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Forsiden / Nyheter / – Glemmer aldri dødsbølgen

OVERLEVDE: Serge Piang-Nee fra Horten 
overlevde tsunamien 2. juledag. I går var 
det et halvt år siden katastrofen rammet 
Asia. FOTO: HARALD NYGAARD KVAM 

– Glemmer aldri 
dødsbølgen 
 
HORTEN: Serge Piang-Nee var i Kamala, Thailand, da 
tsunamien slo til 2. juledag. I går var det et halvt år siden 
katastrofen, men minnene er fortsatt sterke. 

Tekst:  
 

– Jeg hørte først et forferdelig smell og trodde det var arbeid som 
pågikk utenfor. Så kom bølgen, forteller Serge Piang-Nee.  
Han var i Kamala, Thailand, da tsunamien rammet Asia 2. juledag 
2004. Bølgen krevde 178.000 menneskeliv, og fremdeles er 50.000 
savnet etter katastrofen. 
Sjokk 
Piang-Nee husker han var i sjokktilstand de første dagene etter 
katastrofen.  
– Det var forferdelig å se lik bli fraktet bort rett for øynene våre. 
Jeg var rett og slett i sjokk, forteller han. Selv hadde han flaks som 
unnslapp.  
– Jeg hadde flyttet lenger opp i byen et par dager før bølgen kom. 
Tidligere bodde jeg på stranda i Kamala. Jeg hadde utrolig flaks, for 
alt var ødelagt nede i byen.  
Etter det første sjokket dro han sammen med lokale venner opp i 
fjellene.  
– Vi hørte rykter om at en ny bølge var på vei, og torde ikke bli i 
byen. Med meg hadde jeg passet mitt, penger og medisin. Det var 
alt. Heldigvis kom det aldri flere bølger.  
Alene 
Siden han reiste alene var det ingen reiseselskaper som etterlyste 
ham.  
Familien hjemme i Norge hadde en tøff tid før de hørte livstegn fra 
New Zealand, der Piang-Nee skulle vært 28. desember.  

– Det var ikke før jeg kom meg dit, flere dager for sent, at jeg fikk 
ringt hjem til barna mine og sagt at jeg var i live. De hadde hatt 
noen tøffe dager, forteller han.  
– Jeg reiste på egen hånd, så jeg måtte selv ta kontakt med 
ambassaden og melde meg.  
– Det var også her det virkelig gikk opp for meg hva som hadde 
skjedd, og jeg fikk en skikkelig psykisk knekk. Jeg hørte skrikingen 
fra ofrene og sov ikke godt på lenge, husker han. Sterkest i tankene 
er lokalbefolkningen i de rammede områdene.  
– Det er fryktelig å se det lille folk har bli revet bort og ødelagt. 
Turistene fikk hjelp når de kom hjem, disse menneskene fikk ingen 
slik hjelp.  
Ingen oppfølging 
Piang-Nee håper også norske UD har lært en lekse.  
– Det kom jo selvsagt som en bombe på UD også. Ingen hadde 
forutsett noe slikt. Men det tok lang tid før det skjedde noe, mener 
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han.  
– Jeg håper de har lært noe og kommer på banen kjappere en 
annen gang, uten å skylde på andre.  
Selv har han ikke hørt noe fra myndighetene.  
– Ingen har ringt meg og spurt hvordan jeg har det. Selv har jeg jo 
familie og venner å prate med, men tenk på dem som ikke har 
noen. De har det ikke bra, sier han.  
Forandret 
Serge Piang-Nee har fått livet forandret for alltid etter hendelsen.  
– Jeg setter mye mer pris på livet nå etter denne forferdelige 
ulykken. Det er fælt at det skal være slik, men sånn er det.  
Nå planlegger han å dra tilbake til høsten.  
– Jeg vil så gjerne treffe de jeg kjenner der nede og se hvordan de 
har det nå. De var utrolig snille mot oss, og for det er jeg 
takknemlig, sier han. Piang-Nee tror mange ikke får ro før de 
vender tilbake til katastrofeområdet.  
– Selv drar jeg for å få roen tilbake. Jeg tror det vil hjelpe å se igjen 
stedet og menneskene. Det er det mange andre som er enige i, 
forteller han.  
– Jeg vil tenne et lys på stranda 26. desember. 

 
 Publisert: 27.06 03:00 

Side 2 av 2– Glemmer aldri dødsbølgen - �jengangeren

13.10.2006http://www.gjengangeren.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050627/NYHETER/10627...


