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Fem år si den tsu na mi en

Hun had de hatt en uhyg
ge lig for ut an el se om 
at noe for fer de lig kom 

til å skje. Selv om hele fa mi li
en gle det seg til drøm me fe ri en 
i Thai land, var det en uro som 
ikke vil le slip pe ta ket. Men Essi 
Fry den lund (55) ris tet av seg de 
tå pe li ge fø lel se ne, pak ket kof
fer ten og reis te til Gar der mo en 
sam men med mann, dat ter og 
svi ger sønn.

De had de spin ket og spart 
len ge for å ha råd til luk sus
tu ren. Det skul le ikke stå på 
noe – et ter som de had de mye å 
fei re: 25 års sam liv og dat te rens 
18års dag.

Idyl len var full kom men på 
den vak re fe rie øya Koh Hong. 
Det var den tred je da gen av fe ri
en, fa mi li en stor kos te seg tid lig 
på for mid da gen 2. ju le dag. Jan 
Faye Braad land (51) snork let 
ute i la gu nen, mens Essi og ung
dom me ne nøt li vet på den kritt
hvi te paradisstranden. 

Essis uro kom til ba ke. Hun 
føl te for å pak ke tin ge ne sine 
ned i ves ken for å be skyt te dem. 

2. ju le dag 2004 ble Essi og Jan ram met av  
mons ter bøl gen i Thai land. Fort satt sli ter de med 
angst og uro. Men ster kest er kjær lig he ten.

TeksT: Tine Holm 
FoTo: BriTT k. An der sen

Igjen sa hun til seg selv at hun 
bare tul let.

Så plut se lig skjed de det umu
li ge: En ti me ter høy vann vegg 
ras te mot hen ne i høy has tig het. 
Hun klam ret seg fast til en tre
stam me, men mis tet ta ket og 
ble slukt av de frå den de vann
mas se ne. Nå druk ner jeg, tenk te 
hun, og for be red te seg på sitt 
sis te øye blikk. Hun åp net mun
nen for å pus te inn mest mu lig 
vann, hun vil le dø fort.

Fra pa ra dis til hel ve te
Men Essi kom til seg selv og 
opp da get til sin sto re for skrek
kel se at hun ikke var død. Det 
var luft hun pus tet inn gjen nom 
mun nen. Hun var blitt dratt 
150 me ter inn i jun ge len og her 
lå hun, svært for slått – men i 
live. 

Alt var stil le. Selv fug le ne 
had de slut tet å kvit re. Så med 
ett kom skri ke ne: Ska de de 
men nes ker som for tvi let let te 
et ter sine egne. En mor med 
bruk ket rygg i rosa bi ki ni som 
skrek et ter ba by en sin.

Svi ger søn nen lå be visst løs 
et styk ke unna, og hun fikk liv 

i ham. Dat te ren kom gå en de 
uska det ut fra sko gen.

Hva så med ek te man nen? Jan 
som had de snork let fred fullt ute 
i la gu nen var blitt tatt av flod
bøl gen og kas tet opp i en tre
kro ne. Her kom han for tum let 
til seg selv og lur te på om han 
var den enes te over le ven de på 
jord. Så hør te også han skri ke ne 
fra de man ge så re de. Sy net av et 
bar ne lik som fløt for bi, har ald ri 
for svun net fra nett hin nen. «Fra 
pa ra dis til hel ve te i lø pet av se
kun der,» be skri ver han i bo ken.

Da han fant igjen fa mi li en 
sin, var det kona Essi han var 
mest be kym ret for. Hun vil le 
ikke drik ke, var i sjokk, for lang
te å få sove. Det gjor de hun også 
i fle re ti mer i si de leie på bak ken.

– Jeg kjem pet for å få liv i 
hen ne, jeg trod de hun kom til å 
dø, for tel ler Jan be ve get.

Fikk stress li del se
Selv nå, fem år et ter, er det 
tungt å snak ke om. Fø lel se ne 
kom mer lett.

– Jeg – som had de vært ope
ra sjons sy ke plei er i 30 år og var 
trent til å tak le alle slags kri ser, 

jeg ble som for ste net og klar te 
ikke å røre meg. Selv om jeg 
klar te å hjel pe noen få så re de, 
var det Jan som måt te ta sty rin
gen, for tel ler Essi.

Hun sli ter fort satt med trau
me ne. Den før så drif ti ge av de
lings sy ke pleie ren ved kir ur gisk 
av de ling ved Riks hos pi ta let er 
ufø re tryg det. Essi prøv de alle 
for mer for re ha bi li te ring. Men 
job be kan hun ikke. Hun li der 
av post trau ma tisk stress li del se 
– noe som blant an net be tyr at 

!
Mons terbøl gen

● 300 000 mis tet li vet i tsu na mi en i Sør-Asia  2. ju le dag 2004, der av 84 nord menn. Fle re hund re tu sen ble ska det, to mil li-oner mis tet sine hjem.● Or det tsu na mi be tyr flod bøl ge frem kalt av un-der sjø isk jord skjelv el ler vul kan ut brudd (ja pansk).● Tsu na mi en ble ut løst av et av de kraf tigs te jord skjelv i mo der ne tid.

Jeg er yd myk 
over å ha 

over levd noe 
sånt, men også 

vel dig trist 
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hun sli ter med kon sen tra sjon og 
hu kom mel se, angst og de pre
sjon. Alt går vel dig tregt. Le ser 
hun en bok, hus ker hun lite  
et ter på.

– Jeg slåss mot syk dom men 
hver dag. Selv om jeg får angst
an fall ved å gå til bus sen, gjør 
jeg det li ke vel.

Lys punk tet er at hun for 
noen år si den kjøp te seg nytt 
ka me ra. Det hjalp mot de pre
sjo nen.

– Jeg be gyn te å ta na tur bil der 
mens jeg gikk tur på Bygd øy. 
Det å fo to gra fe re ga meg lyst til 
å stå opp mor ge nen og ener gi 

til å leve, for tel ler hun med et 
stort smil. Hun har gått fle re 
kurs og skal ha ut stil lin ger.

– Fan tas tisk, ro ser man nen 
Jan. Han er im po nert og glad 
for at kona har kom met til hek
te ne og fun net en ny livs vei. 
Spe si elt stolt er han over at det 
er hun som har tatt alle de flot
te bil de ne i bo ken.

Hjalp hver and re
Men også han er pre get av 
skrekk opp le vel sen. Li vet blir 
ald ri det sam me. «Det å opp le
ve en over ti me ter høy vann

vegg kom me fos sen de og slu ke 
oss med rå kraft, har plan tet et 
so lid psy kisk trau me for li vet,» 
skri ver han i bo ken.

At han tak let tsu na mi en 
bed re enn kona, tror de beg ge 
skyl des at han i 1996 ble satt 
langt til ba ke et ter en bil ulyk ke. 
Han fikk en nak ke sleng ska de 
og måt te slut te i råd gi ver job
ben i vei di rek to ra tet.

– Det lyder kan skje rart, men 
jeg tror den ulyk ken ga meg 
styr ke til å tak le mons ter bøl gen 
i Thai land bed re enn hvis jeg 
ald ri had de opp levd noen trau
mer, sier han og skjen ker kaf fe 

LI VET ET TER: Essi Fry den lund 
og Jan Faye Braad land over-
lev de tsu na mi en i Thai land,  
vår tids stør ste na tur ka ta stro fe. 
Nå har de skre vet bok om  
vei en til ba ke.

!
på ter ras sen i sol fyl te Hol men
kol len. 

– Vi lær te mye om å snu opp 
ned på li vet den gan gen Jan ble 
tra fikk ska det, nik ker kona Essi 
be stemt. – Nå var det meg det 
var verst med. Og han for sto 
meg. Det har ikke vært en kelt, 
og vi kun ne nok vært skilt 
noen gan ger, spø ker hun.

Et fan tas tisk venn skap, høy
lyt te dis ku sjo ner og det at de er 
så gla d i hver and re, er hem me
lig he ten til at ek te ska pet holdt, 
me ner beg ge. El lers er de 
ofte uenig i hver and res 
syns punk ter.

Jeg er yd myk 
over å ha 

over levd noe 
sånt, men også 

vel dig trist 
Jan (fra bo ken)
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– Men uven ner er de ald ri, 
for sik rer hun, og er ikke vond å 
be når det gjel der å gi man nen 
klem og kyss på kin net. De er 
ful le av his to ri er fra ulyk kes ste
det og men nes ke ne de møt te. 
Det å få viss het om hvor dan 
det gikk med de and re har vært 
den bes te te ra pi en. De tror alle 
som opp le ver ulyk ker og trau
mer, kan ha nyt te av å be ar bei de 
inn tryk ke ne sam men med and re 
in vol ver te.

Alle må fin ne sin vei
– Vi hung ret et ter kunn skap, 
les te alt vi kom over av avi ser, 
og søk te på net tet et ter svar. 
Tsu na mi? Vi viss te jo ikke en
gang hva det var vi had de vært 
med på! 

Til alt hell fant svi ger søn nen 
en nett si de der over le ven de fra 
ka ta stro fen kun ne snak ke sam
men. Det be tyd de enormt mye 
for ek te pa ret. Slik fikk de vite 
at det gikk bra med mam ma en 
i den rosa bi ki ni en og ba by en 
hen nes. Og de fikk vite at en 
dame de hjalp til sy ke hus, og 
som måt te am pu te re be net, li ke
vel kla rer seg bra. 

Noe av det van ske lig ste  
har vært å gi seg selv lov til å 
sør ge. Si den de over lev de syn tes 
man ge det var rart at de ikke 
var gla de. 

– Men vir ke lig he ten er ikke 
så en kel, sier Essi. – Det er ikke 
bare å gå vi de re som om in gen
ting har skjedd et ter å ha opp
levd en ka ta stro fe. 

Dat te ren Ka ro li ne og kjæ res
ten Pat rick er ikke ram met på 
sam me måte. De har lagt tsu na
mi en bak seg og vil ikke snak ke 
noe mer om den. Det er også 
greit. 

– Alle må fin ne sin måte å 
be ar bei de tin ge ne på, sier ek te
pa ret. 

Essi had de en «nær 
 dø den»opp le vel se på stran den 
et ter ulyk ken: 

– Alt var stil le, dei lig og fred
fullt. Det føl tes godt å dø. Å leve 
vi de re et ter noe sånt har vært 
van ske lig for meg. 

Hun går fort satt til psy ko log 
og ser for seg at hun ennå har en 
lang vei å gå.

11 må ne der et ter den sto re 
ka ta stro fen var de til ba ke på fe
rie øya i Thai land. Det var sær lig 
Essi som had de be hov for å rei se 
dit, hun hus ket ikke hvor dan fe
rie øya så ut og had de stor trang 
til å opp le ve den på nytt. Til ba
ke på skrekk stran den klat ret de 

opp over de brat te klip pe ne og 
fant til sin sto re over ras kel se 
igjen vann flas ken de had de 
et ter latt der nes ten et år tid
li ge re.

– Det var sterkt, sier de.

Kjær lig he ten blomst rer
Beg ge fin ner ro og trøst i na
tu ren. Det var un der en skog
tur for to år si den at de kom 
på ide en å skri ve en bok om 
det de had de opp levd – både 
for sin egen del og for and re 
som sli ter med trau mer av 
ulik art.

– Jeg er ikke glad i pil ler, 
men sko gen – ja, den gir te
ra pi i seg selv, sier Jan lyk ke
lig. Ofte går de hver for seg, 

Hvor dan 
over vin ne 
trau mer
Bo ken «Bare en over le ven de» er ut gitt på Tekstforlaget.no 
og kan be stil les på www.tekstforlaget.no el ler i bok han de-
len. Den kan også være til hjelp for dem som sli ter med 
and re ty per trau mer. Bo ken er kryd ret med Jans  
te ra peu tis ke dikt og Essis flot te bil der.

for Jan går fort og Essi vel dig 
sak te. 

– Jeg stop per opp og fo to
gra ferer, smi ler hun. Før tsu
na mi en var hun den ak ti ve og 
han den mer pas si ve. Et ter på 
ble rol le ne snudd på ho det. 
Men ikke i dag.

– Rett deg opp i ryg gen nå, 
for ma ner Essi med et kjær lig 
blikk på føl ge sven nen.

– Mye man skal god ta et ter 
å ha hengt sam men i 30 år, 
suk ker Jan.

– Tøys. Vi har vært kjæ res ter 
i 30 år, ret ter Essi mun tert.

NA TUR TE RA PI: – Na tu ren er 
vår bes te me di sin! sier ek te-
pa ret. På Try vann har beg ge 
fun net ro et ter tsu na mi en. 


