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Dette treet

KHAO LAK (VG) Dette treet reddet Anders
og åtte andre mennesker fra drukningsdø-
den. Nå jobber norske diplomater for å få det
fredet.
Mens vannmassene fosset
forbi, klamret ni personer
seg til livet i toppen av dette
treet.
Det ble redningen for blant and-
re Anders Ericsson (42) og tre
andre nordmenn.

I går var det nøyaktig seks
måneder siden flodbølgekata-
strofen i Sørøst-Asia. Dagen ble
markert med en norsk minne-
stund på Bang Niang-stranden i
Khao Lak. Her ble også en pla-
kett avduket på mirakeltreet
som reddet Anders.

Mistet sønnen
Anders Ericsson er gift med
Lise Bang-Ericsson, som leder
pårørendesenteret i Phuket. Pa-
ret mistet sin lille sønn Ragnar
(2) i flodbølgen på Bang Niang-
stranden. 

Ragnar er fortsatt blant de
fire savnede norske barna.

– Jeg klarte å holde fast i Rag-
nar halvveis til treet. Så mistet
jeg taket. Han ropte «Pappa,
pappa; jeg er redd. Hjelp meg,»
sa Anders Ericsson til andre på-
rørende og berørte i går.

Han pekte på treet som reddet
ham, selv om sønnen aldri klarte
seg.

– Bølgen var
fem mil lang. Jeg
ble trykket til
vrakgods som
hadde kilt seg fast
i treet. Til slutt
hadde jeg hodet
under vann, men
ble dratt opp i tre-
et da vannet gikk
litt tilbake i et
brøkdels sekund,
forklarer Anders.

I halvannen
time satt de ni i
treet mens vannet
fosset på, før det
til slutt trakk seg
tilbake.

– Dette treet
skal være et sym-

bol for de overlevende. Et sym-
bol for liv og håp. For at de skal
få kraft til å gå videre. Det er
mange symboler i Khao Lak til
minne om dem som gikk bort,
men ingen for dem som har
overlevd. Det har vi gjort noe
med, sier Ericsson.

Og med på laget har pårøren-
degruppen fått norske diploma-
ter. De jobber på spreng for å få
thailandske myndigheter til å
frede treet.

– Kommunen er ikke uvillig.
De skal på befaring, sier sjø-
mannsprest Rune Birkeland,
som ledet minnestunden på ruin-
stranden i Khao Lak.

Tente lys
VG fulgte som eneste norske
avis de stemningsfulle seremo-
niene i Khao Lak i går.

Nasjonal støttegruppe etter
flodbølgekatastrofen ønsker at
alle hjemme skal få delta i mar-
keringen gjennom denne repor-
tasjen.

Etter minnestunden ble det
tent lys på stranden, etterfulgt
av et minutts stillhet til minne
om ofrene.

Totalt 68 nordmenn ble drept
av monsterbølgen her i katastro-
feområdet Khao Lak 2. juledag i
fjor. 
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REDNINGSTRE: Anders Ericsson (42) mistet sønnen Ragnar (2), men reddet selv livet ved å
klamre seg til toppen av dette treet sammen med åtte andre da dødsbølgene skyllet forbi.

INGEN LISTER: Mai
fra Myanmar ser opp
fra arbeidet sitt i Bam
Nam Khem, iført tra-
disjonell solkrem. In-
gen har oversikt over
hvor mange illegale
innvandrere i Thai-
land som mistet livet
i flodbølgekatastro-
fen. Foto: AP

I BØNN: Den
thailandske
buddhistmun-
ken Thong Ta-
wan ber under
en minnemarke-
ring for tsuna-
mi-ofrene i Paris
på halvårsda-
gen for kata-
strofen. Foto: AP

PLANTER FOR
DØDE BARN: En fri-
villig vanner et lite ko-
kostre i Nagapattinam,
India. Alle de 207 trær-
ne er oppkalt etter barn
som mistet livet i tsu-
namien – og meningen
er at plantasjen skal
beskytte mot fremtidi-
ge stormer. Foto: AP

MINNESTUND: Sjømannsprest
Rune Birkeland holdt minnemarkering
på stranden i Khao Lak på halvårs-
dagen for flodbølgekatastrofen.

PLAKETT: – Må dette treet
leve, står det på plaketten.

E-post: trond.viken@vg.no


