
derfor enige om at det ville være ufornuftig å forsøke å svømme til lands. Ingen unngår en
viss panikk i en slik stund. Dette til tross, beholdt de fatningen og fant ut at de måtte vri båten
i horisontalplanet og ta svømmetak for å minske avdriften.
Ingen hadde redningsvest. Ei heller var de kledd for å være ute i dårlig vær, aller minst nede i
selve sjøen. Det begynte selvsagt å bli styggkaldt. De forsøkte å oppmuntre hverandre, så etter
andre båter - holdt seg i bevegelse, mens skumskavlene sto stadig rundt dem. Motet forsvant
sakte, men sikkert. Det ble kaldere og kaldere, og mørket kom sigende. De hadde nå ligget i
sjøen nesten i halvannen time. Været og dermed logikken tilsa at det var ikke kvelden for
båtliv på fjorden. Hver og enkelt av de tapre jentene sa det ikke, men de skjønte selvsagt hva
som snart ville skje. En negativ setning, en negativ tanke ville sende dem til bunns. Over seg
så de mørkere og mørkere skyer, mest i dobbelt forstand. Kanskje så de en lysere en også?
Kanskje håpet de på hjelp ovenfra, en
liten setning ble muligens tenkt og
sendt oppover i vertikalaksen. De var
nesten i ferd med å gi opp.
Det er i samme sekund at de ser en båt
komme rett mot dem. De trodde de
ville bli reddet. De ropte og skrek av
vill glede. Båten kom nærmere, og da
den var kun 30 meter unna ser de noe
skrekkslagne at det ikke var noen om
bord, verken i styrhuset eller på dekk.
Det hele var så merkverdig, mest
uvirkelig – det kunne på et vis ikke
være sant da båten fortsatte like forbi
dem uten det minste tegn til å ville
stoppe. De siste krefter ebbet ut, og de
var i ferd med å slippe taket. Om ikke
lenge ville kanskje krampen komme?
Kanskje så de livet fare forbi i revy.
Det er nå Ivar Weisethaunet entrer
dekket igjen på sin sjark, som et par
minutter hadde gått for ”egen
maskin,” og ser en arm stikke opp av
sjøen et stykke bak båten. At han var
under dekk gjorde at han ikke hadde
hørt jentenes fortvilte rop da båten
passerte dem. Ivar fikk snudd båten i
en fart, og fant de tre som nå så vidt
klarte å holde tak i båten. Da han
hadde fått de om bord var det blitt
mørkt. Så nære på, så nære på. Her
snakker vi om sekunder og millimeter.
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Trondheimsfjorden er lang og bred. Jentenes havari var som en liten prikk. Så hvorfor hendte
det akkurat der? Og hvorfor var det akkurat der Ivar Weisethaunet skulle passere? Hadde
havariet hendt noen meter unna, eller Ivar hadde bestemt seg for å avslutte sitt fiske 10
sekunder tidligere eller senere ville sjarkens kurs mot Hommelvik ha brakt ham langt unna
jentene. Og hvorfor entret Ivar Weisethaunet båtdekket igjen akkurat i det sekundet han
gjorde? Disse flotte jentene hadde fått livet ytterligere til låns.

Reunion 25. august 2018
F.v: Bjørn Kringen (kilde), de tre «jentene»: Rita Lysholm, Karen Prytz og Marte Aursand, Randi
Weisethaunet (kona til redningsmannen) og Ivar Weisethaunet (redningsmann)

Dramatikken hadde vært stor nok, og det var et under at de tre jentene ble reddet. Og ingen
kan forklare hvorfor de klarte seg ute i det kalde vannet i 1 ½ time. Det skal ikke være mulig,
husk igjen datoen: 22. september. Men det slutter ikke der. Innledningen har jeg med vilje
gjort kort og poengmessig. Faktisk var det også andre tilfeldigheter ute og gikk, som så til de
grader påvirket resultatet. Dominobrikkene begynte å falle allerede tidligere på dagen. Sjarken
«Laila» sto nemlig på slippen på Småland på Frosta. Hjemme hos Weisethaunet var avtalen at
de alle fire, foreldre og to barn, skulle kjøre til Småland og sette ut båten fra slippen, nysmurt
og fin, og så å dra på fisketur innover mot Verdal. Ved ankomst Småland med bil, oppsto en
liten disputas. Sønnen ønsket ikke å være med på fisketur. Først i august 2018, foran møte
med de tre jentene (se avsnitt nedenfor) fortalte sønnen sin far for første gang om at han den
dramatiske dagen i 1984 hadde planer om heller å dra på bandøvelse. Mora Randi måtte da
naturligvis kjøre ham hjem. Hadde gutten den gang blitt med ville familien satt kursen
nordover, og de tre jentene ville aldri møtt sin redningsmann. Men nå ble det til at Ivar dro
alene på fisketur, og satte kursen rundt Tautra og innover mot Steinvikholm. Der ble det kokt
middag, etterfulgt av avslapping i lugaren og lytting på radio. Livet var ikke så verst, der
sjarken rak i østavinden utover fjorden.

Men lite visste Ivar at på andre siden av Skatval sørøst av Auran rak en annen båt også i
østavinden. Her var livet noe helt annet enn herlig. Det var en kamp på liv og død der ute.
De tre jentene holdt seg fast, kjempet med sine siste krefter mens båten opp-ned lot seg drifte
på konvergerende kurs med Ivar sin sjark. Straks før de to båtene møtes rett utenfor
vestspissen av Skatval (Rykkjaskjæret), er det at Ivar setter «Laila» på autopilot til venstre og
sørover rett inn mot Hommelvik, for så å bli borte fra dekk i to minutter.
Etter at Ivar Weisethaunet helt tilfeldig og utrolig nok hadde sett armen i sjøen i det dunkle
mørket, fikk han snudd båten og på en teknisk vanskelig og litt farlig måte - langt utenfor en
gudbrandsdøls fatteevne - fikk jentene opp i sjarken. En med mindre kunnskaper om berging,
ville lett prioritert feil, tenkt mindre på å sikre havaristen med tau, og fort kunne ha mistet en
eller to grunnet utmattelsen som ville ha oppstått dersom jentene slapp tak i den hvelvete
båten. Kort tid etterpå tøffet Ivar innover mot bryggen i Hommelvik med tre nakne jenter i
koia. Jentene ville ikke at det skulle ringes etter ambulanse, og kriseteam var ikke oppfunnet.
Så Ivar fikk ringt fra bryggen til sin kone, Randi, med følgende beskjed: «Jeg har tatt min livs
fangst, jeg har tre nakne jenter i lugaren, kom med klær».
34 år senere, en lørdagskveld i august 2018, møttes «jentene» til en reunion hos sin
redningsmann, Ivar Weisethaunet. De kunne da fortelle at det som gjorde at de ikke ga opp
var nok deres forhold til nettopp naturen, hvor de tidlig måtte krøkes. Nå fikk de plutselig
igjen for det. Samt de klarte å se det hele i en viss form for galgenhumor, både mens det sto
på - og den viktige tiden etterpå. De nektet seg selv å bli et offer for traumer. Verden gikk
videre, og der ville de være med som tidligere. Og Ivar Weisethaunet sa det slik: «Jeg har
mottatt den største takk og lønn et menneske kan få».

25. august 2018
F.v: Rita Lysholm, Ivar Weisethaunet, Marte Aursand og Karen Prytz

Men vi skal ikke slutte ennå. Marte Aursand har alltid vært en del av naturen. Der, og i lag
med sine hunder, trives hun best. En blir selvsagt herdet av det, og tåler en støyt. Uheldigvis
var hun en av de som bokstavelig ble rammet av nyttårsorkanen den 1. januar 1992. Men
kanskje var det godt at det nettopp var Marte og hennes venner og ikke en tilfeldig
kameratgjeng fra byen uten erfaring og kløkt hva gjelder naturens farlige krefter. Uerfarne,

uvante fjellfolk ville ikke klart seg ute den nyttårshelga orkanen kom. Marte og tre av hennes
venner, blant annet hennes kommende mann, Trond Are, hadde nyttårsaften tatt seg fra Ås i
Tydal og innover til Ramsjøhytta, som vel kan sies å være en del av Sylane sitt eldorado.
Dette er ikke så langt fra stedet hvor karolinerne ble liggende igjen som korpføde nyttårsnatta
for 300 år siden, i et samlet antall på 2 700 soldater som frøs i hjel, med dertil 1 000 til som
døde ved ankomst Handøla. Vi kjenner også til NTH-studenter og andre ungdomsfølger som
har funnet en kald død i Sylane og omegnen ikke for så mange tiår siden, hvor noen frøs i hjel
kun få meter fra turisthytten. Området kan på vinterstid være temmelig lunefullt.
Turen inn til Ramsjøhytta gikk fint, været var bra og de siste solstrålene fulgte de ned mot
hytta. Dagen deretter (nyttårsdagen) på hjemveien var været tilfredsstillende i lett snøføyke.
Plutselig smalt det. De ble regelrett kastet om kull. Pulkene kvelvet og hundene ble
kasteballer blant snører og drag. Vinden løsnet store og små skareflak som føk igjennom lufta
i lav høyde som prosjektiler.

Situasjon var med ett meget dramatisk. Det ville medføre fare for livet å bli akkurat der. De
måtte komme seg ned i skogen straks. Men det var lettere sagt en gjort da hundene og pulkene
var et kaos. De hadde ikke annet valg enn å frigjøre hundene, ta av seg skiene og dra pulkene
selv. Så smalt det andre gangen. I den nye omtullede situasjonen mistet en av karene den ene
votten, som selvfølgelig en av hundene reagerte på. Brått var både vott og hund borte. Og
hunden ble borte så lenge at de anså både han og votten for tapt. Men plutselig sto hunden der
med votten i kjeften og avleverte, som om det var en vanlig treningsøkt, ”flink hund”.
Temperaturen var rundt frysepunktet. Den type rettrivere de hadde med, har en del langt hår
på buken. Dette medførte at snø festet seg under hundene som store snøballer og gjorde det
vanskelig å ta seg fremover. Det var tett snøfokk og i den sterke vinden fikk de vansker med
pulken som tok sin egen vei. Det ble strekk i laget, sikten var mest null og plutselig mistet de
hverandre av syne. Holder en ikke sammen i slike situasjoner, kan det fort bli alvor. Men
hundene tok sporet og de fant hverandre igjen. Marte forteller at hun i sin kamp for livet i
Sylane så for seg situasjonen da hun sammen med venninnene fikk livet til låns igjen i sjøen

utenfor Skatval. Nå i fjellet kjente hun seg litt kvalm mens hun kjempet en kamp mot
naturkreftene. Men kvalmen var naturlig. Marte var nemlig gravid. Hun hadde en å kjempe
for. Det ga nødvendige krefter og pågangsmot. Livet til låns nok en gang. I dag er sønnen 26
år.

25. august 2018
Tilbake hos «Laila», sjarken som reddet de 34 år tidligere
F.v: Karen Prytz, Rita Lysholm, Marte Aursand og Ivar Weisethaunet

