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Att vara kvinna och brandman
Vi har träffat Emelie Norling som sedan i somras arbetar som vikarie vid Gästrike Räddningstjänst. Emelie gick sin utbildning SMO vid Sandö hösten 2013 till våren 2015. I
Sverige år 2014 arbetade det 186 kvinnor som heltidsanställda brandmän och 554 kvinnor som deltidsbrandmän vid räddningstjänsten och antalet ökar långsamt.

Hur tycker du att det är att vara kvinna och brandman? Vad är positivt och
vad är negativt?
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Jag tycker att det fungerar

för att jag är kvinna och det

Det är en speciell jargong

väldigt bra. Jag trivs väldigt

är så det ska vara.

på brandstationen och jag

bra och tycker alltid att det

Skulle någon behandla mig

som kvinna vill inte kom-

är lika roligt att gå till jobbet.

på något annat sätt så skulle

ma in och ändra för mycket.

Det är svårt att lista saker

jag naturligt känna mig utan-

Men jag tror även att det är

som är positiva och negati-

för. Negativa saker är svårt

bra att kvinnor kommer in

va med att vara kvinna och

att komma på, men formul-

och bryter den alltför hårda

brandman. Jag tycker att det

erar jag om det till nackdelar

jargongen lite. Andra nack-

för det mesta är positivt.

så finns det fler. Då kan det

delar kan handla om utrust-

Inom förbundet har jag be-

handla om att det kan vara

ningen, det finns inte alltid

mötts väldigt bra och jag

svårare för en tjej att kom-

kläder som passar för tjejer

känner inte att någon gör

ma in i en grupp med enbart

utan det kan vara lite stort.

skillnad på mig och de andra

män.

Men nu förtiden är det bättre
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med för den här bilden av

drig bli fullärd.

Är jobbet som du trod-

därför vara bra att ha både

gen har de även börjat köpa

När jag gjorde tester till

att en brandman ska vara

Det finns alltid nya utman-

de?

kvinnor och mäns synvinklar

in utrustning som passar

Gästrike Räddningstjänst

jättelång och muskulös har

ingar och saker du kan lära

Det är verkligen som jag

och tankesätt inom yrket.

tjejer mer om det är någon

hade de även en arbetsba-

försvunnit mer och mer.

dig. Inget pass är det andra

trodde, om inte ännu bät-

som är väldigt kort och liten

na som de utformat själv

Idag finns det exempelvis

likt, du vet aldrig vad du

tre. Jag tyckte att det var

Är det skillnad i lön i

så finns det andra ryggplat-

med olika moment som man

fler larmställ i mindre stor-

kommer att få se eller lära

väldigt intressant och roligt

jämförelse med män-

tor till paketen eller mindre

stöter på i yrket, t ex gå

lekar och likaså stationsk-

dig när du kliver på ditt ar-

när jag gick som elev. Se-

nen?

handskar osv.

med slangkorgar i trappor,

läder.

betspass. Det är verkligen

dan blev det stor skillnad

Lönen skiljer sig mycket

charmen med yrket.

när jag fick börja jobba, då

beroende på i vilken kom-

Hur är testerna för att

Arbetsbana är något som de

Vad var det som fick dig

Jag älskar även att det är

kände jag verkligen att det

mun du arbetar. Vissa har

bli brandman och för att

flesta räddningstjänster har

att vilja bli brandman?

ett fysiskt arbete, där jag

här är ett fantastiskt yrke

samma lön för alla, medan

bli anställd?

infört till deras tester. Vissa

Första gången jag fick upp

får röra på mig mycket.

och helt rätt för mig.

vissa har individuell lön.

Testerna ser väldigt olika ut.

stationer har även simtester

ögonen för yrket var när

Ibland kan det vara psy-

Då har alla först lika grun-

Något som är lika för alla är

och att man ska hålla i en

jag gick i 9:an. Räddningst-

kiskt och fysiskt jobbigt,

Har du någon kontakt

dlön men sedan får de

rullbandstestet.

föreläsning på 10-15 min.

jänsten erbjöd skolan några

men där är det fina att du

med andra kvinnor i

tillägg beroende på kompe-

Ett rullbandstest innebär att

Sedan är det som för alla

platser för elever som fick

arbetar i grupp och hjälp-

yrket?

tens, exempelvis om de kör

du går på ett rullband i åtta

andra yrken även en interv-

komma och prova på yrket

er och stöttar varandra.

Det finns en heltidsanställd

alla fordon och liknande.

graders motlut i 5,6 km/h

ju.

i en vecka. Jag fick chansen

Brandmännen blir som en

kvinnlig brandman inom

Det är därför svårt att svara

under sex minuter, klädd

Det är ingen skillnad på

och det var verkligen så

familj och jobbar du i sam-

förbundet där jag jobbar

på. Men jag tror inte att det

i full larmutrustning som

testerna för tjejer eller för

himla roligt. Det fanns ge-

ma grupp länge så blir man

och sen jag som går som

skiljer sig beroende på kön

väger cirka 24 kg.

killar utan det är samma

menskap, en väldig bredd,

väldigt nära. Det är viktigt

vikarie. Men jag har även

utan mer beroende på hur

Många har även Winternet

vikter. Men det som kan

det var fysiskt jobbigt. Men

att våga visa om man ty-

kontakt med några tjejer

mycket utbildning du har.

testerna. De innebär att man

skilja beroende på vilket

framför allt var det väldigt

cker att något vart eller är

som jag studerade med

Jag som vikarie har samma

testar maximal gripstyrka,

beräkningssystem som de

intressant. Det var mitt

jobbigt. För att bära med

när jag läste utbildningen

timlön som de andra manli-

rodd 500 meter, bänkpress

använder är löpningen. An-

första möte med yrket.

sig allt som en brandman

skydd mot olyckor, som

ga vikarierna.

med 30 kilo, stående läng-

vänder de sig av poängsys-

Sedan valde jag gymna-

kan få se eller vara med om

också arbetar som brand-

dhopp, löpning 3000 meter

temet där du får poäng

sieutbildning efter detta för

ensam är inte bra. Men tack

män nu.

Hur var utbildningen att

och lyft till hakan med 15

efter antal och tid så är det

jag hade bestämt mig redan

vare att alla finns där för

gå som tjej?

kilo.

tuffare för tjejer. Poängen

då att jag ville bli brand-

varandra så går det lättare

Finns det några lägen

Jag vet inte om jag skulle

De här olika momenten

för löpningen beräknas efter

man.

med de tunga sakerna du är

då det är till fördel att

säga att det var någon skill-

beräknas med poäng som

hur mycket du väger.

På gymnasiet läste jag om-

med om. En annan positiv

vara kvinna?

nad att gå utbildningen som

utgår efter antalet du orkar

En tjej väger i oftast mindre

vårdnad men med en inrik-

sak med yrket är att du får

Svårt att säga men det

tjej. Såklart är majoriteten

göra eller hur snabb du är.

än en kille och måste enligt

tning mot skydd och säker-

träffa så många olika män-

skulle kanske kunna vara

på utbildningen killar, men

Det finns sedan två olika

det här beräkningssystemet

het. Genom utbildningen

niskor, du får chansen att

om det hänt något i ett

själva utbildningen är inget

sätt räddningstjänsterna

springa mycket fortare än

fick jag under andra året

hjälpa och utbilda männis-

väldigt trångt utrymme för

annorlunda beroende på om

väljer att gå efter. Vissa har

killar för att kunna få sam-

fem veckor till på brand-

kor.

kvinnor är oftast mindre än

du är tjej eller kille. Såklart

bestämt hur många repe-

ma poäng. Sedan måste en

stationen och under tredje

Jag skulle kunna tjata på

män. Sedan skulle det kun-

kanske det kan vara svårt

titioner alla ska orka och

tjej träna mer för att klara

ytterligare sju veckor.

hur mycket som helst om

na handla om att det kan-

att ta plats som tjej om det

vilken tid man ska ro och

testerna än killar och det

Den här gången fick jag föl-

vad som får mig att vilja

ske är någon drabbad som

bara är massa killar, men

springa på. Medan andra går

beror på att killar har en an-

ja en grupp och arbeta skift

arbeta som brandman, det

känner en annan trygghet

jag kände aldrig att jag var

efter en poängtabell där du

nan grundstyrka.

för första gången. Efter det

är verkligen ett fantastiskt

när man är kvinna och pra-

utanför eller missade något

får olika många poäng bero-

Men så är det allmänt med

kände jag verkligen att det

yrke.

tar med dem.

på grund av att jag var tjej.

ende på hur många repe-

yrket också, en tjej måste

var rätt val för mig.

Kvinnor kan även ha en

Sen var vi även sex stycken

titioner du orkar eller hur

träna mer än en kille för att

Brandmannayrket är så

annan syn på saker och ha

tjejer i min klass, så vi var

snabb du är på rodden och

orka med det fysiska arbetet

himla brett och du kan al-

andra lösningar. Det kan

rätt så många. På utbildnin-

löpningen.

inom yrket.
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dra docka och slang osv.

Bilagan 4 - 2015 | 7

Är det något i jobbet du

Så det är viktigt att de kom-

tjejer ska arbeta som brand-

Vad skiljer dina arbet-

det fanns kvinnliga brand-

Vad säger dina

inte behöver göra efter-

mer ihåg att jag missar det,

män. Har ju såklart fått höra

suppgifter från män-

män redan då.

föräldrar och kompisar

som du är kvinna?

så de pratar med mig efter

kommentarer som ”hur ska

nens? Är det några

Den enda heltidsanställ-

om att du jobbar som

Nej, jag har samma arbet-

om det är någonting viktigt.

du kunna dra ut mig ur en

skillnader?

da brandmannen som

brandman?

suppgifter som de andra.

Men det tycker jag att de

brinnande byggnad, det ork-

Det är inga skillnader alls,

Gästrike räddningstjänst

De är väldigt stöttande och

Det är ingen skillnad.

har gjort. Såklart missar jag

ar du aldrig”.

jag gör precis samma som

har började för ungefär 10

tycker att det är roligt att

mycket, men vad jag vet så

Men jag tar inte åt mig av

dem.

år sedan, det var såklart

jag valt det här yrket.

Hur funkar det med om-

får jag tillräckligt med infor-

det utan alla har rätt till sina

Det blir såklart skillnader

mer ovanligt men det fanns

klädningsrum för dig?

mation.

åsikter och det mesta jag får

om en tjej blir gravid för då

några kvinnor inom yrket

Hur tror du att könsför-

höra är positivt. Samhället

får hon inte utföra rökdyk-

då med.

delningen i yrket ser ut

Det finns omklädningsrum för tjejer med. De är

Hur reagerar allmän-

har ju gått rätt långt nu med

ning eller vara i utryckan-

såklart lite mindre och för

heten på dig när du job-

att kvinnor kan arbeta inom

detjänst på samma sätt. Så

Har du något råd till

Jag tror att det kommer

mig ligger det längre bort

bar? Har du märkt något

mansyrken, så det är inte

då blir det lite andra ar-

unga tjejer som fun-

fortsätta att öka i en rätt

än för killarna. Men det gör

speciellt?

lika tabu längre.

betsuppgifter på stationen

derar på ett jobb som

så långsam takt. Det kom-

ingenting, det enda som är

Jag tycker att det mestadels

Sedan är det många som

istället.

brandman?

mer vara fler kvinnor än

lite synd är att man som tjej

är positiva reaktioner.

är osäkra på om man säger

Våga söka, tänk inte att

vad det är idag, men det

missar ”omklädningsrums-

Det är många som jag mött

brandman eller brandkvin-

Har du förslag på hur

det är för tufft eller att du

kommer fortfarande vara

snacket”. Där pratar de om

när jag jobbat som säger att

na, men det heter brandman

man ska locka andra

aldrig klarar testerna. Tes-

en väldigt liten procent

allt och de kan prata om vad

det är roligt och häftigt att

även kvinnor och det är in-

kvinnor till yrket? Be-

terna för att komma in på

som är kvinnor. Sådant här

som ska göras under passet

jag är brandman som tjej.

genting vi kvinnor tänker på

höver man ändra på

utbildningen är inte svåra

tar tid, men utvecklingen

eller saker som hänt under

Såklart finns det väl någon

eller vill ändra.

något?

och kräver bara att du är

inom frågan går framåt.

passet, exempelvis på larm.

som inte håller med om att

Jag tror inte att det hand-

allmänt tränad. Sen har de

lar om att ändra någonting,

två år på sig att träna upp

Vet du om det är andra

utan att göra mer reklam

sig för anställningstester-

kvinnor på väg in i yr-

och visa att kvinnor klarar

na. Det är bara att satsa

ket?

av det. Men det utbildas

och våga prova.

Det utbildas hela tiden

fler och fler kvinnor.

Det behövs fler kvinnor

fler kvinnor, det är inte så

Förr var det kanske så att

inom yrket och det går bra

många men några i alla

det endast var en tjej i var-

att vara kvinna inom yrket.

fall. Det kommer in nya

je klass, men nu var vi

Ett råd är att träna mycket

tack vare det.

tex 6 stycken. Så det är

för det är fysiskt tungt och

Men det är ingen jag vet

nog bara att fortsätta i

tjejer behöver träna mer

inom Gästrike Räddningst-

samma riktning som rädd-

än killar för att klara det,

jänst just nu. Men det

ningstjänst Sverige gör nu.

så det är väldigt bra om

kanske kommer någon till

Men med mer reklam och

man gillar att träna.

nästa sommar när man

SP kan brand - vi är en
internationellt ledande resurs
Vi kan hjälpa dig med:
• Fire Safety Engineering
• Utveckling av modeller
• Tredjepartsgranskning
• Brandtekniska beräkningar
• Brandutredningar

•
•
•
•

Avancerade beräkningar
Certifiering för typgodkännande
CE-märkning
Provning enligt svenska och
internationella normer

•
•
•
•

Riskanalyser Offshore
Kvalitetsgranskning
Utbildning
Expertverksamhet för EU, myndigheter och andra organisationer

Kontakt:
Björn Sundström, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,
Fire Research, Bjorn.sundstrom@sp.se, 010-516 50 86

Paul Halle Zahl Pedersen, SP Fire Research Norge,
Paul.zahl.pedersen@spfr.no, +4793005446

www.sp.se/brand

http://www.spfr.no/

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation.
Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

om tio år?

information till kvinnor.

plockar in nya vikarier.

Vad är roligast med ditt
Tror du att du skulle

jobb?

Vad skulle du ha jobbat

kunnat börja om det

Oj, det är så mycket! Svårt

med eller velat jobba

varit för 10-15 år se-

att välja något. Men det är

med om du inte blivit

dan?

väl gemenskapen, varia-

brandman?

För 10 år sedan ja men det

tionen, att det hela tiden är

Oj, det har jag ingen aning

hade vart tuffare och för

utvecklande, fysiska ar-

om. Jag visste rätt så tidigt

15 år sedan. Då hade det

betet och att få arbeta med

att det var det här jag ville

vart lite mer tveksamt men

människor.

bli. Men måste jag verkliBilagan 4 - 2015 | 9

gen välja någonting så

cket med familj och vänner.

för att klara av yrket, men

skulle det vara ett fysiskt

Men sedan älskar jag att

mest för att jag älskar det.

arbete, kanske inom förs-

röra på mig så jag tränar

varet eller liknande. Men

väldigt mycket. Jag har

skulle verkligen inte vilja

tidigare tränat truppgym-

byta bort brandmannayr-

nastik på elitnivå, men idag

ket, det är världens bästa

tränar jag gymnastik mer

jobb.

för att det är roligt och bra
träning. Tävlingar har jag

Vad gör du på fritiden?

lagt på hyllan. Men utöver

Tränar du extra mycket för

gymnastiken tränar jag

jobbets skull?

väldigt mycket annat med.

På fritiden umgås jag my-

Såklart tränar jag en del

Stina Dufva
stina.duva.813@student.lu.se

Foto: Choe Kwangmo,
Wikimedia commons

Putting
Safety First
Där stora värden står på spel är vi en trygg partner. Vi finns
överallt för att hejda eldens, vattnets och explosionens förödande kraft. Över hela världen betraktas MCT Brattberg
som det säkraste valet av kabel- och rörgenomföringar. Lägg
därtill flexibilitet och enkelhet.
Våra produkter är testade och certifierade av en mängd stora
användare, laboratorier och klassningssällskap.

Foto: Arild Vågen,
Wikimedia commons

MCT Brattberg AB SE-371 92 Karlskrona Sweden
Phone: +46 - 455 37 52 00 Fax: +46 - )455 37 52 90 E-mail: info@mctbrattberg.se
www.mctbrattberg.se

Brandvakter på asylboenden
Efter den senaste tidens anlagda
bränder på asylboenden, har flera
anläggningar börjat med brandvakter. I vissa fall är det ett krav från
migrationsverkets sida. Ibland är
det en ren försiktighetsåtgärd från
kommunen. I enstaka fall kan det
röra sig om frivilliga kommuninvånare som ställer upp.
Den senaste tidens anlagda
bränder på asylboenden runt om i
landet har tvingat migrationsverket
att införa brandvakter på boenden
där brandskyddet inte har kontrollerats. Migrationsverket har
sänkt kraven för redovisning av
brandskydd för att upphandlingen ska ske snabbare. Samtidigt
är det svårt för räddningstjänsten
att besiktiga alla boenden i tid.
Därför beslutade migrationsverket
att det inte får flytta in några i en
byggnad där brandskyddet inte har
besiktigats. Om byggnaden ändå
var tvungen att tas i bruk är det ett
tvång att kompensera med brandvakter.

I en del kommuner anställer de
brandvakter, inte för att de måste,
men för att de känner oro efter
de många brandattentaten. Detta
märker vi i brands reseförening av
då vi har haft kontakt med både
Lund och Trelleborgs kommun.
Vad gäller Lunds kommun säger de
att de inte vill chansa. De anställer
hellre brandvakter till en mindre
kostnad än riskerar att boenden
bränns ner.

Anlägga bränder är olagligt och
riskerar människors liv. Det gäller
bara att få folk att förstå det.

I Djursholm i Danderyds kommun,
vaktas flyktingboendena av helt
ideella krafter. Efter att en väktare
stoppat ett försök till nedbränningen av en gammal förskola, med
hjälp av en brandsläckare, startades
ett upprop på facebook. Uppropet hörsammades av kommunens
invånare och veckan efter kunde de
stolt säga att de fyllt schemat med
nya volontärer varje natt.
Att anställa brandvakter,
oavsett om de är frivilliga eller inte,
är knappast en långssiktig lösning.

Joel Langborger
psy13jla@student.lu.se
Bilagan 4 - 2015 | 11

Sverige och Europa står inför en
eldhärjande kris!
Inte sedan det tidiga
1990-talet har så många
bränder härjat på svenska flyktingförläggningar
som det senaste året. Hela
landet, från norr till syd,
är drabbat av attentaten:
Boden, Malung, Filipstad,
Arboga, Kungsbacka, Värnamo och Arlöv för att bara
nämna några enstaka platser.

D

et görs mycket för att öka
säkerheten kring de provi-

soriska och permanenta boenden som finns spridda runt
om i landet. Både myndigheter
och andra organisationer ställer
upp för att bevaka och införa
brandsäkerhetsmässiga rutiner
för att kunna avvärja attackerna. I de flesta fallen har människor hunnit evakueras från
byggnaderna innan bränderna
eskalerat, ofta tack vare väl
fungerande larm och detektorer, samt snabba och effektiva
uttryckningar från räddningstjänst. Dessutom verkar ett
samband finnas mellan bränderna genom att det ofta är de
anläggningar som ännu inte
öppnat som löper större risk
för att bli utsatta.

D

äremot ökar problematiken allt mer eftersom fler
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Foto: Georg Pik,
Wikimedia commons
människor på flykt strömmar

ga som möjligt ska få tak

da sig av brandvakter för att

måste ställas kontra tid och

ska kunna utrymmas. Det finns

in och de tillfälliga boende-

över huvudet. Det finns nu

kunna upprätthålla säkerheten

kostnad, försöker man nu

dock redan viss erfarenhet

na blir allt fler. Detta beror i

även möjlighet för boenden

till dess att brandskyddet

alltså att kompensera för de

kring detta hos många kom-

sin tur på att de ofta inte är

att kunna öppnas upp innan

fått ett godkännande. Det är

brister som finns med alterna-

muner i landet, eftersom det

avsedda för boende dygnet

dess att giltig brandskydds-

plan– och bygglagen samt

tiva lösningar. Det är svårt att

vid större idrottsevenemang

runt och att det finns bristfäl-

dokumentering uppvisats och

Boverkets byggregler som

säga exakt vilka åtgärder som

för till exempel ungdomar sker

liga brandsäkerhetsåtgärder

att byggnaden kontrollerats

sätter kriterierna för en bygg-

krävs och detta bör bedömas i

att skolor utnyttjas för samma

inuti byggnaderna. För de

av sakkunnig person från till

nads brandskydd, både vid

det enskilda fallet, men det lig-

ändamål under kortare period-

akuta boendena finns det en

exempel MSB eller räddningst-

uppförande och vid skiftad

ger av största angelägenhet att

er.

större risk att brandskyddet

jänst. Istället börjar allt fler

användning. Men i en alltmer

bränder ska kunna upptäckas

nedprioriteras för att så mån-

av förläggningarna att använ-

ansträngd situation där nytta

i tid och att fastigheten enkelt
Bilagan 4 - 2015 | 13

Ä

ven många andra europeiska länder befinner sig

FANTASTISKA IDÉER SOM
FÖRÄNDRAR FRAMTIDEN

i liknande situationer som den
i Sverige. I till exempel Tysk-

land har det rapporterats om
hundratals bränder, och i till
exempel den västra staden
Heppenheim skadades nyligen
fem personer som ådragit sig
rök– och utrymningsskador, då
en person tvingats hoppa från
ett fönster. Ofta är det brandbomber som kastas in genom
fönsterrutor som ger upphov
till bränderna, men det händer
även att eldning påbörjas
utanför byggnaden. Den tyska standarden för brandskydd
liknar den i Sverige, och samma frågeställningar dyker upp
där huruvida de nya asylboendena skall klassas på samma
sätt som hotellverksamhet eller
gemensamhetsboende, och
främst vilka nödvändiga krav
som bör ställas på de tillfälliga
boendena. Hur länge denna ut-

WSP har förvärvat Faveo som är en mycket stark aktör inom tunnelsäkerhet. Förvärvet är ytterligare ett steg
i WSPs strategi att bli ledande inom infrastruktur och tunnelsäkerhet i samhällsbyggnadssektorn. Våra verksamheter
kompletterar varandra väl, Faveo med hög kompetens som beställarstöd och WSP med en ledande roll inom
projektering. Förutom området tunnelsäkerhet har vi tillsammans en stor kunskap om projektriskhantering.

veckling kommer att fortgå vet
ingen ännu, men i den kris som
världen och Europa infinner sig i
står det sig ganska klart att det

krävs lika stor del effektivisering Foto: David Holt, Wikimedia
som rimliga boendeförhållanden commons
där ingen människa ska behöva
komma till skada. Och om varje

Tillsammans är vi nu närmare 100 personer som arbetar med brand, risk och säkerhetsfrågor. Vi har
en mängd spännande och intressanta pågående uppdrag i olika skeden och vi behöver bli fler för
att täcka upp våra kunders behov. Vill du vara med på resan och bli den ledande aktören inom
samhällsbyggnad i Norden, kontakta oss!
Jan Ottosson | 070-20 20 324 | jan.ottsson@wspgroup.se
Bo Wahlström | 070-55 96 141 | bo.wahlstrom@faveoprojektledning.se

kompromiss som görs gällande
brandskydd görs på bekostnad
av säkerheten, kan det i nuläget
vara svårt att se till något bättre
alternativ.

Fredrik Wennberg
fredrikjwennberg@gmail.com

Att vara samhällsbyggare innebär att ta sitt
arbete och sin roll på allvar. I boken Tjugofem
fantastiska idéer har vi samlat några av alla de
lösningar som föds ur vår verksamhet av våra
modiga medarbetare. Läs mer och beställ ett ex.
på wspgroup.se/fantastiskaideer
www.wspgroup.se
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Brandbilsmuseet i Gysinge
Specialister på brandskyddsprojektering och
riskanalyser.
Beﬁntlig logotyp positiv

www.brandkonsulten.se

Vi börjar vår rundvandring i
muséet med att studera de gamla
hjälmarna
i montrarna
vid enFörslag 1. logotyp
positiv
trén. Där finns både läderkaskar
från 1930-/1940-talen och senare
tiders hjälmar av konstfibermaterial. Per kan berätta mycket
intressanta detaljer om dessa,
logotyp positiv
somFörslag
t.ex. 2.att
läderkaskar har den
egenheten att de sväller när de blir
blöta men krymper, mer än de
svällt, när de sedan torkar. Gamla läderkaskar förefaller därför
negativ
varaLogotyp
i barnstorlek.
Kaskarna har
ofta mässingskammar och beslag
för att utseendemässigt likna

Foto: uniUberprutser,
Wikiamerikanarna
efter krigsslutet
de på den tidens militära
former. Begreppet brandsoldat
media commonsreorganiserade de frivilliga brandkårerna och försåg dem med
och i storstäderna brandkapten
(=brandstationschef) kommer
oanvända hjälmar ur den tyska
krigsmaktens persedelförråd. I
från de militära förebilderna. Det
andra skälet för kammarna var att Danmark saknas också kam som
de skulle mildra/bryta när föremål har ersatts med ett metallkors. På
föll ner på brandsoldaten. Den
muséet visas hjälmar från olika
mjuka mässingen gav dock obety- delar av världen och man ser hur
dligt skydd. De moderna konstfide gamla medlemsländerna i brittiska samväldet alla har liknande
berhjälmarna följer samma pringula hjälmar som UK. Den
cip men där finns internationellt
skinande blanka hjälmen från Parnågra undantag. Tyska och österrikiska hjälmar saknar kam och är is ser mycket moderiktig ut.
ofta snarlika andra världskrigets
hjälmar. Orsaken anses vara att

BRANDKONSULTEN

Foto: William james,
Wikimedia commons

brandkår som rycker in när vanliVid ’Tidernas Väg’, riksväg 272
genom det natursköna Gysinge
ga brandkåren behöver extra hjälp,
vid till exempel skogsbränder och
Bruk, ligger en till det yttre oanvid större händelser. Om någon
senlig byggnad som visar sig
inrymma en ansenlig samling med akut skulle hända i Gysinge med
omnejd kommer Österfärnebos
brand- och räddningsfordon.
brandkår att rycka ut. Brandvärnet
Brandbilsmuséet i Gysinge är
består av två bilar som kan ta två
specialiserat på räddningsforman vardera. Det är c:a 10 frivillidon. Varje fordon har sin egen
intressanta historia, väl berättad
ga som är utbildade och utrustade
av stiftelsen.
av vår guide Per Wallenthin. Han
berättar också att muséet ägs av
Per berättar också att flera av
brandbilarna och ambulanserna
en ideell stiftelse och drivs av en
deltar ofta i BHS veteranbilsrallyn
museiförening. Stiftelsen äger det
och är anlitade vid filminspelnmesta av fordonen samt byggingar.
naden. Föreningen driver museet
och gör det helt ideellt. Att säga
Muséet innehåller förutom ett 30tal fordon även gammal och nyare
att det är ett museum är förresten
Rök Faktum
över väg
om VäsinteRökigt.
helt korrekt.
är U668
att det söder
räddningsutrustning
som t.ex.
hjälmar från olika länder, telefonär en
fungerande
brandstation.
tervåla
i Fagersta
kommun.
Gysinge
Brandvärn
är
en
frivillig
växlar
från larmcentraler samt
Foto: Gunnar Creutz, Wikimedia
commons
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BRANDKONSULTEN

civilförsvarsmateriel.
På övervåningen inreds nu utställningar med montrar med ambulansutrustning, andningsskydd,
slang, uniformer, skyddskläder
MSB, krisberedskap m.m. Det
finns också en särskild avdelning
med diverse övertalig utrustning
till salu.

BRANDKONSULTEN
Armborstet
BRANDKONSULTEN

Armborstet
I samma rum som brandhjälmarna, bland de
hästdragna uppfordringsverken från 1800-talet
står en egendomlig handdragen kärra med vad
som ser ut som en stor pilbåge. Den ska ha använts av Stadsvakten i Stockholm för att skjuta
upp en livlina till högt befintliga nödlidande i
höga byggnader eller på tak och bedöms ha varit
i bruk under första hälften av 1800-talet. Bågen
är konstruerad som ett mycket stort armborst
med ett underliggande flak för livlinan och står
på en träkärra med två trähjul.

Foto: Per Wallenthin
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Chefsbilen

Foto: Per Wallenthin

Låg stegbil

Chefsbilen
Brandchefen i Västerås på 1950-talet var en mycket framsynt man som var tidig med uppfattningen att en mindre bil
skulle nå fram till brandstället snabbt och vara utrustad för
en första insats och medförande ett befäl som kunde planera huvudstyrkans användning. Denna uppfattning är som
bekant allmänt rådande idag och FIB-bilar förekommer över
hela landet.
Eftersom det var brandchefen just i Västerås som kom på
tanken blev det ett amerikanskt dollargrin (Plymouth Savoy
-59) som fick debutrollen. För att ytterligare minska framkörningstiden försågs bilen med högerstyrning så att föraren
kunde sticka ut huvudet i vänstertrafikens Sverige och med
god sikt kunna köra om medtrafikanterna. På taket fanns
stegar på ett enkelt takräcke och vid behov kunde delar av
baksätet fällas ner så att en bår kunde placeras utmed bilens
långsida. Normalt var bilen bemannad med förare, befäl
och 2 rökdykare. Den stora röda saftblandaren på taket
gav pressen anledning att kalla bilen ”Almagrundet från
Västerås”. Också fordonstekniska finesser fanns i bilen såsom
automatväxel med knappval vid instrumentbrädan och elektriskt inställbara säten.

Foto: Per Wallenthin

Ett udda fordon i den röda samlingen är en stor gul Seagrave Pumper från USA där den efter tjänst på en marinbas
blev tung släckbil i en mindre stad. Bilen är byggd 1944 och
förvärvades av en svensk brandbilsentusiast för ett 40-tal år
sedan trots att den var illa medfaren av rost. Muséets skapare
kunde inte motstå bilens charm när den sedermera blev till
salu. Brandbilsveteraner tycker ibland att bilen inte alls ska
finnas i en samling som visar svenska brandfordons utveck-

RISKINGENJÖR
Trygg-Hansa har runt 1700
medarbetare på 30 orter i
landet och vi ingår sedan
2007 i internationella RSA en av världens sex ledande
försäkringskoncerner.
Läs mer om Trygg-Hansa
på www.trygghansa.se,
facebook.com/trygghansa
eller Linkedin.se.
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Krigsmålad stegbil
Örebro Brandkår skickade 1939 ett bilchassi med Volvomotor till Magiruswerken i Tyskland som fick stegbilen leveransklar omedelbart före krigsutbrottet. Eftersom de tyska
industrierna redan börjat ställa om för krigsproduktion fick
Magirus problem då man omöjligt kunde måla en bil röd när
man var ålagd att göra alla fordon militärgråa. Således fick
Örebro Brandkår en grå brandbil som under många år såg
ut som det svarta fåret bland de röda fordonen i vagnhallen.
Brandbilsmuséet har bestämt sig för att inte lackera om den
grå-röd-spräckliga bilen vare sig grå eller röd utan bibehålla
färgblandningen som ett minne av krigsåret 1939. Den här
stegbilen utmärkte sig också i annat sammanhang. Under
utryckningen vid ett skarpt larm svängde fordonet vid första
gatuhörnet medan stegen fortsatte i färdriktningen in i ett
skyltfönster. Någon hade glömt att fästa förankringen på
hytt-taket. Denne någon råkade besöka Brandbilsmuséet
förra året och berättade skrattande om bilens äventyr.

Gul amerikabil

Låg stegbil
Magirusstegen på Sundbybergs Volvo LV 234 med dubbelhytt från 1952 har en till 25 meter förkortad stege. Orsaken
är att Sundbybergs Brandkår på 1950-talet hade garagen
under ett bostadshus som inte hade möjlighet att inrymma
höga fordon. En skicklig förhandlare förmådde Magirus i
Ulm att konstruera en lägre stegbil genom att förkorta normalstegen med 5 meter varefter man lyckades pressa in bilen
i källargaraget i Sundbyberg (men först efter det att man
skiftat till lågprofildäck). Denna stegbil har varit still going
strong som reservstege i våra dagars Storstockholms Brandförsvar som nu har deponerat bilen på Brandbilsmuseet.

Foto: Per Wallenthin

Lätt motorsprut

Riskingenjörsavdelningen Företag finns inom enheten Complex Underwriting
& Technical. Vi är idag 13 riskingenjörer placerade på olika orter i Sverige och vi
söker nu en riskingenjör med placering på huvudkontoret i Stockholm.
Vi söker dig som är Civilingenjör inom företrädesvis Brand/Riskhantering och
som lockas av möjligheten att arbeta i ett företag med ett av Sveriges starkaste
varumärken där kundnöjdhet, hög servicenivå och kvalitet står i fokus.
Läs mer om tjänsten på experis.se (JobbID: 1005525) och ansök via länken på
sidan. Om du har frågor kring tjänsten kontakta rekryteringskonsult
Anna Arborelius, tel. +46 8 452 33 42. Då urvalet kommer att ske
löpande är det viktigt att du skickar din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
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Bandvagn

Tropikvagn i Norrland
En kuriös detalj är att en Land Rover terrängbil från 1957
som utrustad med tropiktak användes i Bjurholm i Västerbotten. Taket skyddade troligen mot kyla (och mygg) lika
bra som mot hetta.

Bandvagnen

Foto: Per Wallenthin
Malteserambulans

Foto: Per Wallenthin

Grå Ambulans

Hägglunds BV206 -80 har hämtats oanvänd från ett mobiliseringsförråd och rödlackerats med uppmärkning för
Gysinge Brandkår. Den används för dels korta visningskörningar i terräng med museibesökare och dels vid övningar
med besökande frivilliggrupper (brandkårer, FRG).

Ambulanser
Muséet har en ansenlig samling av ambulansfordon. Den grå
ambulans, Chevrolet Super De Luxe -39 (ambulans 1941),
som sprängmedelsfabriken i Gyttorp visar på Brandbilsmuséet är sannolikt den akutambulans i Sverige som har
längst aktiv tjänstgöringstid - hela 40 år. När den skaffades
innebar anpassningen till det pågående kriget att ambulanser som inte ägdes av det officiella samhället inte fick vara
vita och inte fick ha rött kors. Bilen försågs med blåa kors
och lackerades grå. Korsen lär ha förvillat folk och fått dom
att tro att det var Blå stjärnan som kom med en sjuk häst!
Under andra hälften av 1900-talet innebar en grå ambulans
i allmänhet att den var avsedd för smittbärare ”epidemiambulans”. ”Normala” ambulanser var vita (Mercedes dock ofta
med svart underdel och vit överdel). På många brandkårer
hade man ambulanser med röd underdel och vit överdel.
Det privata företaget Räddningskåren hade ambulanser med
svart underdel och röd överdel.
Den mer moderna Saab/Wiman 9000 -ambulans från 1997
som står bredvid Chevroleten blev inte lika långvarig i tjänst
då framhjulsdrift knappast var optimalt på det tunga tre-axlade fordonet, särskilt inte i vinterväglag...

lande tyska ambulansfärgen och dessutom Malteserkors
eftersom bilen antagligen varit avsedd för Malteserordens
ambulansservice.

Framtid
På vår fråga om muséets framtidsplaner svarar Per att
man samarbetar med övrig turistverksamhet inom
Gysinge Bruk där det bl.a. finns café och lunchservering,
Naturum, Centrum för Byggnadsvård och fiske, och Per
ser stora möjligheter att utveckla den delen verksamheten. En nytillkommen aktivitet består i att flyktingbarn
från den närbelägna flyktingförläggningen får genom
kommunens försorg hjälpa till med både bil- och fastighetsvård. Något som både barnen och museet har
glädje av. Dessutom söker man samarbetspartners som
kan utnyttja de lediga ytor muséet har för nya verksamheter, eller som t.ex. vill ställa ut samlingar som man inte
får rum med hemma.
Museet är öppet på sommaren (men tar gruppbesök
mellan maj-september). Någon enstaka bil är ute och körs
över vintern också.
Vi avslutar besöket på Gysinge Brandbilsmuséum med
att tacka Per Wallenthin för en spännande och detaljrik
guidning.
Information
www.brandnostalgi.com
Olle Andersson 076-052 77 50 olle@brandnostalgi.com
Per Wallenthin 08-583 552 38 per@brandnostalgi.com

Stina Dufva
stina.dufva.813@student.lu.se

Malteserambulans

Foto: Per Wallenthin
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Brandbilsmuséet visar också en beige ambulans som förutom till färgen skiljer sig från normalambulanser genom det
för oss ovanliga ambulansmärket Opel Kadett och Malteserkors istället för rött kors. Anledningen till allt det udda är att
den lokala Rödakorskåren bl. a. på 1960-talet skötte ambulanstjänsten i Dalsland istället för, som i övriga landet, vanligen droskbilsägarna (taxi). De ambitiösa Röda Korsarna åkte
till ambulanstillverkaren i Tyskland och köpte en ambulans
direkt från produktionen. Den kom då att ha den då gälBilagan 4 - 2015 | 21

Räddningshundar - när djuren
räddar människan

skt i längden.

En annan form av räddning-

SWIFT USAR är en styrka i

shund är sjöräddningshundar

vilken räddningshundar kan

som då utbildas på uppdrag

användas. Förkortningen står

av Sjöfartsverket istället för

för Swedish International

MSB. De hundar får samma

Fast response Team – Urban

utbildning som tidigare nämn-

Search And Rescue. Denna

da räddningshundar men de

styrka kan agera både inrikes

får också lära sig att söka från

och utrikes och kan läm-

en båt eftersom de ska leta

na Sverige inom 10 timmar

efter försvunna personer på

efter att beslut tagits. Detta

sjön. Vare sig miljö eller situ-

team bestående av 76 spe-

ation ställer dessa fantastiska

cialutbildade personer och

hundar upp för att försöka att

12 räddningshundar ska vara

rädda liv. I dessa fall är de

självförsörjande i 10 dagar

mer än människans bästa vän,

för att slippa skapa ytterligare

de är människans hjälte.

belastningar för det drabbade

Foto: Jessica Lea/DFID,
Wikimedia commons

Källor: msb.se, brukshund-

Claude Eriksson

att hitta och markera var det

klubben.se

luna.eriksson@gmail.com

kan finnas människor under

				

kollapsade byggnader.

När jag förut tänkt på rädd-

or, explosioner och flygolyckor.

gen är det viktigt att träningen

ningshundar så har jag alltid

Dessa ovanliga och farliga

sker på platser som är så lika

föreställt mig de här stora

miljöer gör att det ställs vis-

som möjligt som de miljöer

Sankt Bernhardshundarna

sa krav på hundarna som ska

hundarna förväntas att kunna

som räddar människor som

utbildas till räddningshund.

jobba i. Exempel på dessa är

råkar ut för laviner uppe i

Det är Svenska Brukshundsk-

bland annat rivningstomter,

Alperna. Räddningshundar

lubben, SBK, som sedan

byggarbetsplatser och skro-

lyckas göra det människor inte

1980-talet genomför utbild-

tupplag. Arbetet ställer på så

kan, de är ännu ett bevis på

ningen på uppdrag av Myn-

sätt stora krav på hundarna.

att hunden verkligen är män-

digheten för samhällsskydd

Hundarna får inte vara räd-

niskans bästa vän. Först och

och beredskap, MSB. Numera

da för rök, eld, buller, höga

främst har räddningshunden

utbildar SBK hundar endast

höjder eller lösa underlag.

som uppgift att hitta försvun-

för internationella insatser.

Hundens ras spelar egentligen

na personer i nöd inom ett

Hunden måste vara ungefär

ingen roll så länge den har

område med hjälp av sitt väl

1 år gammal då träningen

de egenskaperna som krävs.

utvecklade luktsinne.

påbörjas. Efter 2 års träning

Dessutom borde hunden kun-

Olika miljöer i vilka hundarna

kan hunden och dess förare

na komma igång snabbt när

måste jobba kan vara jord-

börja jobba i cirka 5 år. Då

den ska jobba samt lugna ner

bävnings- och lavindrabbade

hunden certifieras som rädd-

sig när arbetet är utfört. På

områden samt större olyck-

ningshund får den inte vara

så sätt kommer den att orka

splatser, till exempel tågolyck-

äldre än 5 år. Under utbildnin-

arbetet både fysiskt och psyki-
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landet. Hundarna hjälper till

Bilagan 4 - 2015 | 23

Avsändare: Brandingenjörer vid LTH 2014
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bilagan.annons.bi14@gmail.com

