
  
Forsiden / Nyheter / – Tror vi er ferdige med tsunamien nå

GLAD: Gerd Hennum er glad for at hun og 
mannen Tore tok turen til Phuket og 
Thailand. Ekteparet var i livsfare under 
tsunamien, men ble reddet. – Turen nå var 
en fin anledning til å bearbeide vonde 
opplevelser: Nå er vi ferdige med dem, 
mener Gerd. FOTO: MARION OLAUSSEN 
sitat (tekt med innrykk) Gerd Heggum: – 
Jeg er optimist og tror Tufte tar gull. 

– Tror vi er ferdige med 
tsunamien nå 
 
HORTEN: Gerd og Tore Heggum, Åsgårdstrand, tror de er 
ferdige med tsunamien. En lang og hyggelig ferie i Thailand 
hjalp godt på bearbeiding av livstruende opplevelser i 
Phuket. Nå er det over. 

Tekst: Gro Larsen 
gro.larsen@gjengangeren.no 

– Det var utrolig nyttig å dra tilbake. Selv om begge hadde 
sommerfugler i magen på forhånd, og dels ble frarådet å reise 
tilbake til marerittopplevelsene fra 2. juledag i 2004, tror vi at vi 
gjorde det rette, sier Gerd. 
Stor forandring 
– Vi er i grunnen enige om at vi klarer oss fint nå. At det å reise til 
Thailand, som vi har gjort så mange ganger, heretter ikke vil 
handle om de grusomme opplevelsene. Men det var tøft, blant 
annet å gå opp "løypa", den vannmengdene førte oss den 
dramatiske juledagen. 
– Mye var forandret, forteller Gerd.  
– Kjente hotell eksisterte ikke lenger. Der de hadde ligget, var det 
enten ryddet, eller nye hadde kommet til, med nye eiere. Vi tror at 
tidligere eiere ikke var tilstrekkelig forsikret. Og uten kapital til 
gjenoppbygging, har det vært lettere for nye og kapitalsterke folk å 
slippe til med oppbyggingen av hoteller og restauranter. 
Gerd forteller at huset der ekteparet søkte tilflukt på taket, var 
borte. Tore fant heller ikke sitt "landemerke", palmen der det 
"hang" en personbil i palmekronen. 
– Men mange kjente oss igjen, jeg mener av lokalbefolkningen. Vi 
har vært i Thailand så mange ganger nå, og vi kjenner mange. 
Thaiene lurte på hvordan det hadde gått med oss. Mange var glade 
for å se oss igjen. For thaiene selv gikk livet videre. Underlig å 
oppleve, for oss kanskje, at andre religioner og kulturer takler sorg 
og savn annerledes. For mange var det om å gjøre å komme seg 
videre i livet, ikke være så opptatt av å se seg tilbake. 
I bryllup 
Kvinnene som hjalp Gerd ut fra restaurantkjøkkenet hun først 
havnet i, og som var i ferd med å bli fylt med vann, hadde hun 

håpet å kunne takke. Hun er sikker på at de reddet livet hennes. 
– Men de var borte, flyttet kanskje. Ingen visste hvor de var. Men 
vi var på sykehuset og fikk takket legen som sydde Tore sammen. 
Og helt utrolig, vi traff et finsk samboerpar, som vi siden 
katastrofen faktisk har tenkt veldig mye på. 
Gerd forteller at det var mens de handlet i et av supermarkedene, 
Tore oppdaget paret. 
– Vi husker at den finske kvinnen var fullstendig blåslått etter 
medfarten hun fikk i dødsbølgene. At hun overlevde, er et under. 
Men nå var paret tilbake i Thailand, nå ville de gifte seg. Alle 
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papirer var i orden, og kunne vi tenke oss å være forlovere? Gjett 
om, sier Gerd begeistret. 
Minnestund 
– Det ble en stemningsfull og spesiell bryllupsseremoni og en veldig 
hyggelig bryllupsfest. Uventet - men veldig flott for oss. Og nå er vi 
blitt venner for livet. 
Gerd og Tore deltok i minneseremoniene både i Sjømannskirkens 
og myndighetenes regi. Ikke minst lystenningen og minnestunden 
på stranden 2. juledag, for å minnes alle de tusener som mistet 
livet i flomkatastrofen. 
– Det er ikke fritt for at opplevelsene strømmet på igjen. Det var 
ikke vanskelig å kjenne på hvordan vi hadde hatt det. Men det var 
godt å se at forholdene var i ferd med å normalisere seg, mener 
Gerd. 
– Om vi skal dra tilbake? 
– Det har vi allerede bestemt. Det blir ikke juleferie neste år, vi 
reiser på vinteren i 2007. I februar eller mars. Og nå er vi definitivt 
ikke engstelige lenger. Dette var en nødvendig tur til et område 
hvor vi sammen opplevde å være i stor livsfare. Men vi greide oss. 
Det må vi bare være takknemlige for, mener Gerd. 
gro.larsengjengangeren.no 
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GJENOPPBYGGES: Mye 
er gjenoppbygd på 
turiststedene i 
Thailand. Det normale 
ferielivet er i ferd med 
å vende tilbake. FOTO: 
HEGGUM 

MINNES: Det er mange 
påminnelser om det 
som hendte den fatale 
andre juledagen i 2004. 
FOTO: HEGGUM 

BRYLLUP: Det finske 
paret Heggums møtte 
under tsunamien, dro 
også tilbake til Phuket 
på ferie. Denne gangen 
for å gifte seg. FOTO: 
HEGGUM 

SEREMONIER: En god 
måte å bearbeide 
vonde følelser på, var å 
delta på 
minnemarkeringene. 
Gerd og Tore Heggum 
tenker på alle som 
mistet livet, og er 
takknemlige for at de 
selv overlevde. FOTO: 
HEGGUM 

Side 2 av 3– Tror vi er ferdige med tsunamien nå - �jengangeren

06.10.2006http://www.gjengangeren.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060120/NYHETER/10120...



  

  

Side 3 av 3– Tror vi er ferdige med tsunamien nå - �jengangeren

06.10.2006http://www.gjengangeren.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060120/NYHETER/10120...


