
Skøyta «Fram» og Tom Fagerland (58)    
stemna g jennom Granesundet. 

Så tørna båten vestover.    
Der sluttar alle spor...



Foto: trond Arne Asperheim

Ok enden er nær eg reise frå 
viken i 12-tida til Bergen 1630 
frå bergen. Begyner å gå 
sørover da lysna i mårotidleg



– Du kan tru me har lurt 
på kva som skjedde. 
Båten går ikkje berre 
ned sånn utan vidare.

et er 7. mars 2021, dagen då 
Johannes Høsflot Klæbo tuslar 
skuffa ut frå skistadion i  
Oberstdorf etter å ha vorte 
diska frå femmila. Berre bile-
tet er på, lyden er skrudd av, 
men dei vaksne karane på  
Osvald skjønnar kva som 

skjer. Ikkje at dei bryr seg, for så vidt. Pubei-
gar Robert Delis har sett seks minutt av dette 
VM-et. Innspurten av femmila.

– Tom Fagerland er sårt sakna, heilt klart. 
Han var innom her eit par gonger i veka, 
minst, seier Delis. 

Interessert I motoren
Etter at han forsvann, ein novemberdag i 
2017, har bilete av Tom vorte fast inventar 
på puben. Det halvlange håret, og barten, 
som ifølgje Delis alltid hadde nokre bren-
nmerke etter at sjømannen, originalen, og 
midtpunktet, hadde sett norgesrekord i å 
røykja så langt inn på rullingsen han kunne, 
er teikna og hengt opp på den første søyla 
i lokalet. No ser Fagerland tomt bort på 
bardisken.

– Om me hadde fortalt alle historiene om 
Tom Fagerland, så hadde folk ledd i ei veka. 
Minst, seier Delis. 

Jan Hevrøy er ein av dei som er innom 
denne søndagen. Han sende melding til 
Tom Fagerland 2. november 2017, klokka 
09.38.04, men fekk aldri noko svar. Søndag 
29. oktober 2017 var begge to på Osvald.

– Då fortalde Fagerland at han skulle 
henta ein båt. Eller, det var ikkje båten han 
var interessert i, men motoren som stod i 
han, seier Hevrøy.

tok ut pengar
Me er tilbake til den siste oktoberdagen i 
2017. Tom Fagerland frå Stord hadde vore i 
Haugesund denne dagen, og teke ut 20.000 i 
kontantar. Båten han skulle handla i Kalvåg 
kosta 12.000 kroner. 

Same dag skriv han fleire meldingar til 
venen Kurt Huseth på Stord. I meldingane 

skriv Fagerland mellom anna: «Eg reise og 
henta den motoren med båt på i måro».

Vidare skriv han korleis turen skulle verta 
oppover.

«Ok enden er nær eg reise frå viken i 12-
tida til Bergen 1630 frå bergen. Begyner å gå 
sørover da lysna i mårotidleg».

– Eg skulle eigentleg vera med. Men du 
veit Tom, når han bestemmer seg for noko, 
så berre gjer han det, seier Huseth. 

I ettertid er han glad for at han ikkje vart 
med. 

– Heile saka står fram som merkeleg, men 
eg har mine teoriar. Kan han ha glidd og 
slege seg, så køyrt båten rett i ein fjellvegg 
slik at han søkkte, spør han. 

avreIsedagen
Det har bikka over til 1. november 2017. 
Tom Fagerland kjem til Smørhamn i Kalvåg 
klokka 20.20 denne kvelden, der han vert 
teken imot av båtseljaren. Fagerland hadde 
med seg to, tre bagar som han skulle ha til 
turen, og dei køyrde rett til båthamna der 
skøyta «Fram» låg. 

– Eg kan ordna eit hotell til deg om du 
treng det, skal båtseljaren ha sagt. 

– Nei, eg kan sova i båten, skal Fagerland 
ha svara.

– Det er ikkje akkurat hotellstandard, 
svara seljaren, som oppfatta Fagerland som 
langt frå A4, men samstundes ein som kunne 
båt og som var kjent med farar etter kysten. 

Dei tok seg ein liten båttur om kvelden, 
og Fagerland vart forklart korleis alt fungerer 
med båten. 

Seljaren hadde sjølv brukt båten og 
segla om lag 400 nautiske mil dette året, og 
«Fram» hadde mellom anna vore med på 
NRK sin «Familieekspedisjon» då dei hadde 
innspeling utanføre Bremanger.

Då Fagerland overtok båten var det cirka 
60 liter diesel om bord på tanken. I tillegg 
fylte han opp fire kanner med til saman 85,76 
liter drivstoff.

Dette gjorde han klokka 21.34 kvelden før 
han kasta loss. Elektroniske spor syner at eit 
kredittkort vart belasta med 814,72 kroner 
hos Brødrene Larsen i Kalvåg. 

mangla straum på telefonen
Skøyta «Fram» hadde ein Marna diesel frå 
1967, og det gjekk med om lag fem liter 
diesel i timen på marsjfart, cirka sju knop. 
Dermed hadde Fagerland nok til å gå om lag 
28 timar med den dieselen han hadde om 
bord.

– Det lukta svidd 
i motorrommet 
då fiskaren kom 
om bord, og han 
hadde mistanke 
om at dynamoen 
på motoren var 
gåen

TEKST: Olav Røli

20 Sunnhordland - magaSin - Sommar

d



– Fagerland sa at han skulle ha lada tel-
efonen, har seljaren forklara i politiavhøyr.

I styrhuset på «Fram» var det ein USB-
kontakt, men det er usikkert om han hadde 
med utstyr for å lada der. 

– Eg oppfatta at Fagerland ikkje var så 
nøye med å lada telefonen, eller å melda frå 
kvar han skulle, har seljaren vidare forklart. 

Før klokka 23.00 denne kvelden såg 
seljaren Fagerland for siste gong. Då hadde 
han fått 10.000 kroner kontant for båten. Dei 
resterande 2.000 kronene skulle han få då 
Fagerland kom heim til Stord.

Det lukta sviDD
Morgonen etter, altså den 2. november 2017, 
har Tom Fagerland framleis straum på tel-
efonen sin. Godt er det, sidan han ikkje får 

start på det han eigentleg skulle ha med seg 
frå Kalvåg til Stord, nemleg Marna-motoren 
frå 1967. 

Han ringjer først til seljaren, som ikkje 
har høve til å hjelpa, men set Fagerland i 
kontakt med ein verkstad i Kalvåg. Dei er på 
plass ei stund etter 08.00 denne morgonen, 
og hjelper til med å få på plass eit nytt Søn-
nak SE1403-batteri til 2.800 kroner.

– Eg fekk inntrykk av at han ville dra av 
garde så raskt som mogeleg, er det opplyst 
til politiet. 

Same natt som Fagerland ligg og søv i 
båten sin kjem fiskebåten «Fonnes» inn  
til Kalvåg. Om bord er Morten Gullaksen 
som er interessert i gamle båtar. Morgo- 
nen etter, rett før Fagerland kastar loss, tek 
han turen bort på kaien og vil ta ein kikk  

på båten. I motorrommet finn han storda-
buen.

– Eg er nok den siste som såg Tom Fager-
land, opplyser Gullaksen til Sunnhordland. 

Det lukta svidd i motorrommet då fiska-
ren kom om bord, og han hadde mistanke 
om at dynamoen på motoren var gåen. 

– Den same mistanken hadde Fagerland, 
men han meinte det gjekk fint med nytt bat-
teri, har Gullaksen forklart. 

lekkasje
Han vart også merksam på at det var ein lek-
kasje i hylsa ved propellakslingen. Fagerland 
skal ha sagt at det var ein liten lekkasje, men 
han frykta at det ville leka meir under gonge 
med båten. 

KARAKTERISTISK: Her sit Tom Fagerland i stova si i 2012, fotografert av journalist og forfattar Atle Hansen. Han var heime i leilegheita til Fagerland i samband med eit lengre 
intervju, og skildra mellom anna mørkebrune flekker på hendene til sjømannen, og skreiv at rullingsen aldri var langt vekke.
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– Eg tilbydde han å få låna verktøy for å 
stramma hylsa, men fekk beskjed om at det 
ikkje gjekk an å stramma meir, har Gullak-
sen forklart i avhøyr. 

Om bord var det også ei lita elektrisk 
lensepumpe, og Fagerland skal ha opplyst at 
dette var nok for å halda lekkasjen i sjakk. 

– Han gjekk nok tom for straum, sidan 
dynamoen var kopla ifrå. Då ville han ik-
kje ha klart å halda lekkasjen i sjakk med 
pumpa. Men han kan også ha sprunge lekk 
så kjapt at han ikkje klarte å reagera, seier 
Gullaksen i dag. 

Han hugsar at båten var tom for alt. Det 
einaste redningsutstyret skal ha vore ei red-
ningsbøye på styrhuset. Ingen har sett noko 
anna redningsutstyr, men det er spekulert i 
at det var ei overlevingsdrakt i ein av bagane 
som Fagerland hadde med seg om bord.

– Spør du meg, ville eg aldri ha lagt ut på 
den ferda med den båten. Men Fagerland 

verka å vera godt kjent langs kysten, så eg 
tenkte at han hadde vurdert risikoen, seier 
Gullaksen til Sunnhordland. 

Då han kasta loss
Klokka er om lag 09.00 torsdag 2. novem-
ber 2017 når Tom Fagerland kastar loss frå 
Kalvåg. Skøyta «Fram», ei 33 fot stor skøyte 
frå 1942, kan få ei fart på litt over sju knop. 

Rutevalet er ikkje kjent, men hobbyfo-
tografen Trond Arne Asperheim tek, ved 
tilfelle, 12-13 eksponeringar av Fram medan 
skuta stemnar nedover Granesundet. Då er 
klokka om lag 13.40 denne ettermiddagen, 
og Tom Fagerland har brukt om lag seks 
timar på turen, som nok har gått i skipsleia 
forbi Florø og vidare sørover. 

Bergens Tidende intervjua skipperen på 
ferja M/F «Davik», som gjekk mellom Askv-
oll og Gjervik, og skipperen på ferja M/F 
«Nordfjord», som går mellom Askvoll og 

Værlandet lenger ute i havet. Begge slo fast 
at sjarken passerte klokka 13.30 i Granesun-
det.

Med dieselforbruk på fem liter i timen 
har Fagerland brukt om lag 20-25 liter så 
langt. På tanken var det 60 liter, og han var 
langt unna å måtta fylla diesel enno.

Vêrdata frå Ytterøynane fyr, som ligg ute i 
havet vest for Florø, syner at det hadde blåse 
ein del natt til torsdag 2. november. Vin-
dmålingane har registrert vind på over 13 
meter per sekund tidleg om morgonen. Men 
vinden spakna utover dagen. 

svinga unna
Fleire vitne ser båten gå over Stavfjorden 
og vidare inn i Grannessundet, der altså 
«Fram» vert fotografert for siste gong. Då er 
det nærmast blikstille på havet.

– Eg har studert bileta nøye, og trur eg 
skimtar ein person i styrhuset. «Fram» legg 

SAKN: Robert Delis kjente Tom Fagerland godt, og han fortel om eit stort sakn etter 58-åringen som forsvann på 
havet i 2017.  FoTo: olAv Røli

i SiTT RETTE ElEMENT: Denne fine skuta vart spanta av lars Sørli og gjort ferdig av Tom Fagerland. No står ho 
på maritimt museum. Her er Fagerland teke bilete av i samband med ei sak på museet. FoTo: PER Egil lARSEN
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om kursen når ein båt frå Skretting pas-
serer, slik at han får bølgjene rett mot bau-
gen. Så då er det aktivitet om bord, seier 
Asperheim, som i ettertid ikkje skjønte at 
han sat på eit viktig bilete. 

Familiemedlemmar av Fagerland har i 
ettertid bede politiet sjekka kva som var 
av kamera på oppdrettsanlegg i området, 
og om dei kunne gje nye svar. Men dei var 
rigga for liveopptak, utan opptaksfunksjon, 
og difor kunne dei ikkje gje politiet noko 
nytt.

Då sola gjekk neD
2. november går sola ned i Askvoll klokka 
16.34, medan skumringa varar til klokka 
18.14 om kvelden. Frå dette tidspunktet 
gjekk havet inn i natta, og berre fyrlyktene 
og eventuelle lanterner frå andre båtar var 
synlege. 

«Fram» skal ha hatt navigasjonslys, og 

søkjelys på taket av styrhuset. Men for å 
fungera må dei ha straum. Med dynamoen 
ute av drift, og kanskje ei lensepumpe som 
tappa batteriet, er det uvisst om det var 
straum om bord då natta kom. 

Sunnhordland har spurt seljaren av bat-
teriet om kor lenge batteriet Fagerland fekk 
ville vara utan dynamo for lading.

– Men det er heilt hypotetisk å svara 
på. Alt kjem an på kor mykje straum ein 
brukar, rett og slett, seier han. 

Eit vitne skal ha reagert på at Fagerland 
tok vestover då han kom ut av Granesun-
det.

– Han burde ha gått meir sørover mot 
Lammetu, og forbi skjæret «Møkalaset». 
Å gå utover er ikkje noko du gjer om du 
ikkje skal mot Værlandet og Bulandet, seier 
vitnet. 

FAST PLASS: Tom Fagerland er ein sakna gjest på Osvald pub. Etter forsvinninga er dette minnet som er igjen.  FOTO: OLAv RøLi

– Han burde ha 
gått meir sørover 
mot Lammetu, 
og forbi skjæret 
«Møkalaset». Å 
gå utover er ikkje 
noko du gjer om 
du ikkje skal mot 
Værlandet og 
Bulandet
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OBSERVERT: Dette er den 
siste sikre observasjonen av 
Tom Fagerland og «Fram». 
Det var i Granesundet i 
Askvoll. Både fotograf og 
ferjemannskap har stadfesta 
at båten var der i 13.30-tida 
2. november 2017.
FOTO: TROnD ARnE  
ASpERhEim

Tom Fagerland stemnar nedover Grane- 
sundet. Bergens Tidende har stadfesta, ved 
hjelp av ferjetider, at dette skjedde om lag 
klokka 13.30 den 2. november. Hobbyfoto-
graf Trond Arne Asperheim tok fleire bilete 
av båten, og såg at båten aktiv svingte 
unna sjø frå ein passerande båt på dette 
tidspunktet. 

I dette området, ved Vilnes på Atløyna, 
såg fleire vitne at båten stemna forbi  
ettermiddagen den 2. november. 
Fleire stussa på at han gjekk denne kursen, 
som ikkje er vanleg å gå om han skulle 
sørover. 
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?

Her hadde Tom Fagerland sagt at han skulle 
søkja hamn om vêret vart dårleg. Men vêret 
var bra denne dagen 2. november og ingen 
såg han her. 
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     1. november 2017   .

Klokka 16.30: 
Tom Fagerland har teke Kystbussen 
frå Leirvik til Bergen. Klokka 16.30 
går han på hurtigbåten som går 
nordover skipsleia, med siste stopp 
Selje. Klokka 20.20 går Fagerland 
av i Smørhamn, der han møter 
seljar av skøyta «Fram». Båten vert 
prøvd, og rundt 22.30 går dei kvar 
til sitt. Seljar får 10.000 kroner 
kontakt for båten, med avtale om 
nye 2.000 når Fagerland kjem 
heim til Stord.

    2. november 2017   .

Klokka 07.58: 
Tom Fagerland slår på tråden til 
seljaren igjen, etter at motoren i 
«Fram» ikkje vil starta. Seljar kan 
ikkje hjelpa, men han får nummeret 
til ein verkstad i nærleiken av 
hamna i Kalvåg. Dei er på plass rett 
etterpå, og nytt batteri vert instal-
lert. Same morgon er Morten Gull-
aksen, som er på fiskebåten «Fon-
nes», om bord i «Fram». Han er den 
siste som snakkar med Fagerland.

Klokka 08.30-09.00:
Tom Fagerland har fått start på 
motoren, og kastar loss frå Kalvåg. 
Kursen vert etter kvart sett sør-
over.

Klokka 11.57.55:
Mobiltelefonen til Tom Fagerland 
gjev frå seg sitt siste signal til ein 
basestasjon. Då får han ei melding 
av ei venninne. Etterpå dette er det 
ikkje registrert meir rørsle på tele-
fonen, men data frå operatøren 
tyder på at mange prøvde å få tak i 
han. Ein slektning av Fagerland har 
prøvd å ringa han 44 gonger i tids-
rommet frå denne dagen til 8. 
november. Han fekk aldri svar. 

Klokka 13.30-13.40: 
Fotograf Trond Arne Asperheim tek 
fleire bilete av «Fram» som er på 
veg gjennom Granesundet ved 
Askvoll. Dette er siste sikre livs-
teikn av båten. 

Cirka klokka 15: 
Fleire vitne ser «Fram» gå ut av 
Granesundet denne etter- 
middagen. Det skal også ha vore 
observert at han hadde eit kort 
stopp, før han dreidde vestover på 
sørsida av Atløyna, i leia som ferja 
til Værlandet bruker. 

      5.-6. november 2017

I etterkant av at forsvinninga vart 
kjent, er det fleire som har obser-
vert skøyta «Fram» så langt sør 
som ved Sotrabrua. Dette er ikkje 
stadfesta, og det er ingen observa-
sjonar av «Fram» i tidsrommet 
mellom 2. og 5. november.

    7. november 2017   .

Klokka 21.18: 
Vener av Tom Fagerland, og seinare 
broren, tek kontakt med politiet på 
Stord. Dei får ikkje kontakt med 
58-åringen. 

    8. november 2017  .

Klokka 01.00:
Politiet er inne i huset til Tom 
Fagerland i Nedre Hageby for å 
sjekka. Dei finn han ikkje, og skriv 
ein lapp i gangen. 

Cirka klokka 8:
Hovudredningssentralen ber poli-
tiet på Stord setja trykk på saka og 
henta inn informasjon. Omdefine-
rer hendinga til sakna fritidsbåt. 
Spor vert sjekka, båtar kontakta, og 
ein finn dei siste sikre observasjon- 
ane av «Fram». På dette tidspunkt- 
et meinte ein at Tom Fagerland var 
sett så langt sør som ved Sotra-
brua. Det vert sendt ut meldingar 
til skipstrafikken via VHF. 

    11. november 2017  .

Politiet går ut med pressemelding 
med etterlysing av Tom Fagerland.

Det vert søkt med helikopter, fly  
og båtar, og kystvaktskipet KV 
«Bergen» koordinerer aksjonen.  
Ein leiter mellom anna i området 
sør for Askvoll, Vilnesfjorden,  
Krakhellesundet, Ytre Steinsundet 
Sognesjøen, vestsida av Byrknesøy 
ned til Fensfjorden. Eit helikopter 
frå Florø sjekkar ut aktuelle område 
ved Atløyna og Alderfjorden. Utan 
resultat. 

    13. november 2017  .

Klokka 10.45:
Saka vert avslutta som SAR  
(Search and Rescue) frå Hovud- 
redningssentralen, og går over  
til sakna-sak hos politiet. 

Her, på Bulandet, vart det funne to kvitmåla dekks- 
luker i dagane etter den 2. november. Men desse 
vart aldri teke vare på av finnaren, sidan det på dette 
tidspunktet ikkje var kjent at Fagerland var sakna.  
I etterkant kom det dårleg vêr, og lukene vart aldri 
funne igjen. Sunnhordland har vore i kontakt med 
finnaren og vist han film av «Fram» frå NRK sin  
«Familieekspedisjonen». Han har konkludert med at 
det ikkje kan vera noko frå «Fram» han har sett.
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Skrifta i granitt
Tom Fagerland 
21.5.1959 - 2.11.2017

Namnet står med svart skrift, rissa inn på 
minneplata på øvre gravlunden på Frugar-
den. 

«Til minne om døde utan grav» står det på 
ei plate som er omkransa av granittstein. 

– Å gå vidare er forferdeleg vanskeleg. Eg 
hugsar rett etterpå at eg var heime i huset 
hans, og saga stod under ein presenning. 
Då eg høyrde nokre lydar tenkte eg med ein 
gong «er det Tom som er tilbake», og måtte 
kikka under presenningen.

Men Tom Fagerland kjem ikkje tilbake. 
Det har broren John Christian slått seg til 
ro med. Berre minna er att, om roturar frå 
Naustvågen i barndommen med den fem år 
yngre broren, om røvarhistorier, og ein mann 
som følgde sin eigen kurs i livet. 

Det var ingen løyndom at Tom Fagerland 
sleit med alkohol, men dei siste ti åra før han 
forsvann hadde han ikkje rørt ein drope med 

promille i. Det gjekk i kaffikoppar når han 
var på Osvald. Folk som ville freista han med 
sterkare saker vart jaga på dør frå barndom-
sheimen i Nedre Hageby 12.

– Ting gjekk eigentleg bra med Tom før 
han forsvann, og planen var at han skulle 
overta barndomsheimen, seier John Chris-
tian Fagerland. 

Mange Skip paSSerte
Så langt kom 58-åringen ikkje, og livet enda 
ein eller annan stad etter at han gjekk ut av 
Granesundet torsdag 2. november 2017. Det 
er den offisielle dødsdatoen. 

– Me snakka om saka her på båten, men 
me såg ingenting den dagen, seier mannska-
pet på brønnbåten «Ro Server 2», som pas-
serte Vilnesfjorden på tur sørover i 15.30-
tida om ettermiddagen den 2. november. 

Sunnhordland har bede Kystverket om ei 
liste over skip som passerte i dette området 
mellom klokka 14 den 2. november til klokka 
12 den 3. november. 

Til saman er det registrert rørsle frå 78 
skip i området innanfor dette tidsrommet.

– Ingen kan hugsa noko unormalt denne 
ettermiddagen, fortel Erik Gåsvær, eigar av 
fiskebåten «Barstein», som rett før 18 denne 
kvelden gjekk ut Granesundet, over Vilnesf-
jorden og mot «Skomakaren».

Fiskebåten «Barstein» har heimehamn i 
Hardbakke i Solund, og Gåsvær har snakka 
med mange i kommunen om saka. Men det 
er ingen som har sett snurten av «Fram», den 
gamle skuta med ein motorlyd som minna 
om ein bil utan eksospotte.

– Det er gjerne det unormale ein hugsar 
på sjøen. Difor kjem det heller ikkje opp 
noko minne frå denne dagen, seier Gåsvær 
til Sunnhordland.

Kaptein på M/F «Nordfjord», Jonny Eng-
land, hadde denne novemberdagen rute frå 
Askvoll klokka 15.20 og vidare mot Vær-
landet. Han såg sjarken før han kom inn til 
Askvoll, men hugsar ingen observasjonar på 
vegen ut frå Granesundet og mot Værlandet. 

INTERIØR: Framleis er det maritimt interiør i leiligheita til Tom Fagerland. Her budde han til han forsvann i 
2017.  FoTo: olav RØlI

MINNE I GRaNITT: Her, i lag med fleire som er sakna på sjøen dei siste tiåra, har Tom Fagerland fått nam-
net sitt innskrive. Dødsdagen er sett til 2. november 2017. FoTo: olav RØlI
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– Han måtte ha fått vatn inn veldig  
fort. Eg kan ikkje sjå noko anna forklaring, 
seier England, som er busett på  
 Atløyna. 

Vitneobservasjonar av «Fram» lenger 
sør, mellom anna frå Askøy, søndagen et-
terpå, vart sjekka ut av politiet, og det vart 
konkludert med at dei ikkje kunne stemma. 
Dei kom inn til politiet etter at Fagerland 
vart etterlyst.

Kamera som har oversikt over Byfjorden i 
Bergen såg heller ikkje noko til sjarken. 

England meiner også det er merkeleg 
at ikkje noko av ferjetrafikken i ferjefylket 
Sogn og Fjordane har fanga opp «Fram» om 
han kom lenger sørover.

– Tenk om han dukkar opp
– Du har det i bakhovudet heile tida. Tenk 
om han dukkar opp, tenk om han dukkar 
opp. Då me skulle ordna opp etter han, og 
mellom anna ta vare på fleire båtar i hagen, 
var det fleire som sa at me berre måtte hogga 

dei opp. Men det kunne me ikkje. Tenk om 
han dukka opp. 

John Christian Fagerland har teke med 
seg Sunnhordland til barndomsheimen i 
Nedre Hageby. Der, i einebustaden frå 50-ta-
let, budde broren Tom i kjellaren til han 
forsvann. Senga er dekt til, men står elles 
nærmast som han forlèt ho. 

Vener skal ha fleipt med at han ikkje orka 
å pakka ned brødet før han reiste frå Stord 
til Kalvåg den 1. november.

– Typisk Tom. Han kjøpte berre eit nytt 
brød når han kom heim. Han skulle jo ikkje 
vera så lenge vekke heller.

Veggane er dekt av måleri, bilete og mar-
itimt utstyr. Fagerland hadde tett kontakt 
med Stord Maritime museum, og fekk tak i 
mange gjenstandar som dei kunne ha bruk 
for i samlinga. På bordet ligg eit skrog av 
tre som Fagerland har laga. Sunnhordland 
kjenner igjen sjela i leilegheita som er fanga 
på eit bilete som tidlegare Sunnhordland-
journalist Atle Hansen tok i 2012.

Ville ha ropT om hjelp
No er livet til Fagerland pakka vekk, og han 
er erklært død på papiret. 

– I mitt hovud har han høyrt ein lyd frå 
maskinrommet og så gått ned for å sjekka. 
Der har han vorte møtt av ein vegg av vatn, 
og så har han glidd og vorte fanga som i ei 
krabbeteine, seier broren John Christian.

Han har snakka mykje med Gunnar Oma 
om kva i alle dagar som kan ha skjedd med 
skøyta «Fram». Broren meiner Fagerland var 
så røynd på sjøen at han ikkje ville ha sett på 
at båten sokk grunna ein langvarig lekkasje 
frå propellhylsa. 

– På eit eller anna vis ville han då freista 
å få tak i hjelp, uansett om han ikkje hadde 
mobildekning. Gått fram på rekkja og ropt 
eller noko. Nei, båten måtte ha gått rett ned. 
Då hadde det ikkje trengt å komma så mykje 
som ein liten oljeflekk ein gong, seier han. 

John Christian har spekulert i at motoren 
måtte ha losna på eitt eller anna vis, og der-
etter slege rundt, og så slege hol i båten. Eit 
hol så stort at båten tok inn store mengder 
vatn på kort tid. 

At broren skal ha fått eit anfall, og deret-
ter ramla om i styrhuset, ser han på som 
heilt usannsynleg. 

– Då ville båten berre ha vorte gåande i 
ring, meiner han.

Gjekk Vidare søroVer
Noko har skjedd om ettermiddagen eller 
kvelden den 2. november, trur Fagerland, og 
det må ha skjedd i farvatnet mellom Askvoll 
og Solund.

Ingen kjente heile ruta som Fagerland 
skulle ta, men han skal ha sagt at han ville 
gå om Solund. Om det vart dårleg vêr ville 
han ta turen innom eit familiemedlem i 
nærleiken av Lammetu. Var vêret bra, som 
det jo var torsdag 2. november, er det mest 
sannsynleg at han berre heldt fram å gå 
sørover.

Familiemedlemmen høyrde aldri noko 
frå Tom denne ettermiddagen.

Åge Sætre i reiarlaget K. Sætre & Sønner 
har segla mange timar med Tom Fagerland 
på skuta «Rana Frakt». Han fortel at dei 
gjekk fleire ruter når dei kom ut Grannes-
sundet, og at Fagerland kjente begge like 
godt. 

SAG: Tom Fagerland i sitt rette element på landjorda, i gang med skjæra opp plankar. ArkivFoTo

– Du har det i bak-
hovudet heile tida. 
Tenk om han dukkar 
opp, tenk om han 
dukkar opp
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Men Sætre held ein knapp på at Fager-
land ville ha valt ruta om Solund sidan vêret 
var bra.

– Tom Fagerland var veldig godt kjent i 
leia. Den inste leia, som går lenger inne mot 
Sognefjorden, er betre i dårleg vêr. Men leia 
om Solund er kanskje lettare å navigera etter. 
Tom tok aldri nokon sjansar når det kom til 
navigasjon, meiner han. 

Sterke havStraumar
Sunnhordland har spurt forskar Jon Albret-
sen ved Havforskingsinstituttet i Bergen om 
korleis havstraumane var ut frå Granesundet 
og Vilnesfjorden den dagen Tom Fagerland 
forsvann.

– I overflata ser det ut til å ha vore ein 
ganske kraftig straum ut av fjorden til etter-
middagen den 02.11, før straumen snur om 
kvelden. Den kraftige straumen ut av fjorden 
skuldast nok den relativt kraftige nordavin-
den første del av denne novemberdagen, 
meiner Albretsen. 

Han har vore brukt av politiet ved fleire 
høve til å kartleggja havstraumar når 
personar forsvinn på havet, men var ikkje 
kontakta i saka om Fagerland. 

Albretsen understrekar at havstraumen 
på djupare vatn er heilt annleis enn i over-
flata, og animasjonar frå 50 meters djupne 
tyder på lite rørsle. 

– Om båten og mannen har gått ned, ville 
dei berre ha drive med straum tilsvarande 
overflatestraum ei lita stund. Lenger ned er 
dei relativt rolege. Uansett, havet er stort, det 
er djupe område, og ein leiteaksjon vil vera 
veldig utfordrande, seier Albretsen.

Lappen i gangen
Seks dagar etter at Tom Fagerland vart foto-
grafert i Granesundet tok politiet seg inn i 
huset hans i Nedre Hageby. Bakgrunnen var 
ei uromelding frå ein ven av Fagerland, som 

ikkje fekk tak i «Tommen».
Dei finn ingen heime, korkje oppe eller 

nede, og legg igjen ein lapp på gangen. 
Om morgonen 8. november vert det slege 

alarm frå Hovudredningssentralen og dei 
set i gang leitinga. Politiet på Stord er også 
involvert i den taktiske etterforskinga, og det 
vert ganske raskt klart kvar båten var kjøpt 
og kvar Fagerland skulle. 

Store ressursar vert sett inn i leitinga, og 
ein ser både på spor på sjøen og på land. 
Heile strekninga mellom Kalvåg og Stord 
vert sjekka. Mellom anna vert aktuelle mari-
naer og butikkar sjekka, båtar vert kontakta, 
og spor vert ettergått.

Ein sender fly opp i lufta, kystvaktskip 
deltek, men leitinga er resultatlaus. Den 13. 
november vert søket avslutta, om lag fem 
dagar etter at lappen frå politiet vart lagt på 
hylla i gangen i Nedre Hageby. 

«Hypotesen per no er at sakna har hatt ei 
ulukke, anten den 2 eller 3. november, eller 
at han er i ei trygg hamn. Lege vert teke med 
i vurderinga, og ein konkluderer med at sak-
na har liten eller ingen sjanse til å overleva ei 
veke utan varme, mat og drikke», heiter det i 
loggen frå HRS den 11. november. 

– Nokon snakka om at Tom skulle til 
Shetland. Men kva i alle dagar skulle han der 
å gjera? Han hadde arbeid heime på Stord 
han skulle heim til, så skulle han rett ut på 
jobb igjen, seier John Christian Fagerland. 

Brukte Store reSSurSar
Tidlegare politioverbetjent på Stord lens-
mannskontor, Egil Espeland, leia etterforsk-
inga etter Fagerland. Han måtte gå av med 
pensjon utan å ha funne den sakna mannen. 

– Eg synest det er sårt at me aldri klarte å 
finna Tom Fagerland. Han var ein real kar, 
og ein som eg kjente godt frå oppveksten. 
Vel var han ein fargeklatt, men han var real, 
tvers igjennom, seier han til Sunnhordland. 

John Christian Fagerland meiner at poli-
tiet kan ha teke litt lett på meldinga i starten, 
sidan Fagerland var den han var. Han gjekk 
sine eigne vegar, og var ikkje alltid så nøye 
med å melda frå kvar han skulle.

Espeland meiner dei gjorde det som stod 
i deira makt då dei fekk meldinga om at han 
var sakna. 

– Det var store ressursar involvert i 
redningsaksjonen, og me sette i gang med 
etterforsking så snart me kunne. Eg meiner 
me snakka med dei som hadde noko å bidra 
med i denne saka, seier han. 

Espeland trur Fagerland forsvann ein el-
ler annan stad mellom Granesundet og Sol-

LA IGJEN LAPP: Politiet tok seg inn til Tom Fagerland om lag ei veke etter at han forsvann. Då la dei igjen 
denne lappen. FoTo: oLAv RøLI
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und. Den tidlegare politioverbetjenten har 
sjølv ein far frå Solund, og har brukt mange 
timar i båt i området om somrane. 

– Dette farvatnet er ikkje ein stad du går 
når det er mørkt, meiner han. 

Minnestunda
5. januar 2018 var kyrkja på Stord nærmast 
fullsett, og i midtgangen var det pynta med 
blomar og lys på fleire bord. På bordet stod 
minnet om Tom Fagerland ramma inn i eit 
bilete. 

Det var inga kiste, og familien måtte ta 
farvel utan å få ein grav å gå til. 

– Me veit enno ikkje kva som har skjedd 

med Tom. Men me kan vera trygge på at 
han er i Guds hender, sa kyrkjeverje Liv Kari 
Bru under minnestunda. 

Inge Morild, professor ved Gades Institutt 
ved Universitetet i Bergen, seier ein men-
neskekropp vil forsvinna i havet etter kvart. 
Først kjøtt og blautvev, før skjelettet etter 
kvart smuldrar opp. 

Kor lang tid det tek er avhengig av fleire 
forhold, mellom anna djupne og forurein-
ing. Men dei treng berre ein større del av 
skjelettet, som eit lårbein, eit overarmsbein 
eller tenner, for å slå fast eventuell DNA. 

– Det har henda at leivningar har komme 
i ein trål t.d., seier Morild. 

Håpet
I 2019 vart mellom anna liket av ein russisk 
fiskar funne av ein norsk trålar i Barent-
shavet. Dette viste seg å vera ein russisk 
fiskar, som forsvann i 2016. 

John Christian Fagerland meiner deler av 
«Fram» kan verta funne, men at leivningane 
av broren nok aldri dukkar opp. 

– Men det vesle håpet ligg enno der, og 
kvar gong det er ei sak på nettet om funn av 
ein sakna person så kvekk ein litt til, seier 
Fagerland. 

MANGLA KISTE: Eit bilete av Tom Fagerland stod langt framme i kyrkjeskipet då det vart arrangert minnestund 5. januar 2018. ArKIvFoTo: MArIuS KNuTSEN

– Me veit enno ikkje kva 
som har skjedd med 
Tom. Men me kan vera 
trygge på at han er i 
Guds hender
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Dette er teksten som er skravert inn ved 
minnelunden på Stord, som vart innvigd ein 
augustdag i 1994. 

Her er ei rad namn over personar som 
har forsvunne og aldri har vorte funne igjen. 
Mange av dei, som Tom Fagerland, forsvann 
på sjøen. I artikkelen i Sunnhordland om 
opninga av minnelunden, stod det at mange 
av desse namna tidlegare hadde stått på ei 
treplate i kyrkja, men at denne plata vart 
stuva vekk. Med minnelunden har fleire fått 
ein stad å minnast sine kjære på ein verdig 
måte.

Saka om Tom Fagerland starta eigentleg 
med ei heilt anna sak. Sunnhordland hadde 
tidlegare små klipp frå arkivet i sine pa-
piraviser, og for å finna tak i desse måtte 
ein fysisk inn og lesa gamle avisar på PDF. 
Ein dag, i jakta på arkivstoff, dukka det opp 
ei gammal forsvinningssak. Forsvinninga 
var omtala i eit par artiklar, men så vart det 
ikkje skrive meir. Det stod heller ingenting 
meir om eventuelle funn.

Det dreidde seg om ein utanlandsk gjest-
earbeidar på Stord, som jobba her ein kort 
periode då det kokte som verst på Kjøttein-
en. Han reiste frå øya, men dukka aldri opp 
på staden han skulle til. Saka vekte interesse 
i både nasjonale media og i heimlandet til 
arbeidaren, men vart aldri oppklart. 

Sunnhordland bad om innsyn i den gam-
le politisaka frå politiet i Bergen, og fekk 
lov å lesa gamle dokument på Statsarkivet. 
I fem timar sat me der og las avhøyr som 
var skrive med skrivemaskin, såg på gamle 
avisutklipp, gamle bilete, og eit gammalt 
matkort som var klypt nokre gongar. Me las 
avhøyr av arbeidarar som fortalde om lange 
arbeidsdagar og gjerne ein fest etter at skiftet 
var avslutta tidleg på natta, om velferdsbyg-
get på Kjøtteinen, og ein vakt som fortalde 
at drikking slett ikkje var uvanleg i brakkene 
med arbeidarar. 

I saka med Tom Fagerland sette politiet 
og HRS i gang med ei stor etterforsking 

både på sjøen og på land, og ein sjekka dei 
aller fleste spor. Av politidokumenta går det 
fram at saka vart teke på største alvor, før 
ein til slutt avslutta utan å finna 58-åringen.

I saka med gjestearbeidaren vart det ikkje 
sett i verk leiteaksjonar nokon stad i eit for-
søk på å finna personen. Men det vart teke 
ei rad avhøyr av kollegaer, familie og folk på 
verftet. Samstundes kan ein sitja igjen med 
eit inntrykk av at politiet her søkte å finna 
ei stadfesting på teorien om at han ønskte å 
forsvinna. Dette vart kommentert allereie i 
dei første taktiske undersøkingane politiet 
gjorde etter at meldinga kom. 

Familie av personen, både i Norge og 
i heimlandet, kritiserte fleire gonger den 
etterforskinga som vart gjort av politiet i 
Hordaland. At fleire teoriar ikkje vart sjekka 
godt nok ut, og at etterforskinga lidde av 
manglande samarbeid over landegrensene.

Sunnhordland har i samband med denne 
saka vore i kontakt med fleire familiem-
edlemmer av den sakna. Mange av dei er 
døde, eller ynskjer ikkje å snakka om saka i 
dag. Difor har me anonymisert denne saka 
sterkt.

Ektefellen til den sakna den gongen har 
svart på nokre spørsmål, og ho held oppe 
det inntrykket ein får av å lesa dokumenta 
frå politiet. Det vart ikkje gjort nok for å 
finna svar, og ho trur at ein i 2021 ville ha 
etterforska saka på ein heilt anna måte. 

Ho fortel om ei tøff tid etter at mannen 
forsvann, og sidan han ikkje var erklært 
død, så kjente ho på mange av dei tankane 
som bror til Tom Fagerland, John Christian 
Fagerland, har kjent på. 

– I mange år kunne tanken komma. Kva 
om han plutseleg står der, seier ho til Sun-
nhordland.

Ho måtte også takla at fleire avisar og 
vekeblad i etterkant av forsvinninga køyrde 
forbi huset deira, tok bilete og skreiv his-
torier som ho opplevde ikkje hadde rot i 
røynda. 

I dokumenta frå Statsarkivet ligg det 
fleire avisartiklar om saka, mellom anna ein 
artikkel der Stord er omtalt på følgjande 
møte: «Stord-Paradis eller Helvete?»

Der var det mellom anna skrive om den 
travle tida som Stord opplevde på dette 
tidspunktet, og at det i tillegg til å vera 
«klondyke-stemning» også var ein stad der 
narkotika nærmast flaut fritt. I artiklane er 
det ikkje opplyst nærmare kvar informas-
jonen vart henta frå. 

Tom Fagerland og denne sakna arbei-
daren er to av dei som har forsvunne frå 
Stord dei siste tiåra. 

«Til minne om 
døde utan grav»

MINNELUND: Slik ser det ut på øvre gravlund på Stord, på minnelunden over dei utan grav. Mange av dei har forsvunne på sjøen. Foto: oLav RøLI
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Tal frå Kripos tyder på at til saman 1.572 
personar er sakna i Norge, når ein tek med 
alle dei eldste sakene. 80 prosent av desse er 
menn. I perioden frå 1975 og fram til i dag 
er 878 personar meldt sakna, og opp mot 35 
prosent av desse er sakna på sjøen. 

Dei aller eldste sakene er frå 1940-talet, 
og i saknaregisteret til Kripos ligg det fleire 
opplysingar som kan gjera identifisering 
mogeleg om det vert funne leivningar. 

I 2020 vart leivningane etter Asbjørn 
Foldahl funne i ein innsjø i Steinkjer kom-
mune. Då hadde han vore sakna sidan 1981. 

Professor Inge Morild ved Universitetet 

i Bergen har tidlegare vore leiar i Kaprolat-
komiteen, som gjorde eit stort arbeid med å 
identifisera omkomne norske soldatar som 
fall på austfronten under krigen. Då vart 
restar frå skjelett og DNA samanlikna med 
DNA frå noverande familie. 

– Me treng berre eit større bein, overarm 
eller lår, så kan me gjera identifisering, seier 
Morild. 

Om leivningane etter Tom Fagerland, 
eller gjestearbeidaren, nokon gong dukkar 
opp, er heller tvilsamt. Men det har hendt at 
ting har dukka opp i ein trål lenge etterpå.

Her i Sunnhordland sit eit uttrykk i 

veggene som seier: «Havet gjev og havet 
tar». Den tidlegare ektefellen til den sakna 
gjestearbeidaren seier likevel følgjande: 

– Det høyrest veldig ut at så mange 
personar har forsvunne. Då er det veldig 
mange personar som har fått sitt liv påver-
ka. 

Livet hennar, og livet til familien til 
Fagerland, må gå vidare utan eit svar. ■

Olav Røli

MINNELUND: Slik ser det ut på øvre gravlund på Stord, på minnelunden over dei utan grav. Mange av dei har forsvunne på sjøen. Foto: oLav RøLI


