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Abstract 

 

Den 31 juli 2014 bryter en våldsam skogsbrand ut på ett hygge strax norr om den lilla 

byn Seglingsberg i Västmanland. Orsaken misstänks vara gnistbildning från en 

pågående markberedning. Efter 12 dagar av intensivt räddnings- och 

släckningsarbete som kantas av bristande kommunikation, influgna superplan från 

Italien och livräddande insatser så har branden ödelagt ett område lika stort som ön 

Tjörn. Den största branden i Sveriges moderna historia är ett faktum. 

 

Efterspelet präglas av självrannsakan; räddningstjänstens förmåga och den svenska 

krisberedskapen ifrågasätts. Samtidigt så påbörjas rättsprocesser mot både 

skogsbolaget Stora Enso och den anlitade skogsentreprenören.  

 

I juni 2017 får branden för första gången juridiska konsekvenser. Då avgörs om Stora 

Enso gjort sig skyldig till miljöbrott och därmed tvingas betala skadestånd på 

motsvarande 270 miljoner till Dalarnas Försäkringsbolag.  

 

Radiodokumentären Branden i Västmanland tar lyssnaren tillbaka till hygget där 

branden startade den rekordvarma julimånanaden 2014. Vi får höra hur drabbade 

minns rädslan, flykten och sorgen men också hur en kris kan stärka lokal samverkan 

och gemenskap.  

 

Nyckelord: Brand, Västmanland,  
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1.Inledning 
 
Branden ligger nära i tid och händelsen är väl bevakad av medier, men få har verkligen tagit 

ett helhetsgrepp och framför allt gett drabbade, med unika och dramatiska berättelser, 

tillräckligt med utrymme enligt vår mening. Att göra en radiodokumentär innebar för oss en 

möjlighet att förena de två syftena. När vi sedan upptäckte att de första domarna efter 

branden skulle falla under våren 2017 tyckte vi det var angeläget att återberätta historien om 

branden, en unik och historisk händelse. 

 

2. Ämnesval 
 
Inledningsvis var tanken att belysa skogsnäringens ansvar för branden. Med en eventuell 

fällande dom i början av sommaren ansåg vi det lämpligt att följa processen. Inte minst 

eftersom det juridiska ansvaret kunde hamna på skogsentreprenören, med tre anställda, 

istället för det multinationella bolaget Stora Enso. Fokus hamnade senare på de starka 

berättelser som fanns hos överlevande och drabbade. Med de som ryggrad såg vi 

möjligheten att berätta en underhållande och dramatisk historia.  

 

3. Research 
 
Fördjupning i artiklar, rapporter, juridiska dokument etc. har gjorts löpande under arbetet. Allt 

för att kunna skildra händelsen så sanningsenligt som möjligt. Därefter har vi kunnat göra väl 

underbyggda val av intervjupersoner. Innan fastställande av manus har vi även gjort en så 

kallad line-by-line granskning (Hansson, 2009:275-279), vilket innebär att rad för rad belägga 

varje påstående i manus.  

 

4. Källor och källval 
 

4.1Muntliga källor 
 
Vi har valt att intervjua flera personer som på olika sätt var inblandade i räddningsarbetet 

eller blev drabbade av branden. Intervjuobjekt i alfabetisk ordning: 

 

• Anne-Marie och Per Sennerfeldt, evakuerade på eget bevåg från Västervåla. 

• Björn Svensson, brandman som räddade Reine Ullén. 

• Fredrik Eriksson, brandingenjör. Var först på plats efter att första styrkan kört fel.  
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• Gunnar Svendsen, brandman. Räddningsledare under andra och tredje dygnet.  

• Jan Lindberg, brandman. Räddningsledare under första och andra dygnet. 

• Kenneth Risberg och Anja Landgré, flydde branden över den närliggande sjön 

Snyten i en eka. 

• Lars-Göran Uddholm, räddningsledare och högst ansvarig för insatsen efter 4 

augusti. 

• Reine Ullén, timmerbilsförare som fastnade i branden men överlevde med allvarliga 

brännskador. 

• Stefan Svensson, avlidne Robert Svenssons bror. 

• Tommy Tuike, brandman som räddade Reine Ullén. 

 

Under arbetets gång har vi blivit lika delar glada som förvånade över den starka viljan att 

berätta om branden. På förhand förväntade vi oss ett stort motstånd. Men även de tänkbart 

mest känsliga intervjuobjekten har velat träffa oss. Vi tror att det beror på flera faktorer, bland 

annat den känsla av lokal gemenskap som branden skapade i närområdet. En annan 

tänkbar förklaring är att det vid tidpunkten för intervjuerna fortfarande inte fanns någon som 

axlat ansvaret för branden. 

 

I och med att vi nästan uteslutande träffat ovana intervjuobjekt och att dessa inte sällan 

riskerade att riva upp gamla sår har mycket tid lagts ned på att förbereda intervjuer. Frågor 

har formulerats och omformulerats för att komma så nära ämnena och personerna som 

möjligt. Bortsett från förberedelserna har stor vikt lagts vid intervjutekniken. Att ”vara där” 

(Bok, 2008:15) har varit centralt vid själva intervjutillfällena 

 

Flera av de personer vi träffat har berättat om potentiellt traumatiska händelser där det som 

sägs bara utgör delar av själva upplevelsen. Att låta närvaron och nyfikenheten styra, att låta 

tillfället bli ”spontant och oförutsägbart” (Bok, 2008:18) blir vid den sortens intervjuer extra 

viktigt. 

 

Det har också varit en utmaning att få representanter från räddningstjänsten att ställa upp. 

Flera anser att deras insats har blivit granskad tillräckligt och att en medverkan varken skulle 

gynna de eller organisationen. Vi har försökt möta tvivlet med transparens men också 

förklarat att det är berättelserna, bilderna och upplevelserna vi vill ta del av.  

 

4.2 Skriftliga källor 
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Skogsbranden har utvärderats i flera sammanhang och därför är tillgången till dokumentation 

av själva förloppet god. Utvärderingen från Nerikes Brandkår har varit ovärderlig för att 

kunna skildra skeendet de första dagarna. Även Länsstyrelsens sammanfattande skrift har 

varit viktig för att förstå processen när staten tar över ansvaret.  

 

En svaghet är bristen på skriftliga källor som skildrar hur branden börjar. En förundersökning 

pågår och åtal väcks under våren/sommaren 2017, men maskinföraren har inte velat prata 

med oss. Återgivningen av förloppet bygger istället på uppgifter från räddningstjänsten.  

 

Vi har även begärt ut flera juridiska dokument, bland annat stämningsansökan från 

försäkringsbolagen och en nedlagd utredning kring Roberts död. Genom den sistnämnda har 

vi kunnat bekräfta Reines redogörelse. 

 

Via Kungliga Biblioteket har vi även kunnat ta del av P4 Västmanlands sändningar under 

branden; en ovärderlig källa. Genom de har vi hittat unika röster men också fått en bild av 

räddningstjänstens kommunikation till allmänheten.  

 

4.3 Problem som vi inte lyckades lösa 
 
Den största bristen med dokumentären i dess nuvarande form är att vi inte lyckats få 

maskinentreprenören att medverka. Situationen är lite av ett Moment-22: så länge 

förundersökningen pågår så vill han inte prata, men när den väl släpps så blir hans röst inte 

lika viktig längre. 

 

I nuvarande form fungerar inte slutprodukten som en P3 Dokumentär, något som 

redaktörerna på SR pekat på. Händelsen har inte fått några juridiska konsekvenser och till 

dess kan den inte heller ses som avslutad. När väl domarna kommer krävs en begränsad 

arbetsinsats för att infoga det i dokumentären.  

 

 
 
 
 
 

5. Nyhetsvärdering 
 

5.1 Krisjournalistik 
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Vår dokumentär skildrar skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. Därmed kan den 

sägas falla inom kategorin krisjournalism, mer specifikt naturkatastrofer. Medier spelar inte 

sällan en viktig roll vid den här sortens händelser då vad som rapporteras och hur kan 

påverka människors agerande men också vara direkt avgörande för hur samhället reagerar, 

genom räddningsinsatser, flygplan etc (Yan & Bisell, 2014:2). 

 

Flera faktorer kan spela in huruvida redaktioner väljer att uppmärksamma en naturkatastrof 

eller inte. Nedan följer ett urval: 

 

Det går exempelvis att åberopa principen om geografisk närhet (Galtung & Ruge, 1965:81); 

desto närmare skeendet utspelar sig den berörda redaktionen, desto större sannolikhet att 

den bevakas. Enligt principen är alltså en skogsbrand i Dalarna mer intressant för svenska 

redaktioner än en brand i Tyskland. På senare tid finns det en tendens till att den geografiska 

närhetens betydelse minskar i takt med globaliseringen (Yan & Bisell, 2014:18). 

 

Kulturell- och social närhet innebär att nära relationer med andra länder, i form av 

exempelvis kultur, språk och religion, har en avgörande betydelse för nyhetsvärderingen 

(Johnson, 1997). Enligt den här principen blir naturkatastrofer mer intressanta för en 

redaktion om händelsen inträffar i ett land som har tydliga socio-kulturella band till 

redaktionens hemland. Att fler svenskar turistar och bor i USA jämfört med Kina är en sådan 

faktor som kan spela roll, men också historiska och politiska relationer har betydelse. 

 

Nära besläktad med socio-kulturell närhet är också den sociala betydelsen eller sociala 

påverkan av en nyhet. Enligt Shoemaker & Cohen (2006:19) har en händelses inverkan på 

samhället och dess medborgare en avgörande betydelse för medieintresset. Författarna 

skiljer här på politisk, ekonomisk och kulturell betydelse. Till detta kommer också en fjärde 

kategori som handlar om vilken betydelse en händelse eller ett fenomen har för det 

allmänna, exempelvis för folkhälsan. Vid naturkatastrofer brukar dödstalen och skador på 

infrastruktur tillmätas stor betydelse när redaktioner nyhetsvärderar.  

 

 

 

 

En klassisk devis lyder att ”Hund bet man” är ingen nyhet medan det omvända är en given 

nyhet. Det som utgör själva nyheten ligger i avvikelsen från det gängse, det normala. Här 

går det att tala om tre sorters avvikelser: normativa, sociala och statistiska (Shoemaker & 

Cohen, 2006:19). 
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Normativa avvikelser är den mest vedertagna och handlar om något som bryter mot gällande 

sociala koder eller juridiska principer i ett visst sammanhang. Brottslingar är ett tydligt 

exempel.  

 

Sociala avvikelser är mera svårdefinierade men handlar enligt Shoemaker och Cohen om 

idéer, dogmer, tankesätt. Som exempel tas homosexualitet. I Sverige avkriminaliserades 

homosexualitet 1944 och det tog 30 år till innan Socialstyrelsen tar bort det ur sitt register 

över sjukdomar (RFSU.se). 

 

Statistiska avvikelser är händelser som är ovanliga rent statistiskt. Till kategorin hör 

exempelvis flygolyckor. 

 

5.2 Nyhetsvärdering av vårt ämne 
 

Många av principerna ovan går att applicera på skogsbranden i Västmanland. Vi tror att 

brandens konsekvenser samt hur ovanligt så stora skogsbränder är i en svensk kontext 

spelande en avgörande roll för hur medierna bevakade händelsen. Från att ha börjat som en 

mindre brand utvecklade den sig till en samhällskris med fara för liv, vilket också tydligt 

märks i mediebevakningen. Det är inte förrän människor börjar evakueras, när det blir 

uppenbart att den utgör ett påtagligt hot, som branden blir en riksnyhet på allvar. 

 

I relation till andra naturkatastrofer, både nationellt som internationellt, är dödssiffran låg. 

Men här tror vi återigen att det faktum att den här sortens skogsbränder är så ovanliga i 

Sverige har en avgörande betydelse.  

 

Det finns också emotionella faktorer inneboende i själva händelsen som gör den lätt att 

relatera till för publiken. Eld är ett element som alltid är närvarande för människor, inte minst 

på sommaren som för många förknippas med grill och eld. Just närvaron gör att händelsen 

är lätt att visualisera för lyssnare, tittare och läsare. Det finns också något allmänmänskligt i 

att fly från ett hot, en erfarenhet som oavsett om den delas av nyhetskonsumenten ändå är 

möjlig att relatera till. 

 

5.3 Teorier om krisjournalistik 
 
Medierna spelar en viktig roll vid katastrofer och samhällskriser. I en studie av fem olika stora 

händelser, bland annat skogsbranden i Västmanland, visar forskare vid JMG och 
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Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap att i genomsnitt två tredjedelar (66%) tar del 

av nyheten om utbrytande kris via etablerade nyhetsmedier (Odén, 2016:56). 

 

I Sverige finns det också en tydlig samverkan mellan myndigheter och public service-

bolagen. Via SR och SVT kan räddningsledare, polisen eller andra samhällsskyddande 

myndigheter begära ett så kallat VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, och få ut 

nödvändig information vid exempelvis ett kärntekniskt fel eller vid en brand i industrilokal 

med farliga ämnen (Granér Magnerot, 2014:150-151).  

 

Men hur agerar medier vid olika kriser? 

 

Arne Nohrstedt (1999 se Odén 2016) menar att vid kriser så ställs journalistiken inför ett 

flertal yrkesrelaterade paradoxer. Den första är förhållandet mellan mediernas roll som 

oberoende granskare av myndigheter. Vid en samhällskris så blir journalister beroende av 

information från exempelvis räddningsledare och polisen, myndighetspersoner som 

medierna samtidigt måste granska. 

 

Den andra är konflikten mellan kravet på sann och relevant information å ena sidan och 

snabb rapportering å andra sidan. Ett nutida exempel är debatten kring huruvida svenska 

medier skulle ha publicerat uppgifter om skottlossning i samband med terrordådet på 

Drottninggatan den 7 april (läs ex. Werner, 2017). 

 

Den tredje handlar om mediers tendens till sensationslystnad; att dramatik och underhållning 

premieras före viktig information.  

 

Den fjärde ligger i kortsiktigheten i mediernas bevakning. Det är när krisen utspelar sig som 

nyhetsvärdet är som störst, vilket gör att bevakningen blir kort men intensiv. Utvärdering, 

analys och eftertänksamhet lämnas inte sällan därhän. Till detta kan tilläggas att medier 

tenderar att bevaka just naturkatastrofer under en kortare period och då mest i det akuta 

skeendet (Houston 2012). 

 

Ett intressant tillägg är hur medierna förhåller sig till naturkatastrofer kontra exempelvis brott, 

krig och konflikter. Keshishian (1997 se Yan & Bisell 2014) menar exempelvis att 

naturkatastrofer ofta är värdeneutrala i det att redaktionens nationella, politiska eller socio-

kulturella hemvist i förhållande till den aktuella händelsen spelar mindre roll. Men detta 

behöver inte betyda att mediers bevakning inte följer ibland stereotypa mönster. 
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Patrick Cockburn, mångårig Mellanösternkorrespondent för Financial Times och The 

Independent, hävdar i en kolumn (2011) att bilden av mediers bevakning av naturkatastrofer 

som mera trovärdig än skildringar av krig och konflikter inte stämmer. Cockburn menar att 

bevakningen inte sällan ger en oklar bild av exempelvis skadorna vid en katastrof. Är 

bilderna på ett översvämmat bostadshus representativ eller utgör de ett extremt exempel på 

de övergripande skadorna på infrastrukturen? Medierna har också målat in sig i en vägg när 

de beskriver naturkatastrofer i apokalyptiska ordalag, enligt Cockbrun. Till slut är det ingen 

som lyssnar.  

 

I den research vi gjort till vår dokumentär finns flera tendenser till konflikterna ovan. Det 

tydligaste exemplet är kanske Aftonbladets publicering angående en påstådd evakuering av 

Norberg (”Ta er ifrån Norberg”). Även förhållandet mellan journalister och 

myndighetsperonser ställdes på sin spets. I efterhand står det klart att en del av den 

information som räddningstjänstens pressinformatörer gav inte motsvarade verkligheten. 

Exempelvis spreds uppgifter om att branden skulle vara omringad och under kontroll då 

brandspridningen var som värst.   

 

5.4 Publikintresse 
 
Det går att räkna upp ett flertal naturkatastrofer de senaste tio åren som genererat stor 

uppmärksamhet i medier. Jordbävningen i Haiti 2010, Japan 2011, Filipinerna 2013 etcetera. 

Att medier uppmärksammar stora naturkatastrofer, inrikes som utrikes, kan ha att göra med 

denna bevakning. När väl en viss typ av nyhet har passerat tröskelvärdet (Galtung & 

Ruge,1965) så krävs det mindre vid efterföljande nyheter för att passera gatekeepers på 

redaktioner och därmed generera bevakning. 

 

Centralt när det gäller mediernas förhållande till publiken i fallet med katastrofer är dock 

ansvar. Som tidigare nämnt finns ett system i Sverige där viktig samhällsinformation kan nå 

ut via public service-bolagen, via ett så kallat VMA. Men bortsett från det finns det inga lagar 

eller myndigheter som styr vad och hur medierna rapporterar vid en samhällskris, även om 

det finns vissa förväntningar på hur medierna bör agera (Nohrstedt 1999, se Odén 2016). 

 

Avsaknaden av den sortens styrmedel ersätts istället av journalistikens egen känsla för 

ansvar. Enligt MSB och JMG:s studie (2016) så fann man att tre av fyra journalister ansåg att 

medier har ett ansvar för hur samhället tar sig igenom en samhällskris. Det handlar i de här 

fallen mindre om intresse utan om journalistikens viktiga roll i samhället. För att tala i 

nyhetsvärderingstermer så görs antagandet att den sociala betydelsen, påverkan för den 
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enskilde och sammanhanget hen lever i, är stor. Rent krasst motsvarar social betydelse vid 

naturkatastrofer dödstal. 

 

5.5 Argument för publicering 
 
Utifrån teorierna om hur medier brukar agera när det gäller kriser och i det här specifika fallet 

naturkatastrofer så är det rimligt ställa sig frågan: hur undviker journalisten att reproducera 

stereotypa och apokalyptiska bilder av samhällskriser? Hur lyckas vi med vår dokumentär 

inte spä på rädslor för samhällets förmåga att hantera kriser utan ge en balanserad bild? 

 
Vi tror på att journalistiken har ett viktigt uppdrag i att inte bara var en referent utav det just 

skedda utan också gå tillbaka i tiden, nyansera och sätta fenomen i ett sammanhang. 

Skogsbranden var en unik händelse, en så stor brand har Sverige inte haft på över 100 år. 

Konsekvenserna för samhället blev stora, både när det gäller skador på människor och på 

samhället i stort. Bevakningen har varit massiv, framför allt i samband med det akuta 

skeendet men också efteråt. Men i samband med att branden nu får juridiska konsekvenser, 

ett åtal väcks och en dom faller under 2017, har vi funnit det angeläget att berätta historien 

igen. 

 

Vi tror att det publika intresset är stort för händelsen, den stora bevakningen i samband med 

branden tyder på det. Även om det är en i mångt och mycket lokal händelse så har den 

samtidigt en oundviklig nationell karaktär. Räddningsledaren Lars-Göran Uddholm beskriver i 

vår intervju branden som ett ”fullskaligt test av det svenska krishanteringssystemet” och 

mycket riktigt ledde den till en debatt om den svenska förmågan att bemöta kriser. Så även 

om inte vi bidrar med ytterligare en granskning av räddningstjänstens insats så kan därmed 

intresserat sägas vara stort. Det finns en inneboende samhällskritik i berättelsen om branden 

som säger något om förberedelse och förmåga för hela det svenska samhället, något som på 

så sätt rör alla i det här landet. 

 

I berättelsen om branden finns flera spännande element som gör den angelägen att berätta. 

Dels den tidigare nämnda historiska karaktären, vilket gör den lämplig för P3 Dokumentär. 

Den har också flera inneboende personliga berättelser; om liv och död; om hjältemod och 

svek; om framgång och misslyckande. Det är i skärningspunkten mellan det allmänna och 

historiska och det känslomässiga och personliga som vi har velat göra vår dokumentär. 

Ingen har enligt oss gjort både och, det vill säga journalistik med berättandet i fokus om en 

historisk händelse. 
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Vi anser också att vårt arbete bidrar med en nyansering av räddningstjänstens insats. I och 

med att domarna kring själva skuldansvaret dragit ut på tiden så har i princip all kritik 

uteslutande riktats mot räddningstjänsten, det vill säga brandkåren och polisen. I 

dokumentären framgår det att den här kritiken förvisso är rättmätig. Men vi tycker det har 

varit viktigt att framhålla brandens unika karaktär som en viktig faktor i beskrivningen av 

varför branden fortlöpte som den gjorde. Utan att förminska kritiken så tycker vi därför att när 

allmänheten tar ställning till myndigheternas insats i samband med branden så ska det även 

göras med tillgång till den här kunskapen.  

 

Vi anser därför att vårt arbete uppfyller de krav som ställs på journalistiken i förhållande till 

dess publik, så som den kommer i uttryck i American Press Associations principer: 

 

1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen. 

2. Journalistens första lojalitet är till medborgarna. 

3. Journalistens disciplin är verifiering. 

4. Journalisten måste hålla sig fristående från dem som ska bevakas. 

5. Journalisten måste agera självständig bevakare av makten. 

6. Journalisten måste ge ett forum för öppen kritik och kompromiss. 

7. Journalisten måste sträva efter att göra det viktiga intressant, och relevant. 

8. Journalisten måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga. 

9. Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete. (Americanpressassociation.com) 

 

 

6. Källkritik 
 
Källkritiken är läran om hur man bör värdera skriftliga och muntliga källor samt kvarlevors 

trovärdighet (Thurén, 2013:4). I vårt arbete har vi framför allt använt oss av skriftliga och 

muntliga källor. Händelsen ligger nära i tid vilket gör att såväl medierapportering och 

dokument som personer och aktör fortfarande går att kontakta. Och just närheten i tid brukar 

även vara en riktlinje för trovärdighet (Thurén, 2013:31). 

 

Vi har däremot reflekterat en hel del över tillförlitligheten hos ett antal av våra källor. Fredrik 

Eriksson säger uttryckligen i vår intervju att den höga stressnivån gör att minnesbilden 

stundtals är suddig. Och Reine Ullén minns enligt egen utsaga bara fragment av vad som 

skedde innan han blev räddad av brandmännen. Den här problematiken har vi mött genom 

att verifiera deras uppgifter antingen genom andra muntliga källor eller dokumentation. 
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Fredriks redogörelse stämmer väl överens av en oberoende utredning av Nerikes Brandkår 

som gjordes kort efter branden. Luckorna i Reines berättelse har vi lyckats fylla med hjälp av 

Björns ord, en förstahandskälla, samt utredningen av Roberts död.  

 

Vi har även diskuterat risken med tendentiösa källor, det vill säga att källan har ett intresse 

av att ge en viss bild av händelseförloppet till gagn för den enskilde snarare än sanningen 

(Thurén, 2013:63). Flera av de brandmän som vi pratat med är förvisso förstahandskällor, 

men det finns ett visst intresse att deras insats beskrivs i så goda ordalag som möjligt. Men 

vi upplever att källornas redogörelser har kännetecknats av transparens. Uppenbara fel har 

erkänts utan omsvep, fel som vi har kunnat styrka genom utvärderingar av räddningsarbetet.  

 

I och med att vi inte primärt är ute efter att granska och upptäcka nya felaktigheter har det 

faktum att den intervjuade är en förstahandskälla i många fall vägt tyngre i förhållande till en 

eventuell tendens. Men vi har, för att säkerställa balans och trovärdighet, även kompletterat 

vissa utsagor med källor som har motsatt tendens (Thurén, 2013:64). Exempelvis så ger 

Fredrik Eriksson och Lars-Göran Uddholm diametralt skilda bilder av hur beredskapen ser ut 

idag.  

 

Den största källkritiska bristen är att vi inte på ett fullvärdigt sätt kunnat verifiera orsaken och 

tidslinjen när det gäller hur branden startade. Maskinföraren har inte velat prata och 

uppgifterna som hörs i dokumentären kommer från SOS-alarm och räddningstjänsten. I dess 

nuvarande form klargör inte dokumentären orsaken. Vi har under arbetet väntat på åtalet mot 

Stora Enso och maskinentreprenören, ett besked som har dragit ut på tiden. Genom den lär 

teorierna om tänkbara orsaker kunna både verifieras och förkastas.  

 

Genom Line-by-line granskning så har vi belagt varje påstående genom att koppla det till 

någon av våra källor, vilket har gjort att en del av manus har fallit bort för att säkerställa 

trovärdigheten. Men i stor utsträckning har det inte varit några svårigheter att kunna verifiera 

uppgifter i vårt material. Bortsett från sakuppgifterna har vi låtit källornas upplevelser stå för 

sig själva, enligt principen ”show, don´t tell”. Intervjupersonernas primära syfte är att ge tyngd 

till det som påstås i manus genom att levandegöra fakta och påståenden genom känslor, 

tankar och upplevelser. De går inte att på ett adekvat sätt verifiera, därför låter vi de stå för 

sig själva.  

 

Vi har inte upplevt några problem med att källor uppgett falsk identitet under vårt arbete, 

varmed vi konstaterar att äkthetskriteriet enligt Thuréns källkritiska principer (2013:17) är 
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uppfyllt. I övrigt menar vi att vi så långt som möjligt även uppfyllt författarens övriga 

källkritiska krav (Thurén, 2013:7) när det gäller: 

 

• Tidssamband 

• Oberoende 

• Tendensfrihet 

 

Några ord om urval. Eftersom vi valt att göra radio har mycket möda lagts ned på att hitta bra 

och trovärdiga röster. Vi har gjort vårt urval utifrån två huvudsakliga principer: 

 

• Personen ska, i sin egenskap av förstahandskälla kunna ge uppgifter om hur branden 

fortlöpte, vad som gjordes på plats och varför. 

• Personen ska också ge dokumentären liv genom upplevelser, tankar och berättelser. 

 

Finns det en övervikt av en viss typ av källa så är det räddningstjänsten, ett faktum som har 

varit oundvikligt. I egenskap av förstahandskällor så har vi inte kunnat undvika dessa utan att 

göra avkall på trovärdigheten. I intervjuerna så vägs den här problematiken upp av det 

faktum att kritiken mot insatsen fått en central roll. Så även om kritiska röster inte uttryckligen 

hörs i samma utsträckning är deras budskap en del av berättelsen.  

 

 

7. Genreval 
 

7.1 Dokumentär eller reportage? 
 
Hela arbetet har varit inriktat på en given slutprodukt: en radiodokumentär. Men vad som 

idag betraktas som dokumentär är inte självklart. 

 

I ett försök att definiera skillnaden mellan dokumentärer och fiktion/spelfilmer så frågar sig 

dokumentärfilmaren Errol Morris, känd för bland annat The Thin Blue Line, i Boston Globe 

(2015) om det med dokumentärt menas att skildra något ”[…]som det är? Något som varken 

är inövat, onaturligt eller följer ett manus.” I den här definitionen av dokumentär finns ett 

anspråk på sanning, den verkliga bilden av hur saker och ting ligger till. 

 

Förvisso utgår vi ifrån det anspråket, men i mångt och mycket skildrar vi inte verkligheten 

utan återskapar den. På så sätt så tar arbetet formen av ett reportage så som den beskrivs 

av Hansén & Thor (1999:12). Enligt den så ska reportern: 
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”[…] möta människor, fånga deras röster och tankar, de miljöer de lever och arbetar i, 

växelspelet mellan människa och miljö, man måste lära sig att upptäcka och iaakta och man 

måste skriva på ett sådant sätt att man blir läst från början till slut.” 

 

Den här beskrivningen stämmer väl överens med vårt anspråk och resultat.  

 

Vår inställning har varit att i dokumentären ge utrymme för en sorts journalistik där aktualitet 

är underordnat fördjupning och konsten att berätta. Sakuppgifterna är verktyg medan målet 

är den goda berättelsen kryddad med samhällskritik och relevans. Intervjupersoner blir mer 

än representanter för olika kategorier i folklagret. Deras berättelser, tankar och känslor får ta 

plats för att ge dokumentären nerv. På så sätt kanske den mest passande beskrivningen av 

vårt arbete är den definition som ges i Sveriges Radios public service-handbok (Granér 

Magnerot, 2014:46): 

 

”Dokumentären tar vid där övrig bevakning av nyheter och aktualiteter slutar. I den 

dokumentära formen kan vi på ett djupgående sätt rekonstruera historiska förlopp och ge ny 

belysning åt aktuella företeelser och livsöden.” 

 

 

7.2 Stilistik 

 
Radioformatet ger till skillnad från ren text en möjlighet att skapa scener och bilder för 

lyssnaren genom ljud. Som Lindfeldt & Eriksson-Sjöberg (2014:114) skriver så har ljud 

förmågan att ”bära nyheter och information” samt väcka tankar och känslor. 

 

I vårt arbete har vi försökt arbeta med ljudeffekter som miljöljud. Ibland har det varit 

uppenbart, exempelvis att ljudsätta en markberedare, i andra fall svårare som att försöka 

skapa en ljudbild av en intensiv skogsbrand. Utgångspunkten har varit att det som kan 

ljudsättas bör ljudsättas i fråga om ljudeffekter. 

 

Enligt Häger (2014:273) kan musik användas som effekt, som ett avbrott eller ge möjligheten 

till eftertanke. I dokumentären har vi främst utnyttjat musiken för att förstärka det 

intervjupersonen säger, en underliggande matta som skapar och förstärker oro, rädsla, 

förväntan eller glädje. Men på flera ställen används den som avbrott eller för att komplettera 

avbrottet.  
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Vid intervjuerna så har vi använt oss av så kallad ”Moment interview” (Pagel 2015) utformad 

av Stephen Schwartz. Tanken är att få intervjuobjektet att återuppleva en specifik händelse 

istället för att bara referera till den eller på sin höjd få hen att placera sig själv på platsen. 

Detta görs genom att ställa frågor i presens. Tekniken har fallit ut väl, i många fall har 

minnesbilden hos den intervjuade varit så tydlig att hen självmant berättat i presens.  

 

När det gäller språket så har utmaningen legat i att tvätta bort facktermer inom 

räddningstjänsten ur manus. Utgångspunkten är att prator ska ligga nära talspråket utan ge 

sig hän för slang. Dokumentären berättas i princip strikt kronologiskt från början till slut med 

ett kapitel för efterspel och konsekvenser. Vi anser att strukturen blir bäst så både utifrån 

dramaturgi och begriplighet, men också för att P3 dokumentär-formatet sätter själva 

ramberättelsen i fokus. 

 

8. Anpassning till publik 
 
Som tidigare nämnt har formatet för vårt arbete varit given från första början. Vi ville göra en 

dokumentär som på ett underhållande sätt skildrar en historisk händelse genom att prata 

med människorna som var med, en idé som stämmer väl överens med P3 Dokumentärs 

(Sverigesradio.se, 2016) programbeskrivning: 

 

” P3 Dokumentär är programmet som blickar bakåt, gräver i arkiven och pratar med dem 

som var med när det hände.” 

 

Spridningen av P3 Dokumentärs material är stort, inte minst i poddformat där programmet är 

störst i hela Sverige med över 400 000 lyssnare varje vecka (Orvesto Kosument, 2017). 

Publiken är bred, men eftersom P3 är kanalen ”för och av unga” (Sverigesradio.se, 2010) har 

vi försökt anpassa innehållet till den lite yngre publiken. 

 

Skogsbranden är i sig lokal, men i och med omfattningen och den historiska karaktären så 

anser vi att den även passar i ett riksmedialt sammanhang. Att den berör teman som liv och 

död och andra allmänmänskliga ämnen gör att dokumentären kan tilltalas av den breda 

publiken.  

 

9. Etik 
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Vi har under arbetet med dokumentären stött på förvånansvärt få etiska problem. 

Förväntningen har varit att flera av de tillfrågade intervjuobjekten skulle avböja medverkan 

vid en förfrågan; brandmännen för att undgå ytterligare granskning; drabbade för att undvika 

att riva upp såren. Men bara i ETT fall har vi använt oss av det mest försiktiga 

tillvägagångssättet för en intervjuförfrågan: ett skriftligt brev. På så vis fick vi Robert 

Svenssons bror, Stefan att ställa upp. Men eftersom vi i princip uteslutande har träffat ovana 

intervjuobjekt och att dessa enligt de yrkesetiska reglerna bör visas särskild hänsyn (SJF.se) 

har vi fört en ständig diskussion kring hur vi bemöter de vi intervjuar. 

 

Ett annat problem har varit hur vi ska förhålla oss till vissa detaljer i Reines berättelse. En del 

kan uppfattas som otäcka, men kan inte sägas omfattas av kravet för public service-

medierna att ta hänsyn till mediets genomslagskraft (Kulturdepartementet, 2013). En 

avvägning har gjorts mellan intresse och hänsyn till känsliga lyssnare där slutsatsen i mångt 

och mycket blivit att vissa detaljer är viktiga för berättelsen. Bland annat uppgiften om hur 

Reines fingrar spricker, en detalj som vi valt att berätta som en målade, om än otäck, bild av 

hur allvarlig Reines situation var.  
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10. Sammanfattning 
 

Enligt Häger (2014:144-145) så består journalistens arbete av två delar eller faser: 

 

• Införskaffande av information, input 

• Förmedling av information, output 

 

I vårt arbete så återfinns de största lärdomarna i informationsinhämtningen, specifikt 

intervjuteknik och förhållningssätt gentemot ovana intervjuobjekt. Berättelsen har varit 

tydlig sedan första arbetsdagen och när vi även förvånande enkelt lyckades få flera på 

förhand uttalade nyckelpersoner att medverka bestod istället utmaningen i att förvalta 

den. 

 

Syftet med våra intervjuer har varit att ta del av den inre berättelsen medan vi som 

reportrar i manus står för den yttre berättelsen, för att använda Bengt Boks (2008:39) 

terminologi. Den yttre berättelsen är alltså själva skeendet, en händelse som någon 

drabbas eller påverkas av. Den inre berättelsen är hur denna någon påverkas, faktiskt, 

känslomässigt och så vidare. Att nå dit, till det inre, har lärt oss mycket om intervjuteknik. 

Förhållandena skiljer sig givetvis åt från intervju till intervju, men genomgående för vår 

del har varit att balansera mellan förberedelser och spontanitet eller förmågan att lyssna 

och befinna sig i nuet.  

 

Det svåraste har bestått i att just få ut så mycket av våra intervjuer som möjligt, en 

utmaning som lärt oss mycket om rollen som journalist men också om oss själva. Enligt 

många vägledande principer för journalisten (se exempelvis American Press Association, 

2017) så är oberoendet ett av de allra viktigaste värdena att slå vakt om. Men för oss har 

det varit viktig att inte förledas till att betrakta oberoendet som ett gissel utan att i mötet 

med människan också kunna var just människa. 

 

Vi har i vårt arbete vägletts av Bengt Boks (2008) idé om intervjun som ett möte mellan 

två människor, där målet för en journalist är att nå den andres inre, avkoda det, tolka det. 

För att nå dit krävs givetvis oberoende; att inte ge sig hän för alltför starka känslor; att 

besinna sig i stunden. Men det krävs också en känslighet och transparens, en 

anspråkslöshet i tillfället. 
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Bilaga 1 
 

Branden i Västmanland – Manus, line-by-line 
Julius Bengtsson, 2017-05-25 
 

Fet stil – Prata 

Kursiv stil – citat 

Påståenden är understrukna 

 

 

KAPITEL 1 

 

Reporter: Ligger det olika marker om lott här eller? 

LARS BÄCK: Ja, det gör det  

 

Vi befinner oss i Sörhörende, i norra Västmanland. Våren har precis kommit, tjälen 

lossnat och marken blivit grön igen.  

 

Skogsägaren Lars Bäck visar upp sina 300 hektar mark längs långa och snirkliga 

skogsvägar. Men det är inte mycket till skog som finns kvar (5). När han blickar ut så 

ser han mest rötter och sten – massor av sten.  

 

LARS BÄCK: ”Bistert är det ju, men jag mår inte dåligt av det. Det var värre när det stod 

upp, då var det svart” 

 

Här har den största branden i Sveriges moderna historia dragit fram och lämnat efter 

sig ett kargt landskap (6).  

 

LARS BÄCK: ”Ja, man har ju varit med om någonting. Men det ska väl inte brinna här igen, 

det tror jag inte” 

 

1. Intervju Lars Bäck: ”Sveriges största kalhygge. Det är väl det man kan säga […] det ser 
väl ut som ett kalhygge med lite svarta träd på. Det är väl det närmaste jag kan 
måla.” 

2. Intervju Lars bäck: ”Mycket sten är det och mycket jord” 
 

SAMBAMUSIK 

 

SPORTKOMMENTATOR: Bra inlägg, och det är mål! 

 

Sommar 2014. I Brasilien pågår Fotbolls VM för herrar och rubrikerna handlar om 

Costa Ricas oväntade framgångar och hemmanationen Brasiliens förlust i semifinalen 

mot Tyskland (7).  

 

SPORTKOMMENTATOR: Har ni sett? Det är 4-0 till Tyskland… 
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Men i Sverige så pratar man mest om vädret. Efter en skakig inledning av juni, så 

kommer högtrycket (8). 

 

METEOROLOG: Vi ser ju här på kartan 

 

Glassförsäljningen slår rekord (9) och även antalet getingsaneringar (10).  

 

3. Fifa.com, URl: 
http://www.fifa.com/worldcup/archive/brazil2014/matches/index.html . Brasilien 
förlorade matchen med 7-1. 

4. Väderrapport, SVT, 20 juli 2014: ”För vår del i Skandinavien så har nu högtrycket 
bestämt sig för att det är där det ska finnas.” 

5. Dagens Industri.se, 11 augusti: ” Både hos Triumf Glass och Sia Glass – de två största 
aktörerna på den svenska styckglassmarknaden efter marknadsledande och 
mulinationella Unilever – firar rekordförsäljning.” URL: 
http://www.di.se/artiklar/2014/8/7/historiskt-glassiga-siffror/ 

6. Newscision.com, Anticimex, 6 augusti: ”[…] Ändå slog vi rekord med antal 
getingsaneringar i juli. Vi får gå tillbaka nästan tio år för att hitta motsvarande 
nivåer”, URL: http://news.cision.com/se/anticimex-ab/r/rekordmanad-for-
getingar,c9681311 
 

 

Men i sommarvärmens fotspår följer också andra faror. I skog och mark är det torrt 

och eldningsförbud gäller på flera håll (11). Och enligt Myndigheten för Samhällsskydd 

och beredskap, MSB, så har brandrisken aldrig varit så hög på sex år (12). 

 

 

SLUT PÅ SAMBAMUSIK 

 

På ett hygge utanför Seglingsberg, några mil norr om Västerås, arbetar en skogsmaskin 

(13). Den åker fram och tillbaka, som en ismaskin på en hockeyrink, och lämnar efter 

sig ett randigt mönster av upplöjd mark (14) -  här ska plantor sättas och ny skog växa 

fram om några år. Det ryker när maskinens hjulformade plogar river upp den torra och 

steniga marken (15).  

 

7. Se bland annat Norbottens län: 
http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/nyheter/2014/Pages/forbud-mot-
eldning.aspx 
Strängnäs kommun: 
http://www.strangnas.se/sv/Nyheter/2014/Augusti/Eldningsforbud-i-Strangnas-
kommun/ 
Region Gotland: http://www.gotland.se/80037 

8.  SvD.se, 4 augusti 2014. ” Den generella brandrisken i Sverige är den högsta 
uppmätta sedan 2008, enligt Myndigheten för samhällsberedskap.” URL: 
https://www.svd.se/extrem-brandrisk-i-landet 

9. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: […]efter 
markberedning på ett hygge strax öster om Seglingsberg i Surahammars kommun.” 

10. Video från Youtube som ger en bild av hur en markberedare arbetar: 
https://www.youtube.com/watch?v=5h9QK4iH724 

http://www.fifa.com/worldcup/archive/brazil2014/matches/index.html
http://www.di.se/artiklar/2014/8/7/historiskt-glassiga-siffror/
http://news.cision.com/se/anticimex-ab/r/rekordmanad-for-getingar,c9681311
http://news.cision.com/se/anticimex-ab/r/rekordmanad-for-getingar,c9681311
http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/nyheter/2014/Pages/forbud-mot-eldning.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/nyheter/2014/Pages/forbud-mot-eldning.aspx
http://www.strangnas.se/sv/Nyheter/2014/Augusti/Eldningsforbud-i-Strangnas-kommun/
http://www.strangnas.se/sv/Nyheter/2014/Augusti/Eldningsforbud-i-Strangnas-kommun/
http://www.gotland.se/80037
https://www.svd.se/extrem-brandrisk-i-landet
https://www.youtube.com/watch?v=5h9QK4iH724
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11. Ibid 
 

 

MASKINEN SLÅR I STEN 

 

Men strax efter klockan ett så märker chauffören att något är fel (16). När han tittar ut 

genom bakrutan på maskinen ser han hur det ryker bakom maskinen (17). Förmodligen 

så har det bildats gnistor när maskinen slagit emot en sten och den torra marken har 

börjat brinna (18) . 

 

Han tar sig fram över hygget och försöker släcka branden med en pulversläckare som 

finns i maskinen (19) . Men så fort han lyckas hindra elden på ett ställe så växer lågorna 

på ett annat (20) . 

 

12. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ”Den 31 juli klockan 
13:29 tar SOS Alarm i Örebro emot ett nödsamtal om en skogsbrand på ca 30x30 
meter”. 

13. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ”[…] han upptäcker 
att det brinner bakom maskinen” 

14. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: Det är sannolikt att 
branden orsakats av skogsmaskinen och att den troliga brandorsaken är gnistor 
och/eller friktion som uppstått när skogsmaskinen körts över hygget.” 

15. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ”Han försöker själv 
släcka branden […]” 

16. Ibid 
 

Vid halv två så ringer föraren till SOS alarm som i sin tur larmar brandkåren (21) . 

Hans uppskattning då är att branden är ungefär 30 gånger 30 meter (22). 

 

17. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Torsdagen 31 juli 
klockan 13:39 kommer ett larmsamtal in till SOS Alarm” 

18. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ”[…] ett nödsamtal 
om en skogsbrand på ca 30x30 meter” 

 

FREDRIK ERIKSSON: Det här är en släckbil… 

 

En av de som får larmet är Fredrik Eriksson (23), brandingenjör på räddningstjänsten i 

Västerås.  

 

FREDRIK ERIKSSON: Jag befinner mig på ett övningsfält 

 

BRANDBIL TJUTER 

 

Två andra stationer har också fått larmet: Surahammar och Virsbo lite längre norrut 

(24). Operatören på SOS-alarm har angett koordinaterna till den plats där föraren 

ringde ifrån och det är dit man är på väg (25). Brandbilarna följer en smal skogsväg 

fyra kilometer och anländer till den angivna platsen (26) .  

 

19. Intervju Fredrik Eriksson: ”[..] jag får larmet på sökaren.” 
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20. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ”[…] vilket i det här 
fallet innebär larm på deltidsstationerna Surahammar och Virsbo.” 

21. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ”[…] positionen där 
mannen befinner sig sätts ut på kartan och skickas vidare till de räddningsenheter 
som är på väg” 

22. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ”På brandbilarnas 
GPS-navigatorer visas att det är på Urskogsvägen man ska åka in och följa denna ca 
fyra kilometer från stora vägen […]” 

 

Under sommaren så har brandkåren i Västmanland ryckt ut på flera skogsbränder (27), 

så det här är ingen ovanlig situation. 

 

23. Intervju Jan Lindberg: ” Jag hade ju tidig semester så jag hade ju kommit tillbaka från 
semestern. Vi hade några skogsbränder där, veckorna före också.”  
Intervju Fredrik Eriksson: ”Det intressanta är att på tisdagen innan så får vi in ett larm 
[…]” 

 

Men via radiokommunikationen förstår Fredrik att något är fel. 

 

FREDRIK ERIKSSON: Jag hör på radiokommunikationen 

 

Terrängen är svår att ta sig fram i (28) och de kan varken se någon rök eller eld. SOS-

alarm har av oklar anledning angett fel koordinater och där brandmännen nu letar är 

det mer än 500 meter till branden (29). Det dröjer flera minuter innan SOS upptäcker 

sitt misstag och anger en ny position (30). 

 

24. Intervju Fredrik Eriksson: ”Det är vad jag kallar blockterräng. Det ligger stora stenar 
överallt.” 

25. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196:” En SOS-operatör 
sätter av okänd anledning strax efter larmet ut en ny position för branden som nu 
hamnar ca 500 meter söder om den första riktiga positionen.” 

26. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” När sedan 
misstaget upptäcks på SOS-centralen efter ca en halvtimme flyttas positionen tillbaka 
till det ursprungliga läget, den faktiska platsen för brandstarten.” 

 

Vid det laget har Fredrik Eriksson nått den lilla byn Seglingsberg (31).  

 

FREDRIK ERIKSSON: Då tar vi in på en annan skogsväg 

 

Längre fram så möter Fredrik föraren som ringt larmsamtalet (32). 

 

FREDRIK ERIKSSON: Då brinner det på ena sidan av den vägen 

 

27. Intervju Fredrik Eriksson: ”Så lagom till att vi kommer fram och svänger upp där vid 
Seglingsbergs gård [..] 

28. Intervju Fredrik Eriksson: ”När vi kommer fram och möter skogsmaskinföraren […]” 
 

Fredrik är först på plats och får nu rollen som räddningsledare (33). Han försöker 

snabbt skapa sig en uppfattning av brandens storlek och skickar i väg styrkan från 
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Virsbo österut för att hitta brandfronten (34). Raka sträckan genom skogen är det en 

och en halv kilometer (35), men ingen av skogsvägarna leder vidare till andra sidan (36). 

Istället tvingas de åka tillbaka, runt hela skogsområdet för att efter en halvtimme och 

mer än 2 mils körning skymta fronten (37).  

 

29. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” En räddningsledare 
finns nu på vardera sidan av kommungränsen, brandingenjören från MBR och 
insatsledaren från Sala-Heby.” 

30. Intervju Fredrik Eriksson: ”Vi har ju en styrka där då som är på väg runt [..] 
31. Intervju Fredfik Eriksson: ”När de väl kommer fram runt på andra sidan, det är ju 

ungefär en och en halv kilometer bort i skogen […] 
32. Intervju Fredrik Eriksson: ”Det finns egentligen inga vägar som går i öst/västlig 

riktning. De vägar som finns går i nord/sydlig rikting, vilket gör att man får åka ned 
hela vägen till Ramnäs och sen åka bort , egentligen till Sala till […] 

33. Intervju Fredrik Eriksson: ”det är ju ungefär två och en halv mil att köra runt till det 
stället”  

 

Väl framme så möts de av en orange vägg (38). Lågorna slickar trädkronorna och 

styrkan tvingas backa (39). 

 

34. Intervju Fredrik Eriksson: ”Om man tittar på intensiteten så är det väldigt höga lågor, 
från och till ända upp till kronorna på träden […] 

35. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ”[…] brandens front 
nästan nått fram till vändplanen vid Skennarevägen och Virsbostyrkan tvingas 
retirera.” 

 

FREDRIK ERIKSSON: Vår bild är att det här klarar vi av 

 

Klockan är nu kvart i fyra (40) och knappt en timme senare kommer de första 

nyheterna om branden (41) .  

 

36. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Omkring klockan 
15.45 har brandens front nästan nått fram till vändplanen vid Skennarevägen och 
Virsbostyrkan tvingas retirera.” 

37. P4 Västmanland sänder första nyheten kl 16.30: ”Det brinner kraftigt […] 
 

NYHETSSÄNDARE: ”Det brinner kraftigt på ett hygge norr on Seglingsberg” 

 

FREDRIK ERIKSSON: ”Det är väldigt stenigt” 

 

Fredrik Eriksson igen. 

 

FREDRIK ERIKSSON: ”Och som befäl så ser man en väg, lite rök och en slang som 

försvinner in i skogen. Det finns ingen tid att ta sig runt hela området” 

 

Fredrik försöker nu få in flygresurser som kan vattenbomba. En helikopter från 

försvaret, som varit på uppdrag i Linköping (42) , flyger över branden och ser hur den 

sprider sig i flera riktningar.  
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38. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” En helikopter från 
Helikopterflottiljen i Luleå på väg hem från Linköping landar strax intill 
räddningsstyrkorna på västra sidan för att säkerställa att räddningstjänsten förstått 
allvaret i branden.” 

 

FREDRIK ERIKSSON: ”De landar och erbjuder sig att hjälpa till. Problem: Behöver skicka 

förfrågan till högsta ort. Det går bra, men de har bara en timmes flygtid kvar och behöver 

service” 

 

Till slut så bestämmer sig Fredrik för att inte använda helikoptern (43). En hemställan 

till försvaret görs lite senare under kvällen och kl 9 så anländer även en privat 

helikopter (44). 

 

Det har nu gått drygt åtta timmar (45) sen den första gnistan och i skogen så jobbar ett 

30-tal brandmän (46). På kvällen så inser Fredrik att branden även spridit sig till Sala 

kommun och därför kopplas även deras räddningstjänst in (47). Innan han avslutar sitt 

pass lämnar han över ansvaret till den nya räddningsledaren, Jan Lindberg.  

 

JAN LINDBERG: ”Det känns som vi har kontroll i flera riktningar. Vi sätter in resurser, men 

det visar sig ju sen att det inte var tillräckligt” 

 

39. Intervju Fredrik Eriksson: ”[…] så det gjorde att vi inte utnyttjade den helikoptern 
överhuvudtaget.” 

40. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” En privat helikopter 
beställd av Sala-Heby startar med vattenbombning vid 21-tiden […]” 

41. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Den 31 juli klockan 
13:29 tar SOS Alarm i Örebro emot ett nödsamtal” Klockan är 21 på kvällen. 

42. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Resurser vid 18-
tiden på torsdagskvällen 31 juli är följande: […]- Ca 30-talet personer totalt från 
räddningstjänsterna.” 

43. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ”[…] man konstaterar 
att branden nu även är inom Sala kommuns område.” 

 

 

KAPITEL 2 

 

LJUD FRÅN HELIKOPTER 

 

Det har blivit fredag. Temperaturmätaren visar lite över 25 grader (48) - ytterligare en 

solig dag i semestersverige. Under natten och morgonen har helikoptrar anlänt till 

brandområdet (49) och åker nu i skytteltrafik mellan vattendrag och skogsbranden. Jan 

Lindberg har ersatts av sin kollega Gunnar Svendsen (50) som snabbt konstaterar att 

man är underbemannade. I ledningsbilen försöker han ta beslut om nya insatser, men 

avbryts av uppgifter om uppblossande bränder (51).  

 

44. SMHI.se 
45. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” En privat helikopter 

startar med att vattenbomba den västra flanken runt klockan 5. En helikopter från 
Försvarsmakten ansluter runt klockan 08 och sätts in på södra flanken.” 
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46. Intervju Jan Lindberg: ” Jag åker hem på fredag förmiddag och blir avlöst av Gunnar 
Svendsen.” 

47. Intervju Gunnar Svendsen: ”Det ropas på radion så jag hinner inte göra någonting. 
[…] All människor som är ute i skogen och ropar upp mig och säger ”det brinner här 
och det brinner där” […] 

 

GUNNAR SVENDSEN: ” Jag hinner inte göra någonting, mer än att prata i radio.” 

 

På stationen i Sala försöker Gunnars chef få tag på fler helikoptrar (52) och senare 

under dagen anländer också en ledningsbuss (53) med större möjligheter att 

kommunicera och leda insatsen.  

Men det blir allt svårare att få ut vatten (54). Sträckan från bilarna till branden blir 

bara längre (56) och när väl vattenslangarna når hela vägen så verkar det inte bita på 

elden. Vi hör Gunnar Svendsen igen.  

 

48. Intervju Jan Lindberg: ” Jag har ju ständig kontakt med Göran Cederholm som var 
räddningschef i beredskap. Han är på stationen och försöker jaga helikoptrar […]” 

49. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Följande resurser 
som finns på plats under fredagen är värda att nämna: […]- Ledningsstöd bestående 
av yttre ledning samt sambands- och ledningsbuss från Rättvik (fredag kväll)” 
 

50. Intervju Gunnar Svendsen: Interviewer: Varför är det svårt att få ut vatten? Gunnar 
Svendsen: ”Det är så långa sträckor och det är så oländigt att ta sig dit” 

51. Ibid 
 

GUNNAR SVENDSEN: ”När jag kollar där de har släckt så blossar det ju upp igen”  

 

Gunnar kallar på förstärkning (57) och fler räddningsledare larmas nu in för att hjälpa 

till, en av dem är Jan Lindberg som varit hemma och vilat upp sig.  

 

52. Intervju Gunnar Svendsen: ”När jag går därifrån och tänker att jag måste ha hit mer 
resurser […] Då ropar jag på mycket mera resurser för nu förstår att jag att det är en 
mycket stor brand på gång” 

 

JAN LINDBERG: ”Då är det ett helt annat läge. Rapporten jag får från Gunnar är att det 

brinner överallt, jag minns det så väl.” 

 

Branden sprider sig på under fredagen norrut (58) och härjar sen kvällen innan i två 

olika kommuner, Surahammar och Sala (59). Medan personal i Sala kommun sliter på 

östra sidan så har brandmännen från Västerås betydligt bättre kontroll (60). Men 

istället för att hjälpa varandra så betraktas räddningsarbetet som två olika insatser (61). 

Vi hör Fredrik Eriksson, brandingenjör från Västerås. 

 

53. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Tanken är att 
försöka bygga ihop en begränsningslinje med hjälp av slangledning norr om branden 
[…]Sträckan som för räddningsledningen såg kortare och enklare ut på kartan visade 
sig vara alltför lång och i alltför oländig terräng vilket gör att försöket misslyckas då 
inte de tillsatta resurserna räckte till.” 
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54. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ”torsdag 31 juli 
[…]Förstärkningsresurser från stationerna Hedåker och Ransta larmas och åker mot 
platsen vid 16:30 tillsammans med IL från Sala och man konstaterar att branden nu 
även är inom Sala kommuns område.” 

55. Intervju Fredrik Eriksson: ”Jag förstod inte hur allvarligt de hade de på Sala-sidan, så 
jag såg inte behovet att samverka.” 

56. Intervju Fredrik Eriksson: ”Till och börja med så ses ju det här som två insatser, så då 
är ju inte samordningen så stor.” 

 

FREDRIK ERIKSSON: ”Jag fick ingen tydlig bild av att de hade det jobbigt på Sala-sidan. ” 

 

När fredag blir till lördag så riktas allt fler riksmediers intresse mot branden.  

Rubrikerna handlar om hur den s.k Salabranden fortfarande inte är under kontroll (62) 

men också om brandröken som nu siktats i både Dalarna och i Uppland (63). Men bland 

de boende i brandområdet finns ingen större oro. I Söderbärke, två mil norr om 

Fagersta (64), pågår under lördagen en kräftskiva. Värdskapet står Reine Ullén för och 

han har bjudit in vännerna till sin gula villa (65) i hjärtat av den lilla orten. Festen 

håller på till sent (66) och genom ett öppet fönster känner de hur röken fyller den 

inglasade verandan.  

 

57. TT 2 augusti: ”Skogsbrand ännu utom kontroll” 
58. Uppsala Nya Tidning 2 augusti: ”Skogsbrand spred röklukt i Tierp” samt P4 Dalarna 2 

augusti: ”Brandrök når Dalarna”, URL: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=5928435 

59. Enligt Google maps 22,8 kilometer med bil via väg 66: 
https://www.google.se/maps/dir/Fagersta/777+60+S%C3%B6derb%C3%A4rke/@60.
0197787,15.6068222,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x465dc20ce4ab
0e33:0xeb0485d9c81642a4!2m2!1d15.8166418!2d59.989144!1m5!1m1!1s0x465d91
461b6fde07:0xf0dd88415fa8f58!2m2!1d15.5589042!2d60.0702149 

60. Google maps: 
https://www.google.se/maps/@60.0725169,15.5631193,3a,75y,281.84h,73.41t/data
=!3m6!1e1!3m4!1sS7PBo18u2HyJPhCzlNQy4g!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1 

61. Intervju Reine Ullén: ”Då hade vi en liten kräftskiva här hemma och på natten då, för 
det blev en sen natt, då kände vi av röklukten lite mer till och med i Söderbärke.” 

 

REINE ULLÈN: ”På söndagen så fikade vi nere vid vattnet och då var hela viken rökfylld. Då 

började man tänka att det här är kanske inte så bra. Man pratar ju bara om Sala-branden.” 

 

I Söderbärke bor också Stefan Svensson (67). Hans bror Robert jobbar med Reine som 

timmerbilsförare (68) och tillsammans så följer bröderna branden med spänning.  

 

 

62. Intervju Stefan Svensson, Interviewer: ”Men ni växte upp i Söderbärke?” ”Ja precis, 
det gjorde vi. Han (Robert) har bott i Söderbärke hela livet och jag flyttat runt 
litegrann och kommit tillbaks till Söderbärke.” 

63. Intervju Reine Ullén, Interviewer: ”Hur kände du Robban?” Reine Ullén: Han var 
anställd hos mig, han blev anställd hos mig på våren…. Han är också härifrån 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=5928435
https://www.google.se/maps/dir/Fagersta/777+60+S%C3%B6derb%C3%A4rke/@60.0197787,15.6068222,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x465dc20ce4ab0e33:0xeb0485d9c81642a4!2m2!1d15.8166418!2d59.989144!1m5!1m1!1s0x465d91461b6fde07:0xf0dd88415fa8f58!2m2!1d15.5589042!2d60.0702149
https://www.google.se/maps/dir/Fagersta/777+60+S%C3%B6derb%C3%A4rke/@60.0197787,15.6068222,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x465dc20ce4ab0e33:0xeb0485d9c81642a4!2m2!1d15.8166418!2d59.989144!1m5!1m1!1s0x465d91461b6fde07:0xf0dd88415fa8f58!2m2!1d15.5589042!2d60.0702149
https://www.google.se/maps/dir/Fagersta/777+60+S%C3%B6derb%C3%A4rke/@60.0197787,15.6068222,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x465dc20ce4ab0e33:0xeb0485d9c81642a4!2m2!1d15.8166418!2d59.989144!1m5!1m1!1s0x465d91461b6fde07:0xf0dd88415fa8f58!2m2!1d15.5589042!2d60.0702149
https://www.google.se/maps/dir/Fagersta/777+60+S%C3%B6derb%C3%A4rke/@60.0197787,15.6068222,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x465dc20ce4ab0e33:0xeb0485d9c81642a4!2m2!1d15.8166418!2d59.989144!1m5!1m1!1s0x465d91461b6fde07:0xf0dd88415fa8f58!2m2!1d15.5589042!2d60.0702149
https://www.google.se/maps/@60.0725169,15.5631193,3a,75y,281.84h,73.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sS7PBo18u2HyJPhCzlNQy4g!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.se/maps/@60.0725169,15.5631193,3a,75y,281.84h,73.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sS7PBo18u2HyJPhCzlNQy4g!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
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Söderbärke, där jag är ifrån va. Nej, jag har känt han i flera år, träffat han lite till och 
från, men vi har inte umgåtts mycket men, han var en jätteduktig chaufför […] 
 

 

STEFAN SVENSSON: ”Vi pratade om hur stort det hade blivit och hur mycket resurser man 

kallade in och så”  

 

På orten så är Robert en välkänd figur (69). Alltid ett telefonsamtal bort och ställer upp 

när det behövs (70). Skjutsar vänner hem från fester eller bogserar en bil. Å Att Robert 

har blivit timmerbilsförare är ingen slump. På somrarna meckar han med sin båt, på 

vintern är det skotern och däremellan kör han rally och folkrace (71) . Han älskar allt 

med motor på (72). 

 

64. Intervju Stefan Svensson: ”Han var en liten bohem höll jag på säga, men alla kände 
igenom honom i Söderbärke och alla visste vem han var och så. Han var ofta ute på 
byn där och satt och fika och liksom umgicks med de som bodde runtomkring så 
att…. Han var känd och omtyckt där” 

65. Intervju Stefan Svensson: ”Han hade nog att göra hela tiden, även fast han var själv 
så var det liksom hela tiden nånting som man skulle fixa, hjälpa nån med eller så. Han 
var väldigt hjälpsam och så. Han var med och la i båtar på vårarna och tog upp dem 
på hösten då med en traktor […] 

66. Intervju Stefan Svensson: ”Han körde folkrace och var med på lite rally och var 
kartläsare och han åkte skoter, hade egen skoter och… mycket motorsport helt 
enkelt var det.” 

67. Ibid 
 

 

STEFAN SVENSSON: ”Han har alltid haft ett stort motorintresse” 

 

Mellan virkeslassen på somrarna sitter Robert på en bänk utanför kiosken mitt i 

Söderbärke (73). Här tar han en kopp kaffe, en glass och pratar med folk. Men det är 

mycket jobb den här sommaren (74). Reine och Robert sliter för att hämta avverkat 

virke, bland annat i närheten av Ängelsberg, några mil norr om branden. Men att elden 

kan nå dit finns inte på kartan. 

 

68. Intervju Reine Ullén: ” Han satt alltid på somrarna uppe vid kiosken och var man förbi 
kiosken så satt han där med en stor glass i truten liksom, på bänkarna där.” 

69. Intervju Reine Ullén, Interviewer: ”Vad gjorde du den sommaren?” Reine Ullén: ” 
Jobba. Det är väl ungefär vad mitt liv bestod av före olyckan att… näe jag jobba. Jag 
körde timmerbil, hade ju 4 anställda då så att… nämen allting gick väl ut på jobbet i 
princip.” 

 

STEFAN SVENSSON: ”Ingen av oss tänker ju att det skulle vara någon fara. Det är ju flera 

mil bort. Robert är också lite feg, han skulle aldrig åka dit om han visste att det var någon 

fara. ” 

 

Tillbaka till skogarna kring Seglingsberg, för på lördagen så vänder vinden riktning 

(75) och branden sprider sig nu norrut. Där försöker brandmännen från Sala att sätta 

ihop en hel linje av brandslang för att hindra spridningen (76). Men försöket misslyckas 
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(77). Branden blir mer intensiv, sprider sig fortare och får gnistor att hoppa över vägar 

och blöt mark (78). Från luften fortsätter samtidigt helikoptrar att vattenbomba, men 

vattnet hamnar sällan där det behövs som mest och piloterna är svåra att kommunicera 

med (79) . Vi hör Gunnar Svendsen, räddningsledare. 

 

70. Intervju Fredrik Eriksson:  Någonstasn under fredagen så vet man ju att vinden 
kommer att vända 90 grader. Från att ha legat nordväst kan man säga, så kommer 
den vrida över till sydost. […] Vi får ju en väldigt bred brandfront som går uppåt.” 

71. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Ett nytt försök att 
knyta ihop en begränsningslinje norr om branden mellan Stora Galltjärn och 
Römossen görs.” 

72. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Vid 14-tiden får 
styrkorna problem när brandens intensitet ökar. […]Personal från den privata 
entreprenören som jobbat med att dra slangledning från Stora Galltjärn får snabbt 
lämna skogen och söka skydd i vattnet.” 

73. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Branden sprider sig 
på bred front norrut över mossarna […]Uppgifter om att branden också hoppat över 
vägen öster om Kärrgångsmossen finns.” 

74. Intervju Gunnar Svendsen: ”Det funkar ju sådär. Man har ju liksom ingen gemensam 
kommunikationsutrustning med försvarets helikoptrar. Och de civila så är det ju 
telefonkontakt som gäller och det är ju lite sisådär […]” 

 

GUNNAR SVENDSEN: ”Det funkar sådär. Vi har ju inga gemensamma 

kommunikationskanaler. Till helikoptern från försvaret så har vi ju sms-kontakt och det är ju 

svårt att säga vart de ska bomba via sms”.  

 

Nu börjar brandpersonalen tillsammans med frivilliga från skogsbolag även att pröva 

en ny metod: skyddsavbränningar (80). En kontrollerad brand startas några hundra 

meter ifrån fronten och när de möts så finns inte längre något brännbart för branden 

att sprida sig på (81). Men försöket misslyckas, och elden smiter förbi. 

 

75. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Det beslutas i 
staben vid Klämstorpet att en skyddsavbränning ska göras i höjd med 
Kärrgångsmossen efter Hagslättsvägen under lördagkvällen.” 

76. Arkiv, P4 Västmanland 3 augusti. Intervju med Göran Cederholm: ”Det innebär att 
man har bränt av marken mellan fronten och en väg där. Så när fronten kommer 
fram där så stannar den, för då finns det inget som kan brinna där” 

 

Under söndagen görs ett liknande försök (82). Men informationen når inte 

räddningsledningen (83) och när det upptäcks att det brinner längre norrut än väntat 

tolkas det som en ny uppblossande brand (84). 

 

Sent på kvällen så blir situationen så allvarlig att all personal på vägen kallas tillbaka 

(85). Fredrik Eriksson igen. 

 

77. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Ett mellanting 
mellan skyddsavbränning och moteld startas av en privat entreprenör med syfte att 
hindra branden från att gå över Färnebovägen/Svetsarvägen.” 
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78. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Samordning och 
kommunikation om bränningen med personal i närområdet, med sektorchefen och 
med staben saknas. 

79. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” MBR larmar mer 
resurser till platsen i tron om att det är en ny brand eftersom man inte fått någon 
information om att det ska moteldas/skyddsavbrännas.” 

80. Intervju Fredrik Eriksson: ”Det konstatera ju att nu är branden alldeles för nära och 
alldeles för rökigt så nu måste vi ta oss ut.” 

 

FREDRIK ERIKSSON: ”Då får man ju köra upp där, på en smal skogsväg i röken…” 

 

Men trots att farorna med att vistas i skogen blir fler och trots att branden fortsätter att 

överlista brandmännen så förmedlar räddningsledningen en bild av försiktig optimism . 

När översiktsbilden saknas upplevs branden stundtals vara under kontroll.  Vi hör den 

nya räddningsledaren Göran Cederholm i en intervju på söndagen. 

 

81. Arkiv P4 Västmanland. Göran Cederholm: ”Som det ser ut nu så har vi lyckats 
omringa branden så att den inte sprider sig längre. Den är tunn, den är väldigt tunn 
men den finns där i all fall.” 

 

GÖRAN CEDERHOLM: ”Vi har lyckats omringa branden. Men begränsningslinjen är tunn 

 

Men utvecklingen blir inte vad räddningsledningen tänkt sig (86). Och vad den inte vet 

är att det kommer bli mycket värre. 

 

82. Intervju Jan Lindberg: ”Och då var det ju någonting som vi aldrig har varit med om, 
inget liknande. Det har jag aldrig upplevt tidigare, så att vi gick ju ifrån en stor 
skogsbrand som vi skulle klara av till något som inte kändes greppbart kan jag säga. 

 

 

 

 

 

Kapitel 3 

 

Det är måndag den 4 augusti och branden är nu inne på sitt fjärde dygn, ett dygn som i 

media kommer att kallas den svarta måndagen (88). För även om helgen har bjudit på 

bakslag för räddningsarbetet så fortsätter branden att överraska. Bilden av hur en 

skogsbrand beter sig gäller inte längre, det här har man inte varit med om tidigare (89) . 

Vi hör brandingenjören Fredrik Eriksson. 

 

83. Se exempelvis Expressen, 21 juli 2015: ” Hans Johansson kommer aldrig att glömma 
den svarta måndagen.” Eller VLT, 10 november 2014:”- Det hände den där svarta 
måndagen, börjar Per Andersson berättelsen.” 

84. Intervju Jan Lindberg: ”Och då var det ju någonting som vi aldrig har varit med om, 
inget liknande.” Intervju Björn Svensson: ”Det här är helt otroligt! Hur kan det sprida 
sig så fort? Och hur kan branden hoppa såhär långt? Jag har aldrig upplev det och jag 
har ändå jobbat i 19 år.” 

 



Julius Bengtsson Examensarbete, V17 JKAND 
Sofia Sidén 

 33 

FREDRIK ERIKSSON: ”Vi tror att det är nya bränder, men det visa sig att det är samma 

brand” 

 

Samtidigt så fortsätter vädret att grina brandpersonalen i ansiktet å en magisk gräns 

passeras nu i väderförhållandena. På måndag är temperaturen över 30 grader (90) och 

luftfuktigheten lägre än 30 % (91), ett fenomen som inom brandbekämpning kallas för 

30/30 (92). Elden har spridit sig fortare än vad brandmännen är vana vid, men med 

30/30-förhållanden så händer det något med skogsbränder. Elden får eget liv, skapar 

sitt eget klimat med stormvindar som knäcker träd och skickar iväg gnistor flera 

kilometer (93). 

 

85. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Vädret är 
fortfarande inte på insatspersonalens sida. Man har prognoser på cirka 30-35°C, låg 
relativ luftfuktighet på cirka 30 % och sydostlig vind.” 

86. Ibid 
87. Intervju Björn Svensson: ”Och man kallar det för 30/30: 30 grader varmt och under 

30 graders luftfuktighet.” 
88. Intervju Fredrik Eriksson: ”Det som händer också, när det har tänt där inne så.. 

branden i sig skapar ju sina egna vindar eftersom det är så mycket värme som stiger 
så det suger ju in från alla håll egentligen. […] Vindhastigheterna här inne är så höga 
så att träden knäcks, det är liksom storm.” 

 

Och när marken är så torr som den är i skogarna i Västmanland den här sommaren så 

blir branden nästan ostoppbar (94). Fredrik Eriksson igen.  

 

89. Intervju Björn Svensson: ” […] men våra slangar är 38 mm grova. Och sedan kollar du 
uppemot de här lågorna som är 20-30 meter höga och sedan kollar man på sin slang 
och sedan på lågorna igen och tänker: Det är inte mycket man kan göra här!” 

 

FREDRIK ERIKSSON: ”När det brinner upp i kronorna så blir strålningsvärmen så extremt 

hög 

 

När vinden under helgen har vänt så sker den mesta av spridningen norrut (95). Värst 

är det istället det nordvästra hörnet (96). Där har styrkorna dragit slang utmed en 

skogsväg och sprutar vatten på marken för att elden inte ska sprida sig (97).  

 

Men lågorna slukar allt i sin väg (98) och vägar, bäckar och till och med sjöar är inga 

hinder längre. Strax innan kl två (99) tvingas brandmännen kasta slangarna och fly när 

lågorna når vägen. En sträcka på över fem kilometer (100) står helt obevakad när 

branden nu fortsätter norrut. Fredrik Eriksson igen. 

 

90. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Arbetet med att 
försöka hindra spridning av branden norr om Färnebovägen pågår under natten och 
fortsätter under dagen.” 

91. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Störst problem har 
man i den nordvästra och norra delen […]” 

92. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Arbetet med att 
försöka hindra spridning av branden norr om Färnebovägen pågår under natten och 
fortsätter under dagen.” 
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93. Intervju Fredrik Eriksson: ”Alltså det brinner ju från marken upp i kronorna kan man 
säga, allt brännbart mellan toppen på träden och marken brinner.” 

94. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Runt klockan 13.40 
tvingas de styrkor som befinner sig efter Färnebovägen att fly undan den snabbt 
ökande och anstormande branden. 

95. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Det finns nu inte 
några styrkor som arbetar norr om Färnebovägen. En sträcka på 5 till 6 kilometer 
ligger osäkrad och öppen.” 

 

 

FREDRIK ERIKSSON: ”Spridningshastigheten är så snabb att du måste springa ifrån den” 

 

Det är nu som de första evakueringarna genomförs (100). Polisen börjar knacka dörr i 

närmaste orten Gammelby för att uppmana boende att packa och ge sig av (101). 

 

BOENDE I GAMMELBY: ”Polisen kom och sa till oss at vi skulle vara borta innan kl 15” 

 

10 minuters bilfärd norrut ligger Västervåla (102). Där bor Anne-Marie och Per 

Sennerfeldt som har följt branden noga på radion (103). 

 

PER SENNERFELDT: ”Ett enormt brandmoln öster om oss. Förstår inte att det här kan bli 

farligt” 

 

96. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Styrkorna som 
tvingats fly vid Färnebovägen bedömer att Gammelby måste utrymmas och startar 
med det arbetet […]” 

97. Intervju Björn Svensson: ”Och det var ju lite surrealistiskt alltså. Vi kom där, alla fick 
ställa sig på led bli registrerade av polisen, de hade packat en liten väska och sådär. 
Man tror inte det händer i Sverige!" 

98. Enligt Google maps är avståndet mellan Gammelby och Västervåla 8 km och beräknas 
till 8 minuter, URL: 
https://www.google.se/maps/dir/Gammelby/V%C3%A4sterv%C3%A5la/@59.915394
6,15.9761151,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x465dd92ff04654bd:0x
cc9b3604a18862b7!2m2!1d16.0856991!2d59.8698883!1m5!1m1!1s0x465dddcb471f
7411:0x754741e3a4d14212!2m2!1d16.0318613!2d59.9328535 

99. Intervju Per Sennerfeldt: ” Sen följde vi naturligtvis på radion det som rapporterades 
kring branden […] 

 

Men när måndagen kommer börjar de inse allvaret och när Anne-Marie pratar med en 

granne som redan börjat packa börjar hon och Per göra detsamma (104). De börjar 

plocka tavlor, album och böcker. Allt åker ned i den lilla limegröna halvkombin som 

står på uppfarten. 

 

PER SENNERFELDT: ”Svärmor måste med” 

 

100. Intervju Anne-Marie Sennerfeldt: ” Det brinner här i skogen bortom oss, sa 
hon, vi har fått order om att vi ska ge oss iväg. Då började vi så smått ana allvaret i 
det hela och började själv då ta initiativ till att plocka ihop grejer.” 

 

https://www.google.se/maps/dir/Gammelby/V%C3%A4sterv%C3%A5la/@59.9153946,15.9761151,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x465dd92ff04654bd:0xcc9b3604a18862b7!2m2!1d16.0856991!2d59.8698883!1m5!1m1!1s0x465dddcb471f7411:0x754741e3a4d14212!2m2!1d16.0318613!2d59.9328535
https://www.google.se/maps/dir/Gammelby/V%C3%A4sterv%C3%A5la/@59.9153946,15.9761151,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x465dd92ff04654bd:0xcc9b3604a18862b7!2m2!1d16.0856991!2d59.8698883!1m5!1m1!1s0x465dddcb471f7411:0x754741e3a4d14212!2m2!1d16.0318613!2d59.9328535
https://www.google.se/maps/dir/Gammelby/V%C3%A4sterv%C3%A5la/@59.9153946,15.9761151,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x465dd92ff04654bd:0xcc9b3604a18862b7!2m2!1d16.0856991!2d59.8698883!1m5!1m1!1s0x465dddcb471f7411:0x754741e3a4d14212!2m2!1d16.0318613!2d59.9328535
https://www.google.se/maps/dir/Gammelby/V%C3%A4sterv%C3%A5la/@59.9153946,15.9761151,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x465dd92ff04654bd:0xcc9b3604a18862b7!2m2!1d16.0856991!2d59.8698883!1m5!1m1!1s0x465dddcb471f7411:0x754741e3a4d14212!2m2!1d16.0318613!2d59.9328535
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Men när Anne-Marie och Per håller på att packa, knackar det på dörren. Det är en man 

från polisen (105) som säger att de måste åka och pekar rakt över tomten bort mot 

landsvägen.  

 

ANNE-MARIE SENNERFELDT: ”Det brinner bakom kyrkan, titta får du se” 

 

101. Intervju Per Sennerfeldt: ” När vi höll på med det här så kommer det en polis 
och det borde varit vid fyratiden på eftermiddagen. […]kan vi köra åt det här hållet sa 
jag och pekade norrut och han log mot mig och sa at det brinner.” 

 

Planen är att åka till Gävle (106) där familjen har en lägenhet. Men att åka den normala 

vägen norrut via Engelsberg går inte. Branden sprider sig fort och flera vägar är 

avspärrade. Istället får Anne-Marie och Per åka söderut, runt hela brandområdet för 

att sent på kvällen komma fram till Gävle. Det är först där som de förstår omfattningen 

och allvaret (107). Vi hör Anne-Marie Sennerfeldt. 

 

ANNE –MARIE SENNERFELDT: ”Jag grät mycket den veckan, man visste inte hur det skulle 

gå” 

 

102. Intervju Per Sennerfledt: ”[…] vi skulle få låna en lägenheten upp i Gävle utav 
en av våra söner och hans hustru. De var bortresta.” 

103. Intervju Per Sennerfeldt: ”[…] när vi kommer upp till Gävle och upptäcker att vi 
inte kan få någon kontakt med någon i byn där hemma, alla är evakuerade, då 
förstod vi att ingen kommer att meddela oss om huset brinner ned eller liknande. 
[…]Då började vi väl kanske fatta allvaret i det hela. Det är konstigt hur trögtänkt man 
är egentligen.” 

 

Ungefär samtidigt som Anne-Marie och Per lämnar Västervåla (108) sitter Reine Ullén i 

sin lastbil på väg från Krylbo, strax nordost om branden. Han har jobbat sen tidig 

morgon (109) och ska möta upp sin kollega Robert Svensson strax utanför Ängelsberg 

för ett skiftbyte (110). 

 

REINE ULLÈN: ”När jag svänger upp där på vägen, så är det är lite mer rök. Ringer 

mamma som säger att det är lugnt!” 

 

104. Intervju Per Sennerfeldt: ” […] det borde varit vid fyratiden på eftermiddagen.” 
Sennerfeldts lämnar kort efteråt. Intervju Reine Ullén: vi skulle ha skiftbyte […] vi 
skulle träffas runt halv fem ungefär.” 

105. Intervju Reine Ullén: ”[…] jag började väl som vanligt på måndagmorgon då vid 
tre nånting” 

106. Intervju Reine Ullén: ”[…] vi skulle ha skiftbyte. […] och sen när jag kommer 
ifrån Krylbo så ska jag svänga upp vid Hästbäck där uppemot Stabäck, mot 
Ängelsberg […]” 

 

Robert och Reine har stämt träff strax utanför byn Stabäck på en skogsväg (111). Där 

kan Reine parkera lastbilen för att sen visa var Robert ska hämta virke.  

 

REINE ULLÈN: ”Så ringer Robban och säger att han blivit stoppad av polisen i 

Engelsbergskorset. Men här uppe är det lugnt!” 
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107. Intervju Reine Ullén: ”[…] vi skulle ha skiftbyte. […] och sen när jag kommer 
ifrån Krylbo så ska jag svänga upp vid Hästbäck där uppemot Stabäck, mot 
Ängelsberg […]” 
 

 

När Robert kommer upp tar de firmans vita skåpbil (112), åker iväg en bit för att ta av 

på en annan skogsväg. Längre fram så möter de några skogsarbetare (113) .  

 

REINE ULLÈN: ”Då har de hört att branden kan komma hit..” 

 

108. Utredning om ev. Miljöbrott, Dia.nr 1900-K22952-14: ”BESLAGSPORTOKOLL […] 
Fabrikat/modell: Citroen Jumpy […] Färg: vit […]” 

109. Intervju Reine Ullén: ” och så träffade vi då skogsentreprenörerna då. som vi 
körde efter och träffar de på en vändplan så vi stod och pratade lite med dem […]” 

 

Robert och Reine sätter sig i bilen igen (114) och rullar ut på landsvägen tillbaka mot 

lastbilen. Men när de kommer ut på vägen märker de hur det plötsligt har blivit 

mörkare.  

 

REINE ULLÈN: ”Det blir som i skymning, det mörkar på” 

 

110. Ur polisutredningen, förhör med Reine Ullén 10 september 2014: ”När detta 
var avklarat vände de åter och körde söder ut på väg 668 mot Ängelsberg.” 

 

Allting blir kolsvart (115) och Robert och Reine ser bara någon meter genom vindrutan.  

 

REINE ULLÈN: ”Nästa sekund så lir det bara orange” 

 

111. Intervju Reine Ullén: ” […] och sen hinner vi inte mer så blir det alldeles svart, 
helt svart framför bilen, vi ser alltså ingenting, kanske ser bara några decimeter 
framför vindrutan, det är kolsvart.” 

 

Reine skriker till Robert (116) att lägga gasen i botten och backa. Lite längre bort finns 

det en skogsväg där de kan vända (117). Men bilen hinner inte långt innan det tar stopp 

(118). 

 

REINE ULLÈN: ”Gasen i botten framåt, vi måste härifrån! Vi hoppar ut, Robban är 

snabbare än mig. Men jag snubblar, ett träd faller över vägen och jag är fast där”   

 

112. Intervju Reine Ullén: ” […] jag skriker till ”Robban” liksom att, vi måste härifrån” 
113. Intervju Reine Ullén: ” […] då hade vi liksom precis passerat en liten stickväg 

och så sa jag, backa in där så vänder vi liksom […]” 
114. Intervju Reine Ullén: ” […]så backar vi och så smäller det till. och då har det 

liksom blåst ner träd bakom oss. ” 
 

Från vägen som Reine befinner sig på, är det bara några hundra meter nerför kullen till 

Kenneth Risberg och Anja Landgrés hus (119). De har precis kommit hem från firande i 
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Norberg, sista föreställningen av deras sommarteater avslutas med stor fest. De börjar 

packa upp när elen plötsligt går i huset (120). 

 

ANJA: ”Vi ringer upp till vår granne i Stabäck. Här är det lugnt, sol!” 

 

115. Enligt en uppskattning från karta i polisutredningen (s.182) rör det sig om 500-
700 meter. 

116. Intervju Anja Landgré: ”Och sen ringer vi upp och frågar för att elen går här 
[…]” 

 

Anja och Kenneth hinner sätta sig i bilen när det ringer i Anjas mobil (121). 

 

ANJA: ”Det brinner vid bommen, ni måste åka! Då får jag panik! Vi måste ta båten! 

 

117. Intervju Anja Landgré: ”Så jag gör mig i ordning för att gå till bilen. […]Och då 
när jag sitter där, då ringer min mobil.” 

 

Vid det här laget så brinner det i gräsmattan (122). Branden har tagit sig ned för backen 

och blåsten får träden att knäckas (123). Vi hör Kenneth Risberg. 

 

KENNETH: ”Det är ett jäkla ljud! Går in och hämtar katten och datorn” 

 

118. Intervju Anja Landgré: ” […] och då brinner det i vår gräsmatta och då hör jag 
dånet och jag hör blåsten.” 

119. Intervju Kenneth Risberg: ”Det är ett jäkla ljud! Och så hör man hur träden 
bryts av och så, SCHHHAAA och faller ner!” 

 

Med katten Blixten i famnen tar han sig barfota ned för trappen, rundar husknuten och 

springer mot tralltrapporna som leder ned till bryggan. När han tagit sig halvvägs ned 

för trapporna sliter sig Blixten ur hans grepp (124) .  

 

120. Intervju Kenneth Risberg: ”Och katten hoppade ur […]  
 

 

KENNETH: ”Men då jag har jag inte tid att springa efter honom. Sen hör jag hur Anja 

skriker att vi dör. Det var väldigt jobbigt!” 

 

Kenneth och Anja har nu lyckats ta sig ut på sjön. Bakom de står bryggan i lågor (125). 

Kenneth plockar fram årorna och försöker ro boten i säkerhet (126). 

 

KENNETH: ”Det är så höga vågor!” 

 

Som tur är så har Kenneth och Anjas sommargrannar också tagit sig ut på sjön (127). Å 

de har en motorbåt.  

 

KENNETH: ”Det går inte att ro, kan du dra oss? Anja hänger i knävecken!” 

 

Anja: ”Jag har ingen förmåga längre att klara mig. Vi måste göra det här tillsammans.” 
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121. Intervju Kenneth Risberg: ” Vi hinner precis i båten och en liten bit ut, sen 
brinner bryggan upp efter oss.” 

122. Intervju Kenneth Risberg: ” Och det var enorma vågor. På den här lilla sjön, 
Snyten, det gick inte att ro. Vågorna var så höga så jag fick inte tag med årorna i 
sjön.” 

123. Intervju Kenneth Risberg:  ”Sen kommer vår sommargranne då, han har en 
motorbåt.” 

 

Kenneth får tag i Anja, drar upp henne och sätter sig ned i båten som nu är halvfull 

med vatten (128).  

 

Och nu börjar Motorbåten bränna iväg (129). Men efter att Anja ramlat över kanten 

har de tappat riktningen. I röken ser de bara några meter framför sig. Kenneth försöker 

ändå orientera sig, tittar bakåt och försöker peka ut en riktning.  

 

Han skriker till den andra båten (130). 

 

KENNETH:  ”Den GPS:en jag hade…”  

 

124. Intervju Kenneth Risberg: ” […]när Anja ramlade i fören så gick ner fören ner 
under vattnet så båten var halvfull med vatten, dessutom […]” 

125. Intervju Anja Landgré: ” Och grannen kör åt fel håll för att det är svart och det 
är ett dån och höga vågor.” 

126. Intervju Kenneth Risberg: ” Jag men ar med den motorbåten som åkte, han 
åkte ju runt oss och liksom åkte åt fel håll. Och jag skrek och skrek och skrek.” 

 

Till slut så når de andra sidan. Där väntar en av grannarnas vänner med en bil som tar 

de till Norberg. När de hjälper varandra upp ut båtarna så tittar Anja mot andra sidan 

sjön (131).  

 

ANJA: ”Jag är övertygad om att det inte finns något kvar. Jag har sett att det brinner i 

träden.” 

 

127. Intervju Anja Landgré: ” men i min inre blick ser jag ändå hur det brinner där 
borta när jag sitter i den där viken och får hjälp.” 

 

Medan Anja och Kenneth är i säkerhet på andra sidan sjön är Reine Ullén fortfarande 

fast i branden på väg 668. Han är nu helt ensam (132). Robert har försvunnit bakom 

brinnande träd och branden har nu helt omringat honom.  

 

128. Intervju Reine Ullén: ” […] och då är robban borta i eld och rök och allting, jag 
ser inte honom. och jag kommer ingenstans. jag är kvar där.” 

 

REINE: ”Man har ju panik och det är ju så varmt, tänker att jag ska försöka klara mig själv”. 

 

Han börjar gå längs med vägen (133), tar sig fram genom eldstormen som härjar på 

båda sidorna om vägen och går mot sin lastbil som står parkerad längre bort (134). 

 



Julius Bengtsson Examensarbete, V17 JKAND 
Sofia Sidén 

 39 

129. Reine minns inte exakt, men lastbilen står parkerad på en skogsväg som korsar 
landsvägen (Polisutredningen s.34). Reine säger senare: ” […] och liksom asfalt, (den) 
asfalterade vägen är det enda stället det inte brann på.” han kan därför omöjligen 
gått någon annanstans, exempelvis genat genom skogen.  

130. Enligt Polisutredningen (s. 34) rör det sig om ca 100 meter. 
 

REINE: ”Den här är stor, den här kan jag fly med”   

 

Motorn är igång i 25 sekunder (135) men dör sen av syrebrist. Utanför hytten ser Reine 

hur elden bara blir mer och mer intensiv.  

 

131. Polisutredningen s. 28-29. 
 

REINE: ”Allting brinner. Jag hoppar ur lastbilen och tar mig ut på den asfalterade vägen. 

Det är ju varmt, men det är det enda som inte brinner”  

 

Från vägen ser han hur det har bildats en pöl med vatten under rotvältan på ett 

nedfallet träd. (136) Han kastar sig ned, plaskar runt och försöker ta skydd från 

värmen. Men bakom honom så får elden ny kraft (137). 

 

132. Intervju Reine Ullén: ” […] då är det liksom en rotvälta upp va och då ser jag att 
det är ju vatten vid den här rotvältan. Det är ju blött under. Så jag tänkte, jag hoppar 
ner där och plaskar mig med vatten liksom och så har jag ju liksom den här roten på 
bak, bakom ryggen alltså så jag känner mig lite skyddad i alla fall. ” 

133. Intervju Reine Ullén: ” […] nästa minne jag har, det är att jag sitter där i alla fall 
så ser jag i dikeskanten, då kommer det bara en eldvägg uppemot mig i dikeskanten 
och emot den här rotvältan och då kastar jag mig liksom upp på den där stora vägen, 
den där asfalterande vägen.” 

 

REINE: ”Jag ser från diket hur det kommer en eldvägg mot mig. Då inser jag att det här går 

inte längre, jag kommer att dö här uppe”  

 

 

När Reine får tag på sin fru Camilla beskriver han hur han sitter fast (138). Han 

berättar att han kört lastbilen förbi Ängelsberg men att han nu inte kommer 

någonstans. Men Camilla inser inte att Reine är mitt i branden. När hon ringer SOS 

anmäls händelsen som en trafikolycka (139) .  

 

134. Intervju Reine Ullén: ” […] så jag ringde väl och liksom skrek och vrålade att jag 
sitter fast liksom och det här går inge bra […] 

135. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Larm 
kommer in till Virsbostyrkan i Gammelby klockan 17.12 om person fastklämd i 
timmerbil.” 

 

REINE: ”SOS har knapphändiga uppgifter, så de ringer upp mig. Men det samtalet kommer 

inte jag ihåg” 

 

TELEFONPIP 
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SOS RINGER UPP REINE 

 

REINE: ”Jag har aldrig känt mig så liten i hela mitt liv. Jag har varit rädd för att dö och 

brinna upp och nu ska jag göra båda två”  

 

Reine har nu lagt sig på den heta asfalten (140). Fötterna kokar av värmen så han tar av 

sig sina arbetsskor med stålhätta (141).  

 

REINE: ”Någonstans minns jag där hur fingrarna spricker” 

 

136. Intervju Reine Ullén: ” […] jag ligger ner på vägen och jag skriker väl om 
vartannat att det gör ont […]” 

137. Intervju Reine Ullén: ” […] det var ju jobbarskor med stålhätta och spikskydd så 
troligtvis var det att de var så jävla varma, så därför hade jag tagit av mig dojorna och 
ställde upp dem.” 

 

Samtidigt så fortsätter Camilla att hålla kontakten. Hon har nu tagit sig till en 

polisavspärrning i Ängelsberg (142), bara knappa kilometern (143) från platsen där 

Reine ligger. På telefon försöker hon få honom att kämpa vidare hon berättar att 

hjälpen är på väg. 

 

REINE: ”Men jag ville ju ge upp. Sluta ring mig!” 

138. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ”Tillbaka till 
korsningen i Ängelsberg får brandpersonalen reda på att mannen kontaktat en 
anhörig igen och är i stor nöd.” Reine Ullén säger även: ” […] de kommer ner till 
Ängelsbergskorset och där står militärer och brandbilar och brandmän och fullt med 
folk där nere och hon ser ju liksom brandbilar hela tiden åka upp från det här korset, 
uppåt liksom från avspärrningen  […]” 

139. Intervju Björn Svensson: ” […] och vi har ju mätt upp där efter, hur långt vi gick 
innan vi hittade honom och det var ju 1,2 kilometer.” 

 

 

KAPITEL 4 

 

Måndagen den fjärde augusti är brandens värsta dag (144). Lågorna har nu slukat ett 

lika stort område som Landskrona kommun i Skåne (145). Å ortsborna börjar bli 

oroliga. Utanför lanthandeln i Västerfärnebo, på östra sidan om branden, upprättas ett 

kriscenter (146) dit drabbade och oroliga kan få hjälp och stöd. Så här låter det när P4 

Västmanland är på plats. 

 

BOENDE VÄSTERFÄRNEBO: ”Vi har våra män i skogen, vi har våra vänner i skogen” 

 

140. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Scenariot 
som blev hade nog ingen av insatspersonalen kunnat tänka sig och har nog heller inte 
upplevts i Sverige tidigare.” 

141. SCB.se, Statistikdatabasen. Landskronas storlek motsvarar 140 km2, vilket i sin 
tur motsvarar brandområdet på cirka 14 000 hektar. URL: 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0802/Areal2
012/table/tableViewLayout1/?rxid=0886649d-673d-46b3-af12-62789b62f914 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0802/Areal2012/table/tableViewLayout1/?rxid=0886649d-673d-46b3-af12-62789b62f914
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0802/Areal2012/table/tableViewLayout1/?rxid=0886649d-673d-46b3-af12-62789b62f914
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142. Arkiv KB, P4 Västmanland 4 augusti: ”Ett kriscenter är upprättat dit människor 
kan komma och prata.” 

 

Och i skogen finns också brandmän vars arbete bara blir farligare. Branden sprider sig 

okontrollerat, träd faller och flera tvingas fly och ta skydd (147). Men det är också svårt 

att få ut mat till brandpersonalen (148). Det finns nästan ingen tid för vila, 

släckningsarbetet måste fortsätta och passen blir bara längre. 

 

143. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Nio personer 
som representerade skogsägare i området, blir innestängda då vägen blockeras av 
branden och fallande träd i höjd med Kärrgångsmossen vid 13.30-tiden.” Samt: ” […] 
fem skogsarbetare befinner sig i nödläge vid sjön Stora Gottricken efter att ha 
omringats av branden och tvingats hoppa ned i sjön.” 

144. Intervju Tommy Tuike: ”Det var ju svårt att få ut förnödenheter. Mat fick vi ju 
inte, vatten kunde vi väl komma åt på något sätt […] 

 

Tommy Tuike, brandman från Virsbo, har jobbat hela söndagsnatten (149) och sett 

branden passera honom flera gånger. När det blir måndag så börjar krafterna sina och 

med det även tålamodet och humöret.  

 

TOMMY TUIKE: ”Jag vet att jag är väldigt grinig. Björn säger att Tommy har skällt ut hela 

Västerås!” 

 

145. Intervju Tommy Tuike: ”Efter många om och men så får vi ju mat på måndagen. 
Men 26 timmar det sliter ju! Det gör det.” 

 

Björn Svensson och Tommy Tuike är barndomskompisar och grannar i Virsbo. Med ute 

i skogen finns också Mikael Bergner (150), även han vän och granne, å under de här 

dagarna i augusti så jobbar de tillsammans med att släcka branden. Vi hör Björn 

Svensson. 

 

150. Intervju Tommy Tuike: ”Jag ropar ju på Micke på radion… jag vet inte varför men det 

känns bara lättast att åka med någon som man känner sig bekväm med.” 

 

BJÖRN SVENSSON ”När vi blir inblandade på måndagen så börjar vi evakuera Gammelby. 

Det är surrealistiskt, tror inte det händer i Sverige. ” 

 

Eftersom branden förväntas komma till Gammelby så får brandpersonalen order om 

att skydda bebyggelsen i byn (151). Vi hör Tommy Tuike. 

 

TOMMY TUIKE: ”När man ser det där stora eldmolnet komma emot och har tryck som i 

trädgårdsslang, då känner jag bara att det kommer gå åt helvete.” 

 

151. Intervju Björn Svensson: ” […] När det var gjort så byggde vi upp ett 
slangsystem som skulle skydda skogen.” 

 

Men branden kommer inte till Gammelby (152). Istället har den redan nått Västervåla, 

nästan en mil längre norrut (153), där kyrkan nu hotas av lågorna (154).   

 



Julius Bengtsson Examensarbete, V17 JKAND 
Sofia Sidén 

 42 

Samtidigt så kommer det in ett larm om en trafikolycka (155). En person ska vara 

klämd i ett fordon någonstans mellan Ängelsberg och Karbenning. En tankbil åker iväg 

medan Tommy, Mikael och Björn försöker fortsätta släckningsarbetet längre norrut 

(156). Björn kör tankbilen medan Tommy och Mikael bemannar vattenkanonerna på 

taket (157).  

 

 

Tommy Tuike: ”Jag och micke åker ju i t-shirt och stationsbyxor. Det rinner från ögonen!” 

 

152. Intervju Björn Svensson: ” Vi sitter och väntar på branden där och den kommer 
aldrig […]” 

153. Enligt Google maps är avståndet mellan Gammelby och Västervåla 8 km och 
beräknas till 8 minuter, URL: 
https://www.google.se/maps/dir/Gammelby/V%C3%A4sterv%C3%A5la/@59.91539
46,15.9761151,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x465dd92ff04654bd:
0xcc9b3604a18862b7!2m2!1d16.0856991!2d59.8698883!1m5!1m1!1s0x465dddcb4
71f7411:0x754741e3a4d14212!2m2!1d16.0318613!2d59.9328535 

154. Intervju Björn Svensson: ” […] och sen är det någon som såg på Facebook att 
det brinner bakom Västervåla kyrka.” 

155. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” Larm 
kommer in till Virsbostyrkan i Gammelby klockan 17.12 om person fastklämd i 
timmerbil”. 

156. Intervju Björn Svensson: ” […] och det var jag, Mickael och Tommy som 
bemanna en tankbil och sen var det tre andra som bemanna en annan tankbil. Och 
vår uppgift blev att kolla alla skogstorp mellan Virsbo och Ängelsberg.” 

157. Intervju Tommy Tuike: ”Sen glider vi iväg! Jag och Micke hamnar på taket och 
Björn sitter inne i bilen och kör i godan ro.” 

 

 

Från förarhytten ser Björn hur lador och andra byggnader tänds som tomtebloss. 

 

BJÖRN SVENSSON: ”Jäklar, nu brinner det i byggnader också!” 

 

När de till slut når en vägkorsning strax utanför Ängelsberg möts de av poliser och 

brandmän (158). Vägen är avspärrad (159) och korsningen har blivit en improviserad 

samlingsplats för insatspersonal. De vinkar och Björn stannar tankbilen. 

 

BJÖRN SVENSSON: ”Är branden redan här? Vad vi inte vet är ju att branden redan har 

passerat och hoppat över Snyten”. 

 

158. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” När man 
kommer upp till Ängelsberg, i höjd med vägen mot Fagersta, har ett stort antal 
personer och fordon samlats och kaos råder på platsen.” 

159. Ibid 
 

 

Tommy, Björn och Mikael åker vidare från korsningen, upp på vägen mot Karbenning 

för att skydda hus och andra byggnader (160). Men allting står i lågor (161). Skogen har 

omvandlats till ett hav av brinnande jättefacklor, till och med husen står i lågor. 

https://www.google.se/maps/dir/Gammelby/V%C3%A4sterv%C3%A5la/@59.9153946,15.9761151,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x465dd92ff04654bd:0xcc9b3604a18862b7!2m2!1d16.0856991!2d59.8698883!1m5!1m1!1s0x465dddcb471f7411:0x754741e3a4d14212!2m2!1d16.0318613!2d59.9328535
https://www.google.se/maps/dir/Gammelby/V%C3%A4sterv%C3%A5la/@59.9153946,15.9761151,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x465dd92ff04654bd:0xcc9b3604a18862b7!2m2!1d16.0856991!2d59.8698883!1m5!1m1!1s0x465dddcb471f7411:0x754741e3a4d14212!2m2!1d16.0318613!2d59.9328535
https://www.google.se/maps/dir/Gammelby/V%C3%A4sterv%C3%A5la/@59.9153946,15.9761151,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x465dd92ff04654bd:0xcc9b3604a18862b7!2m2!1d16.0856991!2d59.8698883!1m5!1m1!1s0x465dddcb471f7411:0x754741e3a4d14212!2m2!1d16.0318613!2d59.9328535
https://www.google.se/maps/dir/Gammelby/V%C3%A4sterv%C3%A5la/@59.9153946,15.9761151,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x465dd92ff04654bd:0xcc9b3604a18862b7!2m2!1d16.0856991!2d59.8698883!1m5!1m1!1s0x465dddcb471f7411:0x754741e3a4d14212!2m2!1d16.0318613!2d59.9328535
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Lite längre fram tar det stopp. Flera träd har fallit över vägen å Björn och Mikael kliver 

ur bilen och fortsätter till fots (162). Som skydd mot röken har de en tunn mask som 

liknar det som läkare har vid operationer (163).  

 

BJÖRN SVENSSON: ”Vi orkar nog bara en 100 meter för det känns som om ögonen ska 

ploppa ut.  

 

160. Intervju Björn Svensson: ” Och så brassar jag iväg! Och jag har det ju rätt så 
bra! Jag har ju AC:n på, lyssnar på radio har det väldigt trevligt där inne. Så kommer 
vi till en liten by som heter Stabäck, den ligger bara några hundra meter ifrån 
Ängelsberg.” 

161. Intervju Björn Svensson: ” Jag ser ju lador börjar antändas. Det bara 
”Whooshh” så tar det i väggen av strålningsvärmen då. Så vi tänkte: Jäklar! Nu börjar 
det brinna i byggnader också! Det har vi ju fått veta i efterhand då. Jäklar! Nu är det 
byggnader också, tänker jag. Jäklar vilken skogsbrand!” 

162. Intervju Björn Svensson: ” Och sen tar det stopp, för där ligger det tio trän över 
vägen.” 

163. Intervju Björn Svensson: ” Och då springer Micke runt de här träden. Och sen 
kommer han tillbaks efter ett tag och: Det går och gå där, det är inte så farligt! Vi tar 
munskydd! […] typ som läkare har fast lite grövre då.” 

 

På radion får de order om att åka tillbaka till korsningen. Det är för farligt att jobba 

utmed vägen (164). Björn Svensson berättar.  

 

BJÖRN SVENSSON: ”Vi kliver ur bilen och jag får ögonkontakt med en dam, tårarna bara 

rinner” 

 

164. Intervju Björn Svensson: ” Och då ropar de på oss på radion och säger: ”Nu får 
ni komma ner. Det är för farligt där uppe!” 

 

Kvinnan som Björn får kontakt med är Reine Ulléns mamma (165).  

 

BJÖRN SVENSSON: ”Jag springer ikapp Micke och Tommy och berättar det här. Micke 

säger att vi behöver rökskydd, då klarar vi det” 

 

165. Intervju Björn Svensson: ” Så får hon ögonkontakt med mig och tar kontakt 
med ögonen såhär och säger: Min son ligger där uppe! Och han håller på att brinna 
upp. Snälla göra någonting!” 

 

Björn ser i ögonvrån hur en brandbil kör i väg. Han springer ikapp den, bankar på 

dörren och får loss två rökskydd med syrgastuber (166).  

 

BJÖRN SVENSSON: ”Vi gör oss redo för att åka och ska åka upp, men då stoppas vi av vårt 

befäl” 

 

166. Intervju Björn Svensson: ” Då ser jag en släckbil åka. Den här släckbilen har fått 
order om att åka till Fagersta/Norberg och ta andra vägen för att försöka rädda. Så 
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jag springer ikapp den, dunkar på dörren och som tur är så stannar dem ju! Och efter 
en diskussion där så får jag loss två rökskydd från den bilen.” 

 

Till slut så åker de iväg och återvänder till platsen där fallna träd blockerar vägen (167). 

 

BJÖRN SVENSSON:  ”Vi gör upp att Tommy stannar i bilen. Vi har en radio och 

mobiltelefoner så vi kan återkoppla efter tio minuter” 

 

167. Intervju Björn Svensson: ” Och vi åker dit igen då. Så vi gör upp där då…[…] 
 

 

När Björn och Mikael tagit på sig utrustningen, tar de med sig varsin mobiltelefon, 

kliver över de svarta och uppbrunna stammarna och försvinner i röken (168). 

 

TOMMY TUIKE: ”Hoppas att det ska gå bra, annars så måste jag förklara för anhöriga” 

 

168. Intervju Tommy Tuike: ”Vi har ju varsin telefon, så belsutet blir att hålla kontakt via 

telefon. Sen är det ju så att grabbarna ska ju ha på sig skyddsutrustning för vi bedömde att det 

är vettigt. […] efter det som försvinner de över stockarna som ligger där över vägen och 

försvinner i röken.” 

 

Björn och Mikael börjar leta. Och det går lättare nu. Det är inte lika illa med röken 

längre (169). 

 

BJÖRN SVENSSON: ”Vi går där och ropar. Efter ett tag så ser vi en timmerbil… Tänker att 

ligger han där inne, så är han en kolbit!” 

 

169. Intervju Björn Svensson: ” Så jag och Micke tar på oss de här rökskydden då och nu går 

det ju lättare då. ” 

 

Plastdetaljerna på hytten har smält, lacken släppt (170). Men ingen Reine. Björn och 

Mickael ger sig ut på vägen igen. 

 

BJÖRN SVENSSON: ”Då ser jag någonting: Brinner det där borta, nä det är ju billysen….. 

Och då hör vi något!” 

 

170. Polisutredningen s.25: ”På Scania´n hade det mesta av plast framtill på hytten smält bort. 

Färgen på plåten runt hytten börjat släppt.” 

 

Björn börjar springa (171), röken skingrar sig och längre fram ser han en kontur av en 

människa på vägen.  

 

BJÖRN SVENSSON: ”Och då ligger han där, raklång, skorna prydligt uppställda….” 

 

171. Intervju Björn Svensson: ”[…] Då tänker jag bara på att springa fram till den här 

personen då.” 

 

Reine är stor och lång och dessutom allvarligt brännskadad (172). Huden är så bränd 

att den hänger som utkavlad deg från armarna (173). Men med Björn på ena sidan och 
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Mikael på den andra lyckas Reine ställa sig upp. Huden spricker under armarna (174). 

Han frågar Björn hur han ser ut (175).  

 

BJÖRN SVENSSON: ”Jag trodde att han skulle förlora läppar, näsa och öron. Men det kunde 

jag ju inte säga!” 

 

172. Intervju Björn Svensson: ”[…] Jag tänker på hur stor han är. Och tänker att det här 

kommer att bli jobbigt. Dessutom att han är så illa bränd då och främst om ansiktet.” 

173. Intervju Reine Ullén: ” Björn har ju berättat att ifrån mina armar och fingrarna, där 

hängde det ju liksom decimeterslamsor med skinn som bara hängde ner från händerna.” 

174. Intervju Reine Ullén: ” […] så reser jag mig ju i alla fall, och de tar tag i mig under 

armarna så under armarna, det syddes, för där gick jag sönder liksom, de spräckte mig där.” 

175. Intervju Björn Svensson: ” […] Och då frågade han även hur han såg ut i ansiktet.” 

 

De fortsätter gå och Mikael ger Reine sin syrgasmask (176). När han tar tillbaka den så 

är den täckt av decimeterlånga slamsor av hud (177). 

 

 

Med stöd under båda armarna lyckas Reine ta sig fram. Men ner till korsningen, där 

ambulans väntar, är det dryga kilometern (178). 

 

(22.45) BJÖRN SVENSSON: ”Och så kommer vi till den här skåpbilen och Micke säger att vi 

ska pröva om den startar… 

 

176: Intervju Björn Svensson: ”Micke ger honom lite frisk luft från masken då och så ska han 

sätta på sig masken igen då… men då är det ju fullt med skinn i masken […]” 

177. Intervju Björn Svensson: ”Micke ger honom lite frisk luft från masken då och så ska han 

sätta på sig masken igen då… men då är det ju fullt med skinn i masken […]” 

178: Intervju Björn Svensson: ” […] och vi har ju mätt upp där efter hur långt vi gick innan vi 

hittade honom och det var ju 1,2 kilometer […]” 

 

Björn öppnar en av dörrarna, rensar bort motorsågar, yxor och andra verktyg och 

lägger Reine bak i bilen, med benen dinglandes utanför dörren (179). 

 

BJÖRN SVENSSON: ”Jag går där och missar att hålla i dörren som slår emot hans ben!” 

 

179. Intervju Björn Svensson: ” så vi rensar undan det, han får lägga sig med benen ut ur 

dörren.” 

 

När de kört 400 meter (180) så blockeras vägen av nedfallna träd. Nu måste de fortsätta 

den sista biten till fots. 

 

180. Intervju Björn Svensson: ” Sen kommer vi fram till….det hade ramlat ner flera träd över 

vägen. Så vi kunde inte lyfta undan dem. De var ju ganska tunga. Så vi fick plocka ut honom 

igen, vi kunde inte åka mer än kanske 400 meter.” 

 

BJÖRN SVENSSON:  ”Jag kommer ihåg att han vid ett tillfälle svimmar av och är nästan helt 

okontaktbar.” 
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I brandbilen några hundra meter bort väntar Tommy Tuike. Han plockar fram en stege 

(181) som de kan bära Reine på och bestämmer sig för att möta upp de på vägen.  

 

TOMMY TUIKE: ”Det är svårt att ta sig fram. Röken släpper och det kommer tre gestalter ut 

ur röken. Ser ganska välmående ut. Den känslan går inte att beskriva! När jag kommer fram 

med stegen så lägger han handen på axeln och säger att ”har jag gått hit, så ska jag gå 

resten själv” 

 

181. Intervju Tommy Tuike: ”Nu är ju bilarna helt tomma på utrustning. Men jag vet att jag 

lyckades hitta en stegbit, en skarvstege. Och det är ju inte världens skönaste att ligga på. ” 

 

Reine går själv (182), över kokhet asfalt, över brända barr och över den vita glödbädden 

i skogen. På fötterna har han bara ett par strumpor (183). Tommy Tuike, igen. 

 

TOMMY TUIKE: ”Jag vill minnas att han sa att han hade fått en sticka i foten. Det är 

fantastiskt att det kunde gå” 

 

182. Intervju Björn Svensson: ” […] han går ju nästan hela vägen själv. Det är otroligt med 65 

procentiga brännskador, att man går så långt.” 

183. Intervju Björn Svensson: ”Jag vet inte om ni kommer ihåg att jag berätta att det var som 

en glödbädd i skogen. Där gick han i strumpfötterna. Och det är typ det enda stället han inte är 

bränd på, fötterna. Det är lite underligt!” 

 

De har nu tagit sig ur den värsta röken å Reine, som har legat på vägen i mer än 2 

timmar (184) , stapplar vidare. Vi hör Björn Svensson. 

 

BJÖRN SVENSSON: ”Ambulansen kunde ju inte ta sig upp dit vi var. De kommer upp med en 

hyrbil, vi stuvar ned Reine i bagageluckan. Och det är det sista vi ser av honom, två ben som 

dinglar ut.” 

 

TOMMY TUIKE: ”Man gör väl en liten high five och säger bra jobbat. Det var ju rökigt så vi 

har väl sagt att det föll en tår på grund av det.” 

 

184. Intervju Reine Ullén: ”Hon hörde det här ju i två timmar, mitt gapande och skrikande 

hela tiden liksom. så hon ville lägga det här bakom sig […]” 

 

Men samtidigt som brandmännen ser hur ambulansen åker i väg med Reine får de reda 

på att ytterligare en person är kvar i branden (185). Robert Svensson, Reines kollega. 

Med hjälp av polisen görs försök att pejla in Roberts mobil (186), men man får ingen 

kontakt. Dessutom bedöms riskerna vara för stora för ytterligare en livräddande insats. 

 

185. Intervju Tommy Tuike: ” […] det var ju nånstans där som vi fick höra då att Reines 

kollega var kvar uppe i skogen.” 

186. Intervju Björn Svensson: ”Vi fick polisen att pejla in hans mobil och lite sådana där 

grejer. Men de fick ingen kontakt.” 

 

Klockan är nu strax innan sju på kvällen (187) och hemma i Söderbärke har Roberts 

bror Stefan Svensson precis kommit hem från ett träningspass (188). Han sitter och 

kollar på tv vid tiotiden när det ringer i telefonen.  
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 STEFAN SVENSSON: ”Det var min mamma som ringde. Någon vägtransportledare hade 

frågat om de visste var Robert var. De har inte fått kontakt med honom.” 

 

187. Nerikes Brandkår, Olycksutredning Dnr: 2014/336 – MBR – 196: ” […]man går vidare 

och upptäcker mannen liggande på vägen cirka 20 meter från sin skåpbil. Klockan är då 

18:40.” 

188. Intervju Stefan Svensson: ” […] jag hade varit iväg och tränat nån vända där på kvällen, 

hunnit hem och satt hemma och kollade på tv och då vid halv tio så ringde telefonen.” 

 

Stefan har sett nyheten om en chaufför som hittats brandskadad (189), men inte kopplat 

det till Robert. Han ringer upp vägtransportledaren (190) som berättar att den 

brännskadade chauffören är Reine Ullén och att man fortfarande letar efter Robert.  

 

STEFAN SVENSSON ”Det kändes direkt att det här är inte bra. Men har fortfarande hoppet 

kvar”  

 

189. Intervju Stefan Svensson: ”Jag hade ju sett på Aftonbladets app där att det hade blivit.. 

att de hade hittat en chaufför som var brandskadad och så men jag hade liksom inte kopplat 

samman med att det hade nåt med Robert att göra […]” 

 

Stefan lämnar Söderbärke och åker till sitt jobb på ambulansstationen i Fagersta. Där 

möter han ambulanssjukvårdarna som kört Reine till Västerås Sjukhus (191). 

 

STEFAN SVENSSON ”Och de säger att det var en fruktansvärd brand, de har inte varit med 

om något liknande. Då förstår man omfattningen!” 

 

191. Intervju Stefan Svensson: ” […] då hoppade jag ini bilen direkt på kvällen och så åkte 

jag mot Fagersta till mitt jobb på ambulansen […] sen kom jag in till ambulansstationen då till 

mina jobbarkompisar och de hade ju kört då Reine och hans chef till Västerås sjukhus.” 

 

Stefan ringer nu till polisens kommunikationscentral (192). Han lämnar sina 

kontaktuppgifter och be dem återkomma. Men han får inget besked, lämnar sina 

kontaktuppgifter och be dem återkomma. Till slut bestämmer han sig för att åka till 

Norberg, 1,5 mil bort. Där har polisen en ledningscentral (193) och kanske kan han få 

veta mer om Robert där. Men I Norberg pågår febril aktivitet (194). Efter att branden 

har dragit förbi öster om Ängelsberg ligger nu den gamla bruksorten i farozonen. 

 

STEFAN SVENSSON: ”Jag låg väl på ganska hårt där att jag ville veta. Men till slut så 

ringer de upp och säger att de har hittat en sår bränd kropp. Inte identifierad, men de har 

också hittat plånbok etc.” 

 

PROGRAMLEDARE: ”Och nu ett dystert besked…” 

 

STEFAN SVENSSON ”Det var ingen som hörde av sig egentligen, ingen från kommunen eller 

räddningstjänsten” 

 

192. Intervju Stefan Svensson: ” […] så jag ringde till polisens kommunikationscentral och , 

försökte få några uppgifter därifrån och så, men de visste ingenting och skulle återkomma, de 

fick mitt telefonnummer, namn och så mer eller mindre anmälde jag honom (Robert) 

förvunnen […]” 
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194. Intervju Stefan Svensson: ” […] så bestämde jag mig för att till sist åka mot Norberg för 

där hade man en yttre ledningscentral som polisen hade då.” 

 

Att identifiera kroppen är svårt, inte ens med tandkort lyckas man fastställa om det är 

Robert eller inte (195). Polisen tvingas ta ett salivprov på Stefan för att kunna göra en 

DNA-jämförelse (196). Först då står det klart att det är Robert man har hittat.  

 

STEFAN SVENSSON: ”Alla var väl inställda på att det var han, det var väl ren formalia, att 

det skulle fastställas bara. Men det tog ju lång tid innan vi kunde begrava honom.” 

 

195. Intervju Stefan Svensson:” […] sen till sist så tror jag att det e en från polisen som ringer 

och säger att de aa inte går att identifiera med tandkort och han för att han är för svårt skadad 

[…]” 

196. Intervju Stefan Svensson: ” […] det krävs dna-analys för att fastställa identiteten. Så då 

åker jag in till polisstationen i Fagersta och de tar en sån här svabbning i munnen då med dna 

[…]” 

 

Reine har nu blivit inlagd på sjukhus. Efter att ha genomgått undersökningar i Västerås 

sövs han ned och flygs med helikopter till en brandskadeklinik i Linköping (197). Där är 

tanken att han ska vara nedsövd i flera veckor medan brandskadorna bedöms och 

behandlas. Men Reine vaknar redan efter tre dagar (198). 

 

REINE ULLÈN: ”Ingen hade räknat med det. Mamma och Camilla var där. Jag mimar 

Robban, förstår att han har omkommit. Och då sluter jag ögonen och gråter.” 

 

197. Intervju Reine Ullén: ” […] sen söver de ner mig där (Västerås) helt enkelt och sen blir 

det ambulanshelikopter till Linköping då, över natten. Så jag har läst lite och kollat ungefär 

vid ett på natten, då kommer jag till, upp till Briva, brandskadekliniken i Linköping.” 

198. Intervju Reine Ullén: ” […] men redan efter tredje dygnet eller nåt sånt där där nere, då 

hade jag vaknat upp. ” 

 

KAPITEL 5  

 

Under den svarta måndagen så femdubblas brandens storlek. Runt den numera 

nedbrända skogen är det mer än 6 mil (199). Och det är nu som staten genom 

Länsstyrelsen går in och tar över ansvaret för insatsen (200), ett beslut som innebär mer 

resurser men också att händelsen betraktas som en nationell angelägenhet. Och det är 

också nu som ett av insatsens mest kända ansikten gör entré.  

 

PRESSKONFERENS: ”Välkomna till den här presskonferensen! PÅ podiet har vi Lars-Göran 

Uddholm.” 

 

199. Länsstyrelsen, Skogsbranden i Västmanland 2014: ” Branden får under eftermiddagen 

och kvällen den 4 augusti ett explosionsartat förlopp. Under dagen femdubblas brandområdet. 

[…]Omkretsen uppgår till cirka 65 kilometer.” 

200. Skogsbrandsutredningen 2015, Aud Sjökvist: ”Klockan 13 hölls en presskonferens i 

Ramnäs där länsstyrelsen i Västmanlands län meddelade att staten, genom länsstyrelsen, 

fr.o.m. klockan 10.15 samma dag övertagit räddningstjänstansvaret […]” 
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Lars Göran Uddholm är brandchef i Södertörn i södra Stockholm (201), har varit 

Sveriges insatschef efter flodvågskatastrofen 2004 (202) och deltagit i flera andra 

internationella kriser (203). Han har följt branden från början och märker att 

räddningstjänsten har det tufft.  

 

LARS GÖRAN: ”Ser intervjuer från Ramnäs, de har inte koll” 

 

201. SBFF.se, URL: http://www.sbff.se/kontakt/kontakta-vara-medarbetare/ 

202. Aftonbladet, 20 januari 2005: ”Medan den sena eftermiddagssolen långsamt sjunker ner 

mot horisonten ber kyrkoherden Krister Kappel en bön. Psalmen "Var inte rädd "" stiger mot 

den disiga himlen. 

Ceremonin är över på tio minuter. Stämningen är allvarsam. Åhörarna tagna och dämpade. 

- Det är omöjligt att inte bli berörd, säger Lars-Göran Uddholm från Räddningsverket.” 
203. Bland annat i Libanon, TT 17 juli 2006: ” De flesta är tacksamma och lättade efter att i 

värmen ha suttit på bussar i 10-14 timmar, säger Räddningsverkets insatschef Lars-

Göran Uddholmpå telefon från Aleppo. Han tillägger att många givetvis också bär med sig 

svåra upplevelser från krigets Libanon.” 

 

 

Lars Göran erbjuder sig att hjälpa till (204). Och när Länsstyrelsen väl tar över så blir 

det han som utses till ny räddningsledare (205). På det första mötet i sin nya roll 

presenterar han en plan: Han vill fördubbla antalet brandmän på marken men också 

bygga om organisationen för att hantera den samhällskris som branden nu utvecklats 

till (206). Men mitt i mötet så avbryts han av landshövdingen Ingemar Skogö. 

 

LARS-GÖRAN: ”Stopp ett tag, vem är du egentligen?”  

 

204. Intervju Lars-Göran Uddholm: ”Det var så att jag hade jobbat och skulle gå på semester i 

samband med branden började. Och jag hade ingenting planerat. Man ställde ganska snart en 

fråga om att få hjälp och jag hade ingenting planerat så jag sa att jag gärna gör det.” 

205. Länsstyrelsen, Skogsbranden i Västmanland 2014: ” När Lars-Göran Uddholm tisdagen 

den 5 augusti utses att leda räddningsinsatsen blir han den 14:e räddningsledaren sedan 

brandenstartade för knappt fem dygn sedan.” 

206. Intervju Lars-Göran Uddholm: ”Och det första vi sa var att vi dubblar markinsatsen […]. 

Pga den stora utvecklingen så hade den blivit totalt underdimensionerad, de hade inga 

förutsättningar att klara av det. ”  

 

Lars Göran Uddholm ställer också ett unikt krav, något som kommer sätta honom i 

händelsernas centrum men som också genererar en hel del kritik: Han vill leda insatsen 

från början till slut (207).  

 

LARS-GÖRAN: ”Svensk räddningstjänst fungerar inte så.”  

 

207. Intervju Lars-Göran Uddholm: ” […] svensk räddningstjänst jobbar inte så. Vi jobbar 

sextimmarspass, sedan är man förbrukad. […]Nu blev det kanske lite så att jag blev den 

enande personen. Men vår lagstiftning säger ju att det inte ska vara så.” 

 

 

På tisdagen så är förutsättningarna att bekämpa branden bättre (208) och i området på 

andra sidan sjön Snyten verkar räddningstjänsten få kontroll (209). Men samtidigt 

http://www.sbff.se/kontakt/kontakta-vara-medarbetare/
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sprids rykten om en evakuering av Norberg (210). Aftonbladets läsare uppmanas att 

lämna orten innan kvällen och även Västmanlands Tidning skriver att en evakuering 

pågår. Uppgifterna får Norbergs Kommunalråd Åsa Eriksson att mana till lugn (211). 

 

ÅSA ERIKSSON: ”Det finns ingen order om evakuering.” 

 

208. Olycksutredning - Skogsbrand i Västmanland efter länsstyrelsens övertagande av 

räddningstjänsten, 2015: ” Väderförhållandena i området ändrades till det bättre och därmed 

försämrades förutsättningarna för brandspridning. Vinden var måttlig, temperaturen sjönk 

något och luftfuktigheten steg. ” 

209. Olycksutredning - Skogsbrand i Västmanland efter länsstyrelsens övertagande av 

räddningstjänsten, 2015: ” Branden på andra sidan sjön kunde snabbt lokaliseras och kunde 

hanteras innan ytterligare brandspridning skedde. ” 

210. Länsstyrelsen, Skogsbranden i Västmanland 2014: ”Motstridande budskap om Norberg” 

211. Arkiv KB, P4 Västmanland 5 augusti: ” […]det finns inga planer på att evakuera 

Norberg.” 

 

LARS-GÖRAN: ”Vi ska inte dementera mediernas uppgifter.” 

 

Vi hör Lars-Göran Uddholm, räddningsledare. 

 

LARS GÖRAN: Vad vi däremot ska göra är att hänvisa till en säker plats.” 

 

När journalister och boende i området försöker ta reda på vad som gäller så kraschar 

Länsstyrelsens hemsida och även Norbergs kommuns sajt ligger nere på grund av den 

höga belastningen (212). 

 

212. Länsstyrelsen, Skogsbranden i Västmanland 2014: ” […] både Norbergs kommuns och 

Länsstyrelsens hemsidor ligger nere på grund av för hög belastning. Däremot läggs 

information ut på Facebook och Twitter.” 

 

Redan innan den svarta måndagen så har räddningsledare insett allvaret och förutom 

nationella resurser även bett om hjälp utomlands (213). Norge skickar två helikoptrar 

(214) och även Estland erbjuder hjälp från luften (215). Men det är till slut Frankrike 

och Italien som kommer till undsättning (216) och i luftrummet någonstans över 

kontinenten befinner sig nu fyra specialflygplan med kapacitet för över 6 000 liter 

vatten åt gången (217). 

 

Men det dåliga vädret över Centraleuropa hindrar de från att lyfta (218). Inte förrän på 

tisdag förmiddag anländer hjälpen till Västerås flygplats (219). Och piloterna pratar 

gärna med svenska journalister.  

 

213. . Olycksutredning - Skogsbrand i Västmanland efter länsstyrelsens övertagande av 

räddningstjänsten, 2015: ” De utländska flygplanen beställdes på söndagen 3 augusti men 

försenades och kunde inte vara operativa förrän på kvällen 6 augusti.” 

214. Olycksutredning - Skogsbrand i Västmanland efter länsstyrelsens övertagande av 

räddningstjänsten, 2015: ” Då de två norska helikoptrarna lämnade Norge för att delta i den 

svenska insatsen […]” 
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215. Olycksutredning - Skogsbrand i Västmanland efter länsstyrelsens övertagande av 

räddningstjänsten, 2015: ” Personer som utredarna har intervjuat har uppgett att den hjälp 

som erbjöds från Estland var helikoptrar med 5 000 liters brandtunna […]” 

216. Olycksutredning - Skogsbrand i Västmanland efter länsstyrelsens övertagande av 

räddningstjänsten, 2015: ” Klockan 00:30 kom den officiella bekräftelsen på att Sverige 

skulle få de Italienska planen och någon timme senare meddelade även Frankrike att de kan 

skicka tre flygplan; två skopande Canadairer och ett rekognoseringsplan.” 

217. Olycksutredning - Skogsbrand i Västmanland efter länsstyrelsens övertagande av 

räddningstjänsten, 2015: ” Trots att flygplanen tar 6 000 liter vatten i varje släpp kan 

tillgängligheten på sjöar och flygplatser […]” 

 

218. Intervju Lars-Göran Uddholm: ”Vi vet inte riktigt vad som hänt, men det visar sig att de 

har flugit in i dåligt väder och fått landa igen för att invänta bättre väder.” Även i 

Olycksutredning - Skogsbrand i Västmanland efter länsstyrelsens övertagande av 

räddningstjänsten, 2015: ” Det visade sig emellertid att dåligt väder över Alperna försenade 

insatsen vilket även meddelades till räddningsledningen. ” 

219. Olycksutredning - Skogsbrand i Västmanland efter länsstyrelsens övertagande av 

räddningstjänsten, 2015: ” Flygplanen påbörjade sin insats efter klockan 16 onsdagen 6 

augusti. Fram till dess var det enligt den italienska representanten för besättningarna som 

utredarna talat med alldeles för mycket rök i området för att planen skulle kunna starta från 

Västerås flygplats.” 

 

LJUD MED PILOTERNA    

 

LARS-GÖRAN: ”Det akuta skeendet har varit” 

 

Väl framme så är det istället röken som stoppar planen (220). Både brandområdet och 

sjöarna är täckt av en tjock rökridå och piloterna kan inte se var de ska hämta eller 

släppa vattnet. Men vid lunchtid så lättar röken och planen börjar vattenbomba under 

eftermiddagen (221). Vi hör en lättad Lars Göran Uddholm från den 6:e augusti (0.21): 

 

LARS-GÖRAN: ”Äntligen är de i luften! De ska göra en rekrunda först!” 

 

220. Olycksutredning - Skogsbrand i Västmanland efter länsstyrelsens övertagande av 

räddningstjänsten, 2015: ” Flygplanen påbörjade sin insats efter klockan 16 onsdagen 6 

augusti. Fram till dess var det enligt den italienska representanten för besättningarna som 

utredarna talat med alldeles för mycket rök i området för att planen skulle kunna starta från 

Västerås flygplats.” 

221. Olycksutredning - Skogsbrand i Västmanland efter länsstyrelsens övertagande av 

räddningstjänsten, 2015: ” Flygplanen påbörjade sin insats efter klockan 16 onsdagen 6 

augusti. Fram till dess var det enligt den italienska representanten för besättningarna som 

utredarna talat med alldeles för mycket rök i området för att planen skulle kunna starta från 

Västerås flygplats.” 

 

På marken så deltar nu mer än 140 brandmän från räddningstjänster över hela landet 

och från försvaret och hemvärnet deltar minst lika många (222). Men de frivilliga 

insatserna blir allt viktigare. Frivilliga skänker mat (223) och kläder (224) och i skogen 

så får brandmännen de dessutom hjälp av lantbrukare som röjer brandgator och 

sprider vatten med jordbruksmaskiner. 
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LJUD MED LANTBRUKARE SOM SLÄPPER VATTEN 

 

222. Länsstyrelsen, Skogsbranden i Västmanland 2014: ” Omkring 140 brandmän från 17 

räddningstjänster runt om i landet arbetar kontinuerligt med brandsläckningen. 

Försvarsmakten bidrar med mellan 100 och 150 man […]” 

223. Intervju Lars-Göran Uddholm: ”Det fanns ju massa med dricka och sånt, lite var väl 

skänkt, lite var köpt. Det här fanns hela tiden och det funkade jättebra. Jag vet inte hur, men 

det funkade!” 

224. Olycksutredning - Skogsbrand i Västmanland efter länsstyrelsens övertagande av 

räddningstjänsten, 2015: ” FRG (Frivilliga Resursgruppen] växte snabbt ur den husvagn som 

stod uppställd i Ramnäs där man börjat samla in allt från livsmedel, kläder och leksaker till 

läkemedel och djurfoder […]” 

 

Och insatserna ger resultat. Sen Lars Göran Uddholm tagit över ansvaret har inte 

branden spridit sig mer (225). Men den nya räddningsledaren tar inte ut något i 

förskott.  

 

LARS-GÖRAN: ”Lördagen så kunde det bli liknande förhållanden som på måndagen. Så det 

var min stora utmaning att inte att inte tappa det på lördagen.” 

 

225. Olycksutredning - Skogsbrand i Västmanland efter länsstyrelsens övertagande av 

räddningstjänsten, 2015: ” Det finns inga uppgifter om att branden spred sig utanför 

begränsningslinjen efter tisdag 5 augusti. ” 

 

 

Men väderprognoserna stämmer inte. Helgen passerar utan att några nya bränder 

blossar upp och Lars-Göra kostar till och med på sig att skicka hem de utländska 

planen (226). När sedan regnet faller på måndagen finns det inga tvivel längre. På den 

dagliga presskonferensen så ger Lars Göran Uddholm beskedet som alla har väntat på: 

branden är under kontroll (227). En fotograf från är påpasslig och fångar en bild på 

Lars Göran när han med utsträckta armar välkomnar regnet (228). 

 

LARS-GÖRAN: ”Det var väl tur att det tog den där bilden, för det regnade ju bara i 20 

minuter” 

 

226. Olycksutredning - Skogsbrand i Västmanland efter länsstyrelsens övertagande av 

räddningstjänsten, 2015: ” De internationella resurserna avvecklades på lördag 10 augusti. ” 

227. Arkiv, SVT Rapport 11 augusti. Reporter: ”Och äntligen kunde räddningsledningen 

konstatera att branden nu är helt under kontroll. Lars-Göran Uddholm: ”Det känns väldigt 

skönt faktiskt. 

228. Länsstyrelsen, Skogsbranden i Västmanland 2014 s. 31. 

 

Och när måndagen den 11:e augusti bjuder på regn (229) finns det inte några tvivel 

längre. På den dagliga presskonferensen så ger Lars Göran Uddholm beskedet som alla 

har väntat på: branden är under kontroll. Efteråt så blir han intervjuad av Sveriges 

Television. 

 

LARS-GÖRAN: ”Det känns väldigt skönt faktiskt! Jag har stått här…” 
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229. Länsstyrelsen, Skogsbranden i Västmanland 2014: ” […] den 11 augusti regnar det 

äntligen rejält.” 
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SCEN 7 – Efterarbetet 

 

Men arbetet är lång ifrån över (230). Marken brinner fortfarande och kvar i skogen 

finns uppemot 70 mil brandslang (231). Helt avslutat blir inte släckningsarbetet förrän 8 

månader senare, i april 2015 (232).  

 

När skogsbranden summeras har insatsen kostat nästan en miljard (233), en person 

blivit allvarligt brännskadad och en person dött (234). Flera bostäder försvinner i 

lågorna och skog för flera hundra miljoner brinner upp (235). Den största branden i 

Sveriges moderna historia är ett faktum (236). 

 

230. Olycksutredning - Skogsbrand i Västmanland efter länsstyrelsens övertagande av 

räddningstjänsten, 2015: ” Att branden bedömdes vara under kontroll innebar inte att den var 

släckt […]Fortfarande återstod dock mycket arbete i skogen. ” 

231. Länsstyrelsen, Skogsbranden i Västmanland 2014: ” Uppskattningsvis har mellan 50 och 

70 mil brandslang rullats ut i brandområdet […]” 

232. Sverigesradio.se, P4Västmanland 22 april 2015, URL: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6148063 

233. Länsstyrelsen, Skogsbranden i Västmanland 2014: ” […]  totalkostnaden för 

räddningsinsats och skador uppskattas till minst en miljard kronor.” 

234. Länsstyrelsen, Skogsbranden i Västmanland 2014: ”En människa fick sätta livet till och 

en annan blev allvarligt brännskadad.” 

235. Länsstyrelsen, Skogsbranden i Västmanland 2014: ” Hundratals miljoner kronor skog 

har gått upp i rök […]” 

236. Skogsbrandsutredningen, Aud Sjökvist 2015: ” Det är den största skogsbranden i Sverige 

sedan åtminstone 1950-talet och kanske betydligt längre än så med 13 800 hektar drabbad 

skog och ungefär 25 nedbrunna eller brandskadade byggnader.”  

 

Och när syndabockarna ska utses riktas strålkastarna mot räddningstjänsten. I en 

statlig utredning som lämnas till regeringen i mars 2015 underkänns Brandkårens insats 

(237). Och även mediernas rapportering pekar på brister.  

 

I TV4:s Kalla Fakta så pekar man på brandmännens bristfälliga utbildning för att 

hantera skogsbränder (238). I ett uppmärksammat klipp hävdas också hur tidigare 

insatta helikopterresurser kunnat släcka branden. 

 

LJUD FRÅN KALLA FAKTA 

 

237. Skogsbrandsutredningen, Aud Sjökvist 2015: ” Det handlar om avsaknad av 

riskbedömning i samband med utlarmning av räddningstjänsten och i brandens inledande 

skede. Det handlar vidare om svårigheter att sammanställa och kommunicera en samlad 

lägesbild under insatsens inledande dygn samt begränsad erfarenhet eller kunskap om 

skogsbrandindex, -beteende och -släckning.” 

238. Finns via youtube, URL: https://www.youtube.com/watch?v=xDheEqhmO-w 

 

Men den bilden delas inte av flera högt uppsatta personer inom räddningssverige. Bland 

annat Jan Wisén, enhetschef på MSB som i oktober 2014 intervjuas av medierna i P1.  

 

JAN WISÈN: ”Jag tycker att programmet.” 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6148063
https://www.youtube.com/watch?v=xDheEqhmO-w
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Fredrik Eriksson, som var först på plats och som ledde insatsen de allra första 

timmarna, har också varit självkritisk.  

 

FREDRIK ERIKSSON: ”Allmänheten var ju fantastisk…” 

 

Idag tror han att brandkåren är betydligt bättre förberedd på en ny brand.  

 

FREDRIK ERIKSSON: ”Jag är övertygad….” 

 

Men räddningsledaren Lars Göran Uddholm är inte lika säker. 

 

LARS-GÖRAN: ”Vi har pratat mycket om beredskap de senaste åren…”  

 

I efterhand så ska skuldfrågan handlat mycket om skogsbolaget Stora Ensos ansvar 

(239). Trots att flera av bolagets konkurrenter stoppat all markberedning på grund av 

den stora brandrisken (240) ska man själv ha gett sin entreprenör tillåtelse att köra 

(241). Men Stora Enso hävdar att de inte har någon skuld och lämpar istället över 

ansvaret på entreprenören (242). Vi hör Martin Holmgren, vd för Stora Enso skog i en 

intervju från augusti 2014. 

 

MARTIN HOLMGREN: ”Våra säkerhetsrutiner…”  

 

239. Sverigesradio.se, P4 Dalarna 11 augusti 2014, URL: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=5934669 

240. Sverigesradio.se, P4 Västmanland 11 augusti. URL: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5935223 

241. VLT.se, 10 augusti 2014: ”Det fanns ingen brandvakt den aktuella dagen. Det bekräftar 

nu kammaråklagare Christer Sammens som leder utredningen.” URL: 

http://www.vlt.se/allmant/saknade-brandvakt-men-nekar-till-brott 

242. SvD.se, 11 augusti 2014: ”- För att minimera risker görs bedömningen bäst lokalt av 

entreprenören som har till uppgift att från dag till dag hantera de risker som finns, bland annat 

brand. Är det upp till entreprenören att välja bland åtgärderna i paletten? 

– Ja, de... påbörjar Martin Holmgen. 

– De är väldigt duktiga på riskbedömning, flikar kommunikationschefen Ulrika Lilja in. Hon 

sitter två stolar ifrån Martin Holmgen. 

 

För skogsägarna innebär branden ett hårt slag (243). Hårdast drabbas ett antal lokala 

skogsföretag (244), men även flera privata skogsägare ser livsverk gå upp i rök (245). 

Stödet kommer senare i form av sänkt dieselskatt och stöd för att forsla ut brandskadat 

virke (246). Och när stora delar av området senare görs om till ett naturskyddsområde 

så erbjuds markägare skog på annan plats av myndigheterna (247).  

 

243. Intervju Lars Bäck: ” Första åren var det väldigt hårt, det kändes ju. Det är inget 

rogivande att se en svart skog, totalt värdelöst.” 

244. Expressen.se 7 augusti 2014: ”Karl Hedin har förlorat skog för 300 miljoner”. URL: 

http://www.expressen.se/nyheter/karl-hedin-har-forlorat-skog-for-300-miljoner/ 

245. Sverigesradio.se, P4 Dalarna 29 juli 2015: ” Lars Stolpe i byn Sörhörende förlorade 

nästan all sin skog, men nu planterar han ny.” URL: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6221481 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=5934669
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5935223
http://www.vlt.se/allmant/saknade-brandvakt-men-nekar-till-brott
http://www.expressen.se/nyheter/karl-hedin-har-forlorat-skog-for-300-miljoner/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6221481
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246. Regeringen.se, 30 januari 2015: http://www.regeringen.se/artiklar/2015/01/regeringens-

stodpaket-efter-branden-i-vastmanland/ 

247. Intervju Lars Bäck: ” […] ja, jag bytte bort lite mark och köpte lite mark av 

länsstyrelsen. Sen har vi fått hjälp med rågångar och sådär. Sen har vi ju bytt en del mark här i 

byn så vi får ihop det bättre.” 

 

För skogsägaren Lars Bäck i Sörhörende, så har branden fått stora konsekvenser (248). 

 

LARS BÄCK: ”Det är mycket jobb. Det man skulle göra på fyrtio år ska man göra på 4-5 år 

istället. Planterar jag nu så är det mina barnbarn som får ta hand om det. Jag klarar mig, 

men det blir värre för min dotter”. 

 

248. Intervju Lars Bäck; ” Det är mycket jobb. Det som man hade fyrtio år på sig att göra ska 

man göra på fyra-fem år. ” 

 

Men även om branden ödelägger stora delar av naturen så ger den också upphov till 

nytt liv (249). Vissa växter behöver en skogsbrand för att blomma (250) och de stora 

naturvärdena gör att delar av brandområdet två år senare görs om till ett 6000 hektar 

stort naturreservat (251) dit naturentusiaster kommer för att se den unika naturen med 

egna ögon.  

 

LJUD FRÅN GUIDAD VANDRING 

 

249. WWF.se, Världsnaturfonden, senast uppdaterad 13 juni 2016: ”Nytt liv spirar i 

brandskogen” URL: http://www.wwf.se/press/aktuellt/1645543-nytt-liv-spirar-i-brandskogen 

250. Naturvårdsverket.se, senast uppdaterad 1 augusti: ” […] dessutom finns några arter som 

är direkt beroende av brand.” URL: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-

och-djur/Biologisk-mangfald/Sa-aterhamtar-sig-djur-och-natur-efter-en-skogsbrand/ 

251. Regeringen.se 18 februari 2016: ”Brandhärjat område blir unikt naturreservat” URL: 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/brandharjat-omrade-blir-unikt-

naturreservat/ 

 

Brandturismen har blivit organiserad (252). Bussar med skolklasser anländer från vår 

till sen höst (253). En av de som leder besökarna är Christian de Wilde. Han har hållt på 

i två år men hans verksamhet  har varit ifrågasatt. 

 

CHRISTIAN DE WILDE: ”Det var väl inte jättepopulärt…”  

 

252. Svartådalens Bygdeförening anordnar resor, SVT Nyheter Västmanland 29 juni 2015: 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/guidade-turer-i-brandomradet Även Christian 

de Wilde: http://www.dewildeoutdoor.se/halleskogsbrannan.html 

253. Intervju Christian: ”Förra året så hade vi 400 besökare från mars till november, mest 

skolklasser men en del PRO-organisationer och så […]” 

 

 

Besökarna bjuds på en naturupplevelse från början till slut, med guidad vandring bland 

sotiga stammar och rotvältor för att senare avslutas med korvgrillning (254).  

 

CHRISTIAN DE WILDE: ”Jag ser positivt på framtiden…” 

 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/01/regeringens-stodpaket-efter-branden-i-vastmanland/
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/01/regeringens-stodpaket-efter-branden-i-vastmanland/
http://www.wwf.se/press/aktuellt/1645543-nytt-liv-spirar-i-brandskogen
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald/Sa-aterhamtar-sig-djur-och-natur-efter-en-skogsbrand/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald/Sa-aterhamtar-sig-djur-och-natur-efter-en-skogsbrand/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/brandharjat-omrade-blir-unikt-naturreservat/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/brandharjat-omrade-blir-unikt-naturreservat/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/guidade-turer-i-brandomradet
http://www.dewildeoutdoor.se/halleskogsbrannan.html
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254. deWildeOutdoor.se: ” Denna vandring är 2 km lång och är fantastisk vacker. Som 

avslutning så äter vi lunch nere vid Öjesjös strand. 

Lunchen består av tre alternativ, korv från Karlströms, hemmagjord hamburgare alt en 

vegetarisk korv eller hamburgare. Allt är närproducerat, ekologisk eller svenskt och lagat med 

kärlek.” URL: http://www.dewildeoutdoor.se/halleskogsbrannan.html 

 

Men brandturismen gillas inte av alla. En del boende berättar om intrång och om bilar 

som passerar långsamt för att kunna fotografera förödelsen (255). Vi hör Anne-Marie 

Sennerfeldt. 

 

ANNE-MARIE SENNERFELDT: ”Det kändes som ett övergrepp. Jag ville bara säga: Stick 

härifrån, ni är bara här och snokar!” 

 

255. Sverigesradio.se, Kaliber 6 oktober: ” Det finns människor där nu som har flyttat hem. 

Och dom känner ju sig som att dom är på zoo säger dom. Folk kliver in på deras tomter och 

tar foto på dom, fast dom är ute själva och sånt. Tar ingen hänsyn alls. Och det är ju en 

lite svart baksida tycker jag av det här, säger Agneta Kumlin.” URL: 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/437969?programid=1316 

 

Kenneth Risberg och Anja Landgré har liknande upplevelser. 

 

ANJA LANDGRÈ: ”Jag förstår att folk vill titta…” 

 

KENNETH RISBERG: ”Det fann ju till och med planer på en bussparkering…” 

 

Men det finns också de som visar förståelse.  

 

KENNETH RISBERG: ”En gång när jag kom ut så stod det tre bilar. Och jag var så arg. Jag 

gick fram rasande, men sen fick jag ju bara lägga ner! Men att man åker runt och tittar på 

katastrofer alltså, det är hemskt!” 

 

Förutom turisterna finns även det karga landskapet som en ständig påminnelse om vad 

som har hänt. Den kuperade Bergslagsterrängen med skog, sten och ett lappkast av 

sjöar (256) är utbytt mot ett krigslandskap (257). Anne-Marie och Per Sennerfeldt 

undviker numera vägar som kantas av döda träd och sten.  

 

PER SENNERFLEDT: ”När vi åker där nuförtiden så sjunger vi alltid. Någon melodi bara. ”  

 

256. Intervju Per Sennerfeldt: ”Det var ett väldigt typiskt Bergslagsområde, med sjösystem 

och med skog tätt ihop. ” 

257. Intervju Kenneth Risberg: ” Det ser ju ut som ett krigslandskap, som i en gammal 

krigsfilm från första världskriget med bajonettsoldater som springer omkring.” 

 

 

RESPIRATORLJUD 

 

Månaderna efter branden spenderar Reine Ullén i en sjukhussäng i Linköping (258). 

Brännskadorna han fått visar sig vara värre än man först trott. Ansiktet och fötterna 

klarar sig men från axlarna ned till anklarna så har han tredje gradens brandskador 

http://www.dewildeoutdoor.se/halleskogsbrannan.html
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/437969?programid=1316
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(259). Han tvingas leva med klåda och återkommande hudtransplantationer (260). Men 

det är inte den brända huden som är värst utan skuldkänslorna. 

 

REINE ULLÈN: ”Det här kommer ju jag få bära med mig i resten av mitt liv…” 

 

258. Intervju Reine Ullén: ” […] där ligger jag ungefär 2,5 månad. så i början, första månaden 

där, då har jag inte mycket minne.” 

259. Sverigesradio.se, P4 Dalarna, senast uppdaterad 13 januari 2016: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6005105 

260. Intervju Reine Ullén: ” […] man ska sitta med arbetsterapeuter och försöka att få igång 

leder och skinn och stramar och det är klåda och man får inte sova och. det har varit 

såromläggningar och jag menar första året efter det här i princip liksom, då var det ju 

såromläggningar, det var öppna sår och det är, det har varit ett rent helvete rent ut sagt.” 

 

Vid allahelgona-helgen åker Camilla och Reine till kyrkogården i Söderbärke för att 

tända ett ljus för Robert.  

 

REINE ULLÈN: ”Ser ett träkors och en tom plats. Där borde ja ha legat!” 

 

 

STEFAN SVENSSON: ”Här har vi en bild…” 

 

För Stefan Svensson så är tiden efter branden svår (261). Även om han till slut får 

beskedet att Robert hittats i branden så vågar han inte riktigt tro på det. 

 

STEFAN SVENSSON: ”Man har en bror och helt plötsligt försvinner han, i en skogsbrand 

2014. Det finns ju inte på kartan överhuvudtaget!” 

 

261. Intervju Stefan Svensson: ” […] det är klart att det var jobbigt, det är liksom. man har en 

bror och han försvinner bara helt plötsligt liksom och man tänker att man är fem år äldre att 

man ska inte mista sin lillebror och framför allt inte i en skogsbrand i Sverige 2014, det 

liksom fanns inte på kartan att det skulle kunna hända […]” 

 

Efter ett tag får han utredningar, obduktionsrapporter och andra dokument 

hemskickade (262). Genom de så försöker han skapa sig en bild av Roberts sista timmar 

i livet.  

 

STEFAN SVENSSON: ”Robert var ju väldigt svårt bränd. Men han hade inte mycket rökgaser 

i lungorna, han led nog inte så mycket.” 

 

262. Intervju Stefan Svensson: ” […]sen har jag ju läst utredningen till viss del och så och jag 

har fått obduktionsrapporten från rättsmedicinska hemskickat som jag har läst […]” 

 

KYRKKLOCKOR  

 

En dag i mitten av oktober (263) så är varje bänkrad fylld i Söderbärke kyrka (264) för 

att ta farväl av Robert Svensson. 

 

ILL 42.40 ”Det var en fin begravning. Prästen kände Robert. Vi spelade Kenta, just idag är 

jag stark.”  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6005105
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KENTA: ”JUST IDAG ÄR JAG STARK” 

 

263. Intervju Stefan Svensson: ” […] han är begravd nån gång i oktober tror jag. Det var…. så 

det tog ju en stund […] 
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Bilaga 2 
 

Arbetsdagbok i punktform 

 

2/3 – Får uppgifter om att dom om skadestånd mot Stora Enso faller i juni. Begär ut 

stämningsansökan. 

 

7/3 – Uppgifter om att åtal mot skogsentreprenören kan väckas i april 

 

7/3 – Får kontakt med Reine Ullén som vill ställa upp 

 

8/3 – Ringer skogsentreprenören, vill inte ställa upp innan förundersökningen är klar 

 

8/3 – Björn Svensson och Tommy Tuike vill medverka 

 

9/3 – Kenneth Risberg och Anja Landgré vill medverka 

 

10/3 – Lars-Göran Uddholm vill medverka 

 

10/3 – Kontaktar dokumentärredaktionen på SR. Intresserade och vill återkoppla längre fram. 

 

10/3 – Skickar brev till Robert Svenssons bror  

 

16/3 – Försöker få ut namn på operatör som tog emot första larmsamtal 

 

16/3 – Fredrik Eriksson vill medverka 

 

20/3 – Skickar nytt brev till Robert Svenssons bror  

 

21/3 – Intervju Björn Svensson 

 

21/3 – Åker genom brandområdet, tar bilder 

 

22/3 – Intervju Reine Ullén + Kenneth Risberg och Anja Landgré 

 

27/3 – Får intervju med Lars Bäck, skogsägare. 

 

29/3 – Återkopplar med Roberts bror Stefan som vill medverka i dokumentären. 

 

3/4 – Intervjuar räddningsledaren Lars–Göran Uddholm 

 

3/4 – Får okej från SOS att använda larmsamtal med Reine 

 

5/4 – Intervjuar Robert Svenssons bror, Stefan 

 

6/4 – Försöker få ut den nedlagda utredningen kring Roberts död. Polisen ska göra en 

sekretessbedömning och återkommer.  
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7/4 – Intervju med skogsägaren Lars Bäck. 

 

7/4 – Intervju med Fredrik Eriksson.  

 

10/4 – Research inför intervjuer. 

 

11/4 – Intervju Jan Lindberg 

 

11/4 – Intervju Gunnar Svendsen 

 

11/4 – Intervju Tommy Tuike. Tekniska problem med bandaren, ny intervju genomförs 13/4. 

 

13/4 – Intervju Tommy Tuike.  

 

14/4 – Inledande manusarbete. 

 

14/4 – 18/4 – Manusarbete. 

 

18/4 – Får polisutredningen om Roberts död. 

 

18/4 – 21/4 – Manusarbete 

 

21/4 – Sofia flyttar till Gbg för jobb. Fördelningen av arbetsinsatsen. 

 

21/4 – 25/4 – Manusarbete. 

 

25/4 – Klipper första utkasten utan musik och ljudeffekter. 

 

26/4 – Fortsatt manusarbete och redigering. 

 

27/4 – SR vill köpa vårt material för en P3 Dokumentär, men vill vänta tills de viktigaste 

domarna har fallit. 

 

4/5 – Julius fortsätter med dokumentären själv efter ett gemensamt beslut. 

 

10/5 – Björn lyssnar på de första utkasten.  

 

17/5 – Följer med på en guidad tur genom brandområdet.  

 

18/5 – Handledning med Björn. 

 

19/5 – 26/5 Sista manusarbete. Line-by-line. Ljudsättning. Redigering. 

 

26/5 – Inlämning JMK. 

 

1/6 – Redovisning och opponering. Examinator: Mats Nörklit. Opponenter: Camilla Flack, 

Markus Engstrand. 
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