
// Tinde spørreundersøkelse script 

  
Forsiden / Nyheter / "Vi løp fra vannet, det kom etter oss"

JULAFTEN: Bjørnar og Hilde Mikkelsen med 
barna Ina (13) og Stian (8) på ferie-
julekort fra stranda i Thailand. Dagen etter 
ble området knust av en flodbølge. FOTO: 
PRIVAT 

"Vi løp fra vannet, det 
kom etter oss" 
 
HORTEN: 
Familien Mikkelsen fra Horten og Re sto klare til båttur da 
flodbølgen kom. De løp fra stranda med vannet i hælene. 

Tekst: Audun Bårdseth 
audun.bardseth@gjengangeren.no 

Familien Mikkelsen fra Horten og Re gjorde seg klar til en båttur på 
Surin Beach i Thailand da flodbølgen kom. Klokka var 10. 
– Sjøen trakk seg tilbake. Stranda ble nesten dobbelt så stor og 
fisken ble liggende igjen å sprelle. Folk begynte å løpe vekk, så kom 
den første bølgen. Den rev vekk av alt av utstyr på stranda. 
Mennesker ble også dratt med utover i vannet. De fikk kavet seg i 
land før neste bølge kom. Så langt jeg vet, er ingen omkommet i 
området vi oppholder oss, forteller Bjørnar Mikkelsen til 
Gjengangeren, på telefon fra Thailand i går kveld, norsk tid. 
Han og kona Hilde fra Horten, brukte mange telefonsamtaler på 
komme i kontakt med familien for å fortelle at alt, tross alt, sto bra 
til. Via epost fikk Bjørnar Mikkelsen sendt oss bildene du ser på 
denne siden, som dokumenterer ødeleggelsene familien ble vitne til 
på Surin Beach. 
Skulle snorkle 
Familien er sjokkert etter at et jordskjelv i det havet sendte 
ødeleggende kjempebølger inn over land. 
Tobarnsfamilien Mikkelsen bor i Revetal og er på juleferie i Thailand 
sammen med en nabofamilie. Ni barn og voksne sto klare til båttur 
og snorkling da flodbølgen kom. 
– Vi sto og så på da den første bølgen traff, vi skjønte ikke alvoret. 
Da bølge nummer to kom, ble de nærmeste strandbarene knust og 
mange mopeder og biler ble dratt med. Vann sto til over vinduene 
på bilene. Da sprang vi. Vi løp vekk fra vannet i panikk, det kom 
etter oss. Synet var helt forferdelig. Hele området er fullt av skrot, 
sier Bjørnar Mikkelsen. 
Han forteller at området der de to Re-familiene Mikkelsen og 
Tronrud fra Re har sin ferie, ligger mer skjermet enn Phuket og de 
andre stedene som er verst rammet av tsunamien. 
Trenger tid 
– Vi holder til i en sidebukt, og bor på et hotell som ligger relativt 
høyt. Hotellet er ikke skadet og det skal være trygt i området nå, 
sier Mikkelsen. 
Usikkerhet preget tiden rett etter flodbølgene, alle var evakuert til 
høyereliggende områder en tid, i påvente av nye, fem meter høye 
bølger. 
– Det er helt uvirkelig. Nå som det har roet seg, trenger vi tid til å 
la dette synke inn, sier Bjørnar Mikkelsen. 
Hjemreisen skal etter planen skje 30. desember, og ser ut til å gå 
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etter planen. 
– Flyplassen har vært under vann, men skal være ryddet igjen. De 
første flyene begynte å gå i natt, forteller han. 
Bjørnar Mikkelsen og flere av turistene vil delta i en dugnad for å 
hjelpe lokalbefolkningen berge restene av levebrødet på og omkring 
Surin Beach. 
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