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Från lyxliv till massaker
– Ditt namn kommer alltid vara förknippat med det här
hotellet. Det var i ditt rum allt hände, har managern till
Oberoi sagt till mig. Det var där den sista striden
utkämpades, berättar Lars Näckter från Östersund. Mannen
även känd under beteckningen ”Rum 1856”.

Av: Katarina Jonsson. Publicerad: 2009-09-02 07:55

Branschnytt

Företagsvisioner blir till historia
2013-04-17 16:55 I samband med invigningen av SM
i UF-företagande på Stockholmsmässan den 6 maj
anordnas en kreativ eftermiddag där redan etablerade
företagare bjuds in för att möta sina framtida
konkurrenter.

Flyglinjen Jönköping börjar med
söndagsflyg
2013-04-17 16:10 Det har nu gått snart ett år sedan
Flyglinjen började flyga till Arlanda från Jönköping och
beläggningen är god.

Flygbolaget med Sveriges bästa service
2013-04-12 10:46 Malmö Aviation vann sitt tredje
prestigefyllda pris i år när bolaget igår tilldelades
Service Score och Sveriges Marknadsförbunds pris för
bästa service.

Operakällaren lanserar ny champagne
2013-04-12 10:31 Operakällaren har tillsammans med
Champagne André Jacquart tagit fram en specialcuvée
särskilt för sina gäster och alla champagneälskare.

Subaru lanserar ny hybrid
2013-04-09 16:45 I samband med presskonferensen
på New York International Auto Show avslöjades att
Subaru är klara att lansera sin första hybridbil. Den
aktuella modellen bygger på suven Subaru XV.

Capi och Victoria’s Secret öppnar sina
första butiker i Sverige på Arlanda
flygplats
2013-04-09 16:34 Holländska elektronikkedjan Capi
och det amerikanska underklädesvarumärket Victoria’s
Secret öppnar nu sina första butiker i Sverige.
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Terrordåden i Bombay
2008

Den 26 november 2008
stormar beväpnade terrorister
det bland västerlänningar
populära Leopold Café i
Bombay (Mumbai). Sedan
följer ytterligare tio attacker
mot olika platser i staden,
bland annat lyxhotellen Taj
Mahal och Oberoi. Under
natten sker skottlossning,
granatkastning och
explosioner. Flera personer tas
som gisslan, medan andra
hotellgäster låser in sig på
sina rum. Enligt vittnen letar
terroristerna efter brittiska och
amerikanska medborgare.

En grupp som kallar sig
Deccan Mujaheddin tar på sig
ansvaret för attackerna.
Strider utbryter mellan polis,
militär och terrorister. Efter
fyra dagars terror kan ett
hundratal personer räddas,
men sammanlagt har 195
personer omkommit och
närmare 300 skadats. De
inblandade terroristerna
beräknas till tio personer,
varav nio dödats och en
gripits.

Lars Näckter
Ålder: Född 1978

Hemstad: Östersund

Anställd: Derivatanalytiker,
Merrill Lynch (Bank of
America) – en av världens
största finansinstitutioner med
klienter i ca 150 länder.

Vistelse i Mumbai: Planlagt till
2 år. Uppdraget är att starta
upp ett motsvarande team
som Merrill Lynch har i London

Den unge finansanalytikern Lars Näckter och
hans flickvän Lisa Ringnér hade tillbringat drygt
en månad på lyxhotellet Oberoi i Mumbai
(Bombay) när den trygga tillvaron föll i bitar.
Strax efter tio på kvällen stormades hotellet av
en grupp islamistiska terrorister. Skottlossning
följdes av granateld och explosioner. Lobbyn var
en massaker och ett flertal hotellgäster togs
som gisslan.

Lars och Lisa flydde, och kvar på hotellrummet
låg Lisas mobiltelefon, samma telefon som
terroristerna kort senare använde för att
kontakta media.

– Vi fick ett mail, dagen efter attackerna börjat,
från min kollega i England. Där stod det att de
använt Lisas mobiltelefon för att kontakta
media. Det känns ju helt ofattbart. Tänk om vi
stannat kvar på rummet den natten?

Attacken var en av flera som utspelade sig i
Mumbai mellan den 26 och 29 november 2008.
Sammanlagt omkom närmare 200 människor,
varav 26 utlänningar.

Rum 1856
Värmen är slående när man kommer bortom
luftkonditioneringens räckvidd, biltutorna
avlöser varandra och fåglarna ropar i kör.
Strandpromenaden vid Nariman point är fylld av
indier, fylld av ljud och turisterna lyser med sin
frånvaro. Nu och då tittar de förbipasserande
mot den nedsläckta byggnaden på andra sidan
vägen. Igenspikade dörrar och en provisorisk
polisavspärrning är allt som vittnar om den
dramatik som utspelade sig den 26 november
2008. Indiens 11 september. Vi följer Lars de få
stegen mellan hans jobb på Merrill Lynch och
Oberoi.

– Våra rum låg på 18:e våningen av 21, så det
måste bli… Jo visst, det är det rummet! Säger
Lars och pekar mot den sotbeklädda fasaden
långt, långt där uppe.

Den enda sotbeklädda fasaden. Och man förstår

Supersavertravel.se lanserar affärsresor
2013-04-08 11:51 Onlineresebyrån
Supersavertravel.se utökar sitt utbud av tjänster och
lanserar affärsresor.
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och New York. Lars jobbade
tidigare i London-teamet.

Civiltillstånd: Sambon Lisa
Ringnér jobbar som
sjuksköterska.

Boende: Har nu mera bytt ut
lyxhotellet mot lägenhet i
storstaden.

varför personalen på Trident har lagt ”Mr
Nackters” namn och rum 1856 på minnet. Det
var här polisstyrkan bröt sig in för att komma åt
terroristerna. Hårda strider utkämpades och
alltsamman slutade med en explosionsartad
eldsvåda förorsakad av granater. Terroristerna
dog, med prickskyttarna tvärs över gatan som
vittnen.

– Jag har varit förvissad om att kunna hantera
saker och ting om jag skulle hamna i en sådan
situation, men de flesta går ju igenom livet utan att bli beprövade, menar Lars
och syftar på intermezzot.

Vi slår oss ner på India Jones, en gemytlig restaurang tillhörande grannhotellet
Trident. Både i lobbyn och bland servitörerna välkomnas ”Mr Nackter”, antingen
med ett leende eller ett fast handslag.

– Man levde ju som i en fantasivärld på hotellet. Alltid folk som passade upp på
en och fixade det som behövde fixas. Man förstod nog inte riktigt hur bra man
hade det, medger Lars.

Han beställer in en flaska vin och sedan börjar berättelsen om mardrömsnatten
i november.

Tur i oturen
Timmarna innan attacken var präglad av tillfälligheter.

– Jag jobbade till exempel inte över, och att komma hem runt 23 är snarare
regel än undantag.

Tanken på att Lisa hade kunnat vara på hotellrummet själv den kvällen är
skrämmande… Ett annat beslut som känns avgörande så här i efterhand var att
beställa roomservice istället för att besöka den italienska restaurangen i
hotellets bottenvåning. Vilket var den ursprungliga planen, förklarar Lars.

Det var nämligen på restaurangplanen terroristerna börjat skjuta gäster
ohämmat.

En obehaglig känsla sveper förbi när man inser hur trygg och bekväm man
känner sig på India Jones. Personalen är mer än vänliga och borden är fyllda av
gäster på gott humör . Tanken på blodbadet, som ägde rum i byggnaden
bredvid, är ogripbar. Lars fortsätter:

– Klockan hade precis passerat 22:00. Att det smäller i Mumbai hör inte direkt
till ovanligheterna och akustiken i lobbyn är enorm, så när första smällen kom
tänkte vi inte så mycket på saken.

Men när skotten fortsatte, kom också oron krypande.
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– De var betydligt kraftigare än den första smällen. Vi kollade på varandra och
Lisa sträckte sig efter interntelefonen. Varken de i lobbyn eller housekeeping
svarade.

”Det här är illa”... minns jag bara att jag tänkte. ”Riktigt illa”. Jag var fan näck!
Hade inte ens fillingarna på mig. Klä på mig? Det var helt sekundärt. Vi låste
dörren och gömde oss bakom sängen. Det är ju faktiskt någon som skjuter
inne på hotellet! Ju mer bråte mellan oss och dem, desto bättre. När jag tänker
tillbaka på den kvällen är det nog tiden bakom sängen som var absolut värst.
Ovetskapen och uppfattningen om att de som skjuter vandrar närmare och
närmare vårt rum. Hur länge vi låg där exakt är svårt att säga, men jag
uppskattar tiden till en halvtimme ungefär. Vi sa ingenting. Prioritet nummer
ett var att hålla oss så tysta som möjligt.

Ett par minuter senare kom nästa överrumpling. Röklukt. Skotten tilltog
dessutom i styrka.

– Man mår ju jävligt risigt i ett sådant läge. Fan. ”Hoppas att vi tar oss ut …”,
tänkte jag.

Flykten
Lars och Lisa hade två val – att stanna kvar i det rökiga rummet eller att fly.
Det blev det senare.

– Två saker gjorde det lättare att ta avgörandet om att fly. Först och främst
polissirenerna utanför. De hördes ganska nära, vilket borde betyda att det finns
folk som möter oss. Det andra var att smällarna avtog i styrka. Risken att
terroristerna befann sig på vår våning kändes därför mindre. Sedan kom även
brandlarmet som ett brev på posten. Då fanns det ingen tvekan längre – vi var
tvungna ta oss ut.

– När vi sprang runt och letade kreditkort och mobiler tittade jag som hastigast
ut genom titthålet i dörren. Det var helt svart. ”There’s no way out!” hörde vi
de australiensiska damerna skrika från rummet bredvid. Jag slängde iväg en
t-shirt till Lisa och greppade en själv för att vira runt ansiktet. Därefter
memorerade vi nödutgångarna och öppnade dörren. Hade det stått en terrorist
i korridoren, hade jag inte sett honom – röken var fruktansvärt tjock. Man såg
inte mer än ett par meter framför sig. På flera sätt kan man kanske säga att
just röken räddade oss. Den hindrade terroristerna från att lägga märke till oss
och tvingade dessutom ner dem från våningen, berättar Lars.

Väl ute på gatan möttes de upp av en uppoffrande skara indier. Några
arméklädda, andra civila.

– Vi hörde explosioner, smällar och rutor krossas av gäster som fortfarande var
kvar på hotellet.

En äldre man i morgonrock som vi skymtat på vägen ner tog sig aldrig ut. De
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australiensiska damerna hostade tills de spydde. ”People were shot all around
me!” berättar en spanjor som befunnit sig på restaurangen där massakern
börjat. Då insåg vi hur nära det faktiskt var…

Det första jag gjorde när vi landat på trottoaren nedanför Oberoi var att ringa
hem.

Servitören placerar med elegans de olika förrätterna på våra tallrikar och
berättelsen sätts på paus under tiden vi avnjuter den aptitretande
tapassamlingen. Man blir påmind om Lars förklaring på hur vardagen såg ut
innan attacken – en fantasivärld – och inser att uppvaknandet måste varit mer
än drastiskt.

Räddningsaktionen
Attackerna spreds likt en löpeld genom stadens turistställen och lyxhotell. Folk
sprang omkring i panik och det ryktades om att terroristerna gick runt på
gatorna. Indierna förde dem därför till en lokal i närheten där man förvarade
konst. Ägaren var vaken och släppte in den chockade och sotiga turistklungan.

– Vi fick vatten, de plockade fram stolar, bjöd på kaffe och bröt itu frigolitskivor
till liggunderlag. Kontinuerligt rasade det in mail på min handdator, från media,
jobbet och familjen. Det var en ganska uppsluppen stämning i rummet tills
ägaren kom med beskedet: ”De letar efter västerlänningar! Britter och
amerikaner i huvudsak. Terroristerna ser via nyhetssändningar var
hotellgästerna gömmer sig – ring inte och berätta för någon var ni befinner er”.
Och då sitter man där med sitt engelska kreditkort och ID-kort från ett
amerikanskt företag. Vad gör man? När som helst kunde det sticka in en
gevärspipa! påpekar Lars.

Merrill Lynch säkerhetsavdelning ringde vid upprepade tillfällen, men ägaren till
konstgalleriet var orolig för att informationen om gömstället skulle hamna i fel
händer. Framåt femtiden på morgonen fick dock Lars ett samtal om att armén
omringat byggnaden.

– De hämtade mig och Lisa och följde oss till jobbet.

Sedan väntade 15 timmar i karantän med endast kex och vatten som proviant.
Ingen sömn och med TV-sändningar från hotellet på repeat framför sig.

– På fredagen, ett och ett halvt dygn senare, satt vi på svenska konsulatet för
att få alla papper i ordning inför hemfärden. Under tiden kom upplysningar om
att terrorister sprängt bilar vid Santa Cruz, alldeles intill The Chatrapati Shivaji
International Airport. Helt säkra kände vi oss inte förrän vi passerat
säkerhetskontrollen på flygplatsen, berättar Lars med ett allvarsamt tonfall.

Så rullar huvudrätterna fram till vårt bord.

– Man ska inte vara orolig över att få för lite mat här! upplyser Lars i samma
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stund som vår servitör öppnar locket på skålarna, fyllda av kulinariska
läckerheter à la Asia.

– Signumet för lyxhotellen här är att de gör allt för sina gäster, berättar han.
De ska verkligen ha cred för det.

Return to Mumbai
Redan två veckor efter attacken satte sig Lars på ett plan tillbaka till Indien.

– ”Det luktar Mumbai” minns jag att jag tänkte när jag klev ur taxin. Det var
nästan lite surrealistiskt. Jag checkade in sent på hotell Taj President, vilket
ligger i samma stadsdel som Taj Mahal. Jag måste erkänna att jag tittade ut
genom titthålet i dörren några gånger den natten.

Många undrar nog hur man kan välja att återvända efter en sådan dramatisk
upplevelse. Beslutet var heller inte självklart.

– Mumbai är kontrasternas stad! Det som hände var ett rivsår i upplevelsen.
Tanken var att fortsätta på den drömstart vi haft, men så blev det inte. Jag tror
ändå att både jag och Lisa hade någon slags grundinställning om att
återvända. Vi har tidernas chans att utforska ett land som inte är likt något
annat och vad är chansen att vi råkar ut för samma sak igen? Men det är klart
vi funderade och diskuterade beslutet. Man är nog dum om man inte gör det,
poängterar han.

Trots att natten den 26 november 2008 satt sina spår, känner Lars att de klarat
sig lindrigt undan. Det var på deras våning gisslan togs och de som valde att
stanna kvar på hotellet fick vandra över lik på vägen ut.

Då vinflaskan är tömd och notan betalad beger vi oss åter ut i hetluften. Solen
håller precis på att gå ner bakom horisonten, himlen är disig och taxibilarna
hopar sig framför oss.

– Mumbai är kontrasternas stad! upprepar Lars.

– Jag var på väg till jobbet häromdagen och så föll det ner en gigantisk råtta
framför näsan på mig. Som från himlen. Sånt händer ju bara här, säger Lars
och skrattar.

 SKRIV UT   TIPSA EN VÄN   DELA

Börschefen som aldrig
haft långsiktiga mål
INTERVJU  Från socialdemokratisk
statssekreterare till börschef. Jens
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