
Månadsmöte september 2012 
 

Som vanligt hade SPF Håbo månadsmöte den sista torsdagen i månaden, 

och denna gång inträffade detta den 27 september. Det var lite mindre 

folk än vanligt, men ca 100 medlemmar hade hörsammat inbjudan.  

Göthe Eriksson öppnade mötet och redogjorde 

för dagens program, varefter ordförande 

Inger Smedberg hälsade välkommen och redo- 

 

gjorde kort för nyheter 

inom föreningen samt 

presenterade några nya 

medlemmar. 

Så blev det tid för dagens talare som skulle berätta om händelserna ef-

ter den hemska tsunamin som bl.a. drabbade Thailand annandag jul 2004. 

Göran Schnell är pensionerad brandchef och verkade senast i Uppsala. 

Han har tidigare även haft 

uppdrag från FN och Nato 

i flera länder. Under före-

läsningen visades ett antal 

gripande dikter av Kristin 

Kongsli Sneelooper, häm-

tade från hennes bok: 

Tsunami När det ofattba-

ra händer. 



Orsaken till flodvågen var en jordbävning på havsbotten i centrala Indis-

ka oceanen med en magnitud av 9,0 på richterskalan. Den svåraste som 

uppmätts på jorden sedan 1964. Många strandstater vid Indiska oceanen 

drabbades svårt och turistområdet i södra Thailand fick ta emot fyra 

flodvågor. Den första kom kl. 10.30 lokal tid (kl.04.00 i Sverige). Våg-

fronten var 10-11 m hög och rörde sig med en fart av ca 50 km/tim och 

svepte med sig allt löst och naturligtvis även byggnader och andra kon-

struktioner. Ungefär 20 000 svenskar vistades i Thailand över julen det-

ta år, och det borde tidigt stått klart att många av dessa skulle drabbas 

av katastrofen. 

Det tog alldeles för lång tid innan regering och berörda myndigheter i 

Sverige reagerade, men så småningom började de förstå att olyckan hade 

närmast ofattbara dimensioner och att en mängd svenska medborgare var 

i nöd och något måste göras. För övrigt var det 29 nationer (förutom 

Thailand) som hade landsmän som skadats eller avlidit vid tillfället. En in-

satsstyrka sattes upp i all hast och Göran Schnell med flera andra reste 

ner till olycksplatsen på nyårsafton. Som mest bestod styrkan av 150 

personer. Brandmän, militärer, poliser, präster och senare specialister på 

identifiering av döda och begravningsentreprenörer. Som ledare för in-

satsstyrkans arbete utsågs ambassadör Christer Asp, som gjorde en fan-

tastisk insats enligt Schnell. Samarbetet med ”Thai Rescue Command 

Post”, som var den lokala myndigheten, var mycket gott. 

I det berörda området rådde ett fruktansvärt kaos. Det var förödande 

materiella skador, ohyggligt många personer skadade och lik låg överallt. 

Liklukten låg som en dimma över trakten. Den inhemska befolkningen hade 

drabbats värst men många turister hade ju förlorat anhöriga och vänner. 

Även de överlevande måste tas om hand, och här gjordes stora insatser 

av den svenska styrkan. 

Den thailändska sjukvården gjorde att enormt arbete. Sjukvårdsgrupper 

organiserades och letade efter överlevande på stranden, och på sjukhu-

sen behandlades 11 000 skadade de första fyra dygnen efter flodvågen.  

Snart måste man koncentrera sig på att ta rätt på de döda kropparna. Ca 

5 400 personer omkom och det fanns ett okänt antal saknade. Vägarna 

var fördärvade i stor utsträckning och man fick i många fall bära krop-



parna till provisoriska bårhus. Det låg faktiskt kvar lik i leran ännu efter 

14 dagar.  

Den första hemsändningen av omkomna svenskar gick redan den 3 januari. 

Man ordnade en minnesplats vid flygplatsen och en ceremoniel före avre-

san togs fram. I fortsättningen följde man samma ritual när kistor med 

omkomna sändes hem. 

Flera svenska ministrar kom ner till olycksplatsen men störst intryck 

gjorde kungaparet med sin närvaro där. Kungen hade personliga samtal 

med samtliga i den svenska gruppen. 

Göran Schnell var kvar i Thailand i två månader men den svenska insatsen 

efter Tsunamin avslutades först den 6 januari 2006. 543 svenskar förlo-

rade livet vid händelsen. Av dessa återfanns 527 som identifierades. 16 

svenskar saknas fortfarande och av dessa är 11 barn. 

Under anförandet visades en del ruskiga bilder av verkligheten. Trots allt 

elände ser ändå Göran positivt på tiden i Thailand. Det uppstod ett fan-

tastiskt kamratskap bland medlemmarna i insatsstyrkan och kontakterna 

med den inhemska befolkningen var mycket positiva. Däremot är han 

mycket kritisk till en del av mediernas rapportering. Det spreds onödigt 

många lögner och obekräftade rykten. 

Schnell avslutade sitt anförande med att berätta att Sverige nu har en 

stående styrka som skall kunna ingripa direkt vi ett liknande tillfälle. Ef-

ter det långa anförandet avtackades han med applåder och blommor. 

SPF Håbo förlorade två medlemmar vid tillfället, och de som nu hört den 

skakande berättelsen har lätt att förstå den sorg som drabbat många i 

Sverige. 

 

Efter lottdragningen avslutades mötet och 

deltagarna kunde gå hem med nya kunska-

per. 

 

Sverker Jonasson 


