
4 augusti 2012                                                                            

Amanda Nordin: "Jag tänkte att nu ska 
jag dö"  

 
Skatan 

De skoningslösa huggen från båtens propellerblad fläkte upp Amanda Nordins mage på fem 

ställen. På några sekunder mynnade ungdomarnas sommarlovslek ut i dödsångest och kaos. 

Farkosten förvandlades till en skenande dödsmaskin när den kantrade och ungdomarna hamnade 

i vattnet. Efter fem år återvänder Amanda till olycksplatsen för första gången. 

  

Den herrelösa motorbåten spann runt i cirklar. Medan de andra ungdomarna lyckades simma ifrån båtens 

ursinniga omloppsbana blev Amanda Nordin kvar. 

– När jag kom upp till ytan såg jag den komma mot mig. Då tänkte jag "nu ska jag dö", säger Amanda 

Nordin. 

Trots den kraftiga kollisionen var hon hela tiden vid medvetande. 

– Jag kände de öppna såren på bålen med handen och tänkte att det här går aldrig. När jag sedan fick hjälp 

upp ur vattnet kunde man se rakt in i magen, berättar hon. 

När ST följer med Amanda Nordin till Skatan fem år efter olyckan är det lugnt och stilla i Galtfjärden. Viken 

är populär för all form av vattenlek, som vattenskidåkning och den sortens tolkning i badring som Amanda 

och hennes kompisar ägnade sig åt. 

– Vi var ett gäng som alltid höll ihop. Vi var 16 och 17 år gamla och en av killarna har stuga här. Jag hade 

själv suttit i ringen och tolkat efter båten dagen innan. 

Vid olyckstillfället befann sig Amanda i båten men en girning blev lite för häftig och båten kantrade. 

Amanda är för evigt tacksam mot kompisarna som hjälpte henne upp ur vattnet och försökte stoppa 

blodflödet. Två av kamraterna började också simma in mot land för att slå larm. 

– De är mina hjältar. Det de gjorde är så imponerande. De hade ju inte heller varit med om något liknande 

tidigare. 

Först rekvirerades en helikopter till platsen men när den inte kunde landa fick ungdomarna vänta på 

ambulanspersonalen, som kördes ut med båt. 

Från Robert Näsströms strandtomt och brygga blickar Amanda ut över fjärden där dramat utspelade sig. 

Även han minns uppståndelsen och det går inte att ta miste på de boendes glädje över att se den unga 

kvinnan igen. 

– Änglavakt kallas det visst, säger Robert Näsström. 

21-åriga Amanda är helt återställd. Levern och lungorna påverkades av slagen från propellern och en flisa 

slogs loss från höftbenet. Men nu är det bara de fem kraftiga ärren som vittnar om olyckan. De löper 

parallellt längs bålens högra sida. Amanda hade tänkt låta plastikoperera dem men försäkringspengarna 

räckte inte på långa vägar och nu har hon förlikat sig med sina minnesmärken. 

– De är en del av mig nu och jag har inga problem med dem. De värsta ärren sitter ju i själen, säger hon. 

Ibland drömmer hon om mörka vatten eller att något händer med magen.  

– Jag har alltid varit rädd för att drunkna och nu har det förstås blivit ännu värre. Om jag ska kliva i en båt 

vill jag veta att den är riktigt säker.  

Även om hon helst skulle ha velat vara utan den omtumlande upplevelsen så har den gett henne 

erfarenheter som inte så många har. 

– Man lär sig alltid något när man tar sig igenom ett trauma. Kanske leder det till att jag handskas med 

liknande situationer på ett bättre sätt i framtiden, säger hon. 

Amanda drar sig till minnes att det var en ortsbo som körde ut ambulanspersonalen till klipporna där 

ungdomarna vistades, och innan det är dags att återvända in mot Sundsvall träffar hon på honom. 

Det var rökeriets dåvarande ägare Göran Sjöbom som stod startklar med sin båt för att assistera vid 

räddningsinsatsen och som sedan förde den sargade flickan och räddningsmanskapet i land.  

– Jaså, var det du som skadades så svårt, säger han och ser förnöjd ut när han kramar om den unga 

kvinnan. 

När olyckan hade skett var det till rökeriet ungdomarna ringde. 

– De ringde nog nästan en gång i minuten medan de väntade på ambulansen, berättar Göran Sjöbom. 

Ett tiotal år innan olyckan omkom en man efter en liknande båtolycka i Skatan. Mannen förblödde efter att 

han hade hamnat i vattnet och kommit i vägen för propellern. 

– Det var för väl att det inte gick så illa den här gången, säger Göran Sjöbom. 

Amanda Nordin visar honom sedan oblygt ärren hon har på magen. 

– Ja, där är de. Men de är ju bara vackra, konstaterar han. 
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