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Brandmännens Riksförbund, BRF, är med cirka 9 000 medlem-
mar Sveriges i särklass största organisation för anställda inom 
räddningstjänsten. BRF, som är en partipolitiskt obunden organi-
sation, ingår i paraplyorganisationen The International Firefighter 
Unions Alliance (IFFUA), som samlar mer än 600 000 brandmän. 

BRF:s bransch- och medlemstidning Swedish Firefighters, SFF, 
trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver 
BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till 
samtliga riksdagsledamöter. SFF granskar allt som berör bran-
schen, samt håller läsarna uppdaterade vad gäller sådant som 
ny teknik, forskning och lagstiftning inom området. 

omsl agsbild: 
åsa brorsson
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LEDARE

hej på er och hoppas ni haft en bra sommar. Min duger och 
det som drar ned är vädret och en kropp som rent ortopediskt 
berättar att blåljusjobbet tär och kommer efter. Som ung och 
stark tänkte jag inte så mycket på egna skador, presumtiva 
sjukdomar och även om vi pratade om det så var det så långt 
borta, det drabbade andra och här skulle ju räddas liv! Jag blev 
äldre och klokare och räddade fortfarande liv men då med 
den kropp som gör sig än mer till känna nu. Hade jag tänkt 
till lite mer före och varit försiktigare under så hade jag nu 
efter besparat mig och ortopedläkarna bekymmer och jobb. 
Men det kommer fler somrar och jag har lärt mig att tänka 
i banor före-under-efter så det reder sig och kroppen är i 
restaureringsfas för att komma från efter till under och att 
duga. Före är väl för mycket begärt även om man ibland 
önskar saker vore ogjorda.  

Transportstyrelsen och några politiker, inte minst vår nu, 
förre ministern för räddningstjänsten, önskar sig nog ett 
före med och MSB skriver: ”Kommunernas arbete med 
samhällets krisberedskap är grunden för vår säkerhet, men 
också myndigheternas samarbete i krisberedskapsarbetet. 
Vi har alla ett ansvar för att minska riskerna och för att stå 
bättre förberedda om en kris inträffar” Tyvärr så undrar man 
åter om alla ansvariga vet om det eller inte ens tänker i risk- 
och beredskapsbanor. Det är uppenbart att det finns brister i 
vilka som gör vad, när och varför. Oavsett skuld så tycker jag 
debaclet bekräftar att vi har problem med ansvaret. Igen. 
Det duger inte. 

I frågor rörande skydd, säkerhet, kris och beredskap verkar 
Sverige vara unikt naiva och det är inte bara en gång jag 
blivit svaren skyldiga i internationella kretsar. De riktiga 
svaren alltså, de att svensk räddningstjänst och blåljusverk-
samheten är nedprioriterade i vårt samhälle och hanterats 
i många fall av lekmän utan egentlig kunskap eller ens vilja. 
För vill man finns det kunskap i mängd att tillgå över hur 
hot och riskbild hänger ihop i eventuell verkan. Även ex-
empel från verkligheten i mängd när det oväntade skett 
och det är sällan eller aldrig vi kan ta igen på gungorna vad 
vi förlorat på karusellerna. Åter före-under-efter tänkandet 

och ansvaret borde ligga hela vägen, om ansvar fanns i 
egentlig mening. Vi måste tänka bortom tankar som ”det 
händer ju inte mig, oss, eller här” för jo, det gör det. Vi har 
händelser som gång på gång visar att vi inte är redo för det 
oväntade och tyvärr inte ens för det väntade på sina håll. 

Om planer och beskrivningar säger något bör man beakta 
det och ta det på allvar och inte spara bort eller negligera det. 
BRF var skarpt kritiska till en alltför över gripande och mål-
styrd lag för räddningstjänst som vi menade skulle skapa 
tolkningsproblem och ge möjlighet till nästintill anarkistiska 
lösningar lokalt. Vi menade vidare att om den skulle vara som 
den blev, borde den i så fall skyddas av en stark kontroll-
myndighet för att få en bas och en botten och någorlunda 
styrning och likhet i landet. Jo jag vet att vi har MSB och 
landets Länsstyrelser men duger de och det? 

Kommunernas arbete med samhällets krisberedskap är 
grunden men redan där och i vardagen ser vi problem och hur 
det sen fungerar i ett annat och större skeende behöver man 
inte vara något större snille för att inse. Den ständiga bris-
ten på krismedvetande och ansvar för beredskaps frågorna 
måste lyftas och tillsammans med övriga blåljusproblem 
ska, inte bör, de bli valfrågor. BRF omstartar det arbetet re-
dan nu. Också, och det blir en spännande höst. Det saknas 
inte intresse hos politiker bör påpekas och kommer ni ihåg 
inledningen, ”här ska ju räddas liv”. Så viktiga och konkreta 
är dessa frågor och ingen annan ansats duger. Det handlar 
om att sprida kunskap, insikt och förståelse inte minst hos 
beslutande politiker och ibland räcker det, tyvärr, med att 
bara förklara vad de egna tjänstmännen egentligen skrev 
eller sa. Det är svårt att förstå en profession och arbetssätten 
man inte tillhör eller verkat i och då måste man vara tydlig 
när man förklarar.  Man kan ha åsikter om tandläkaren och 
om bilreparatören men därifrån att laga tanden själv eller 
byta kopplingen, det duger sällan eller inte alls.  Det behövs 
kunskap, ett helhetsperspektiv och 
ett ledarskap såväl på myn-
dighets som på politisk nivå 
som säger att nu får det 
räcka, nu tar vi tag i det här.  

Vi får se vart ledartröjan 
går politiskt. Fackligt vet vi... 
Hade bra på er.

Peter Bergh
förbundsordförande

Här  sitter  jag  och  duger  

Det behövs kunskap, ett helhets-
perspektiv och ett ledarskap såväl 
på myndighets som på politisk 
nivå som säger att nu får det 
räcka, nu tar vi tag i det här.

BRINAB AB
Box 3005, 850 03 Sundsvall
+46 60 10 17 10
+46 60 10 17 02
www.brinab.se

VIKING-FIRE.COM

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT

Med ny teknik med Nomex® Nano Flex
VIKING BRANDHUVA

Det senaste inom 
skyddsmaterial i brandhuvor 
VIKINGS nya huva med tre lager skyddar 
områdena runt nacke, öron och käkar mot 
partiklar

Mellan lagren av mjuk viskos har vi lagt in ett lövtunt 
lager av Dupont™ Nomex® Nano Flex, som skyddar 
mot partiklar utan att minska bekvämligheten.

Materialet är både tunnare och lättare än andra  
flamhämmande material på marknaden. Det andas,  
har motståndskraft mot flammor och har ett optimalt 
skydd mot potentiellt farliga partiklar.

IMPROVED BARRIER EFFICIENCY* 
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Skyttevägen 43, 302 44 Halmstad
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www.brissmans.se
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Chefredaktören  
HAR ORDET!
sitter och funderar på sommaren som gått och försöker 
komma ihåg minst en vecka som innehöll mer än tre dagars 
sol på rad men det sket sig. Nä jag är inte bitter man måste 
ju se det till positiva för det kan väl inte bli värre nästa år?  
I skrivande stund har vi ett par veckor kvar av vad enligt ka-
lender kallar för ”sommar” och jag hoppas verkligen att den 
blir fantastisk för er alla där ute. En positiv sak är att antalet 
omkomna genom drunkning i år har minskat från 88 till 66 
från samma period under föregående år (januari-juli) vad 
detta beror på kan man ju bara spekulera i men det dåliga 
vädret kan säkert varit en bidragande orsak. I detta numret 
hänger vid med Erik Flink, mångfaldshandläggare vid MSB, 
på Prideparaden i Stockholm. Paraden slingrade sig drygt 
fyra kilometer från Kungsholms torg till Östermalms IP och 
gicks av uppskattningsvis 50 000 personer. Ola skriver i 
sin spalt om räddningstjänsternas operativa förmågor och 
om hur planeringen av att ha kompetent personal under 
semester månaderna ofta brister. Semestervikarierna har 
inte erforderlig utbildning för att köra tunga utrycknings-
fordon eller att rökdyka, ett exempel är i Räddningstjänsten 
Skåne Nordväst där vikarien sitter som åkande på släck-
bilen och tar sedan uppgiften som pumpskötare ute på 
skadeplatsen samtidigt som chauffören byter om och blir 
rökdykare. Stärk skyddet för blåljuspersonal anser Tomas 
Tobé (politisk rättstalesperson för moderaterna) och 
Cecilie Tenfjord-Toftby (riksdagsledamot). Dom anser att 

den sittande rödgröna regeringen varit alldeles för passiva 
i den frågan. Ett av de stora problemen är att personal 
inom räddningstjänst och hälso-sjukvård inte omfattas 
av reglerna om våld mot tjänsteman. Moderaternas för-
slag om att utvidga lagen genom en ny brottsrubricering 
kallad våld mot alameringspersonal välkomnas av många. 
Räddningstjänsten i Västra Blekinge har lyckats med det 
som många andra misslyckats med, att rekrytera kvinnliga 
medarbetare. Man har gått från 2 till 13 på 10 år. Fotografen 
Åsa levererar som vanligt, denna gången fick hon förmå-
nen att uppleva räddningstjänsten ur ett annat perspektiv 
som markör under en klippövning. Hon har även besökt 
Karlshamn där hon fick följa med ut under en ytlivräddar-
övning. Vi på redaktionen önskar er 
alla en fortsatt trevlig sensommar 
och en fantastisk höst.

”chefredaktören”
Tobias Rådenfjord 
chefredaktor@firefighters.se

SKÅNSK BRANDSKYDDSDAG
15 september, Revinge ....................................................(msb.se)

BRANN GARDEMOEN
25–26 sept, Oslo ......................... (www.brannmannen.no)

SKADEPLATS 2017
26–28 september, Helsingborg ...... (brandskyddsforeningen.se)

KIR NÄTVERKSTRÄFF
3–4 oktober, Uppsala............................................. (www.kirtj.se.)

.............................................................................................

Har du ett evenemang som du vill ska synas i kalendariet? 
Kontakta oss på: chefredaktor@firefighters.se

Kalendariet 

Firefighters 2017

Har du vad som krävs för att driva en egen 
lönsam verksamhet? Hos oss fokuserar du 
på att skapa långsiktiga relationer med kun-
der och medarbetare och styr själv över din 
arbetstid.

Läs mer på femtiofem.se/franchise

Dags för en ny utmaning?

Följ med på vår framgångsresa! 

MÖTESPLATS
SAMHÄLLSSÄKERHET
KISTAMÄSSAN 28-29 NOVEMBER 2017

Huvudpartners Mediapartner Organised by

Se program och anmäl dig via www.samhallssakerhet.se      #samsak17

CO2

@

Att mötas för ett säkrare Sverige 
har aldrig varit viktigare

En mötesplats för dig som arbetar med frågor 
som rör samhällets säkerhet, krisberedskap 
och ett nytt totalförsvar.

Skriv och skicka in till redaktion@firefigthers.se
Tyck till du med!
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olas spalt

ola morin

Ola Morin började arbeta vid 
Helsingborgs brandförsvar år 1982, 
och tjänstgör nu som insatsledare 
och kompetensutvecklare där. Han 
är medlem i BRF sedan år 2010.

nu är semestern över för de flesta och jag hop-
pas att mina läsare har haft en riktigt bra semester. 
Semester är en lagstadgad rättighet och det är t.o.m. 
angivet inom vilken tidsperiod man ska kunna ta ut 
semester. Därför borde det vara enkelt för en arbets-
givare att kunna leva upp till detta, det kommer ju 
inte som en överraskning. Det säger sig själv att man 
måste ligga långt fram i planering för att få detta att 
fungera. Om man dessutom är arbetsgivare för en 
verksamhet som måste fortgå utan att någon sänk-
ning i ”produktionen” kan accepteras är denna fram-
förhållning extra viktig. Den operativa räddnings-
tjänsten får inte gå ner i förmåga under semestern. 
Mig veterligen finns det inget handlingsprogram där 
det är inskrivet. Trots det ser jag många exempel i 
räddningstjänstsverige där den operativa förmågan 
sänks under semesterperioden. Hur är det egentligen 
med beredskapen under semestertid?

min egen k år är inget undantag. Här har man ac-
cepterat en lösning där man plockar in semester-
vikarier utan den internutbildning vi normalt kräver 
för ny anställda brandmän. Det är en märklig lösning 
där personalen blir tvungen att skifta roller ute på ska-
deplatsen. Semestervikarien har inte erforderlig utbild-
ning för att köra tunga utryckningsfordon elle r rökdyka. 
Vikarien sitter som åkande på släckbilen och tar sedan 
uppgiften pumpskötare ute på skade platsen, samtidigt 
som chauffören byter om och blir rökdykare. För detta 
får vikarien två veckors utbildning. Under denna ut-
bildning har man upptäckt att det inte är så ”bara” att 
ha rollen pumpskötare. I flera olika situationer, framför 
allt vid insatser på objekt med speciell metodik, krävs 
det betydligt mer av pumpskötaren än vad denna 

utbildning innefattar. Vikten av att nyanställda trä-
nas även i dessa metodiker har påpekats i rapporter re-
dan 2003, då den nuvarande internutbildningen för 
nyanställda brandmän skapades. Det känns därför 
mycket märkligt att detta ”återupptäcks”.

t y värr, som jag sagt, verkar detta inte vara en lo-
kal företeelse. Jag hör från flera olika håll i räddnings-
tjänstsverige att vikarier tas in och ges en knapphändig 
utbildning. Med tanke på hur liten bemanningen är i 
de svenska utryckningsstyrkorna behöver vi faktiskt ha 
alla fullt utbildade för att kunna klara angreppstider, 
specialmetodiker m.m.

rib och semester är värt ett helt kapitel bara för sig. 
Jag hör att det på många håll är stora problem att få 
ut sin lagstadgade semester. Beredskapsmässigt kan 
jag konstatera att det är stora problem, framför allt 
när det kommer till uthållighet i långa insatser. Det 
finns inte personal att ersätta den slutkörda. Här 
märks det tydligt hur beroende vår verksamhet är av 
att folk ställer upp på sin fritid. Den lilla lediga tid 
som semestern innebär vill folk utnyttja till helt andra 
saker. Det dåliga centrala RIB-avtalet har inte direkt 
förbättrat situationen. Det finns bara vaktstyrkorna 
att tillgå och ibland inte ens det. Vid några tillfällen 
har jag varit med om att sjukskrivningar gjort att 
man blivit tvungen att sänka numerären från 1+4 
till 1+3 eller lägre. Det blir en märklig situation, inte 
minst säkerhetsmässigt eftersom personalen inte är 
tränad och övad att verka i sådana konstellationer.

jag hade därför välkomnat att tillsynsmyndig-
heterna tog sig en titt på hur beredskapen egentligen 
ser ut i räddningstjänstsverige under semestertid. 

SEMESTERTIDER
foto: patrick persson
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Håll aldrig mer andan 
för ett friskt andetag

Friskluft är bra för att spara på luftförrådet, men att i all 
hast ansluta andningsventilen medför onödiga risker. 
För att säkerställa att masken aldrig fylls med rök, 
har vi installerat en friskluftslucka som låter dig ha 
andningsventilen ansluten hela tiden och ändå andas 
friskluft när du vill. Luckan öppnas med ett säkert 
tvåpunktsgrepp, och stängs med en enkel tryckning.

Inspire™ mask

interspiro.com

Hos MSB hittar du material om brandskydd och brandrisker för 
nyanlända. Passar introduktioner på SFI-kurser och asylboenden.

www.msb.se/aktivmotbrand

Brandskydd för den 
som är ny i Sverige



våld och hot mot  blåljuspersonal är helt oacceptabelt. 
Den rödgröna regeringen har länge varit passiva i frå-
gan, något som är djupt beklagligt. Blåpersonalen är en 
del av välfärdens hjältar och förtjänar mycket bättre.  

Därför måste skyddet för blåljuspersonal förbätt-
ras och det snabbt. Det har tagit den rödgröna reger-
ingen hela 9 månader att tillsätta en utredning för att 
försöka komma tillrätta med problemen. Dessutom 
kommer det att ta ytterligare 1 år innan utredningen 
är klar. Om regeringen kan snabbutreda frågan om 
drönare så bör de rimligtvis kunna göra det samma 
om skyddet för blåljuspersonal. Tyvärr verkar den 
politiska viljan saknas. Det är inte acceptabelt att re-
geringen drar benen efter sig på detta viset.

Ett av de stora problemen är att personal inom 
räddningstjänst samt hälso- och sjukvård inte om-
fattas av reglerna om våld mot tjänsteman. För att 
den här yrkeskategorin ska omfattas av ett effektivt 
skydd vill vi moderater utvidga lagstiftningen genom 
en ny brottsrubricering kallad våld mot alarmerings-
personal. Det ska inte krävas att angreppet sker mot 
någons myndighetsutövning utan vi måste förstärka 
skyddet för dem som har till yrke att skydda och 
hjälpa andra.

Alla brott som riktar sig mot väsentliga samhälls-
funktioner är oacceptabla. Vi moderater vill därför 
även införa en särskild straffskärpningsgrund som 
innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot 
viktiga samhällsfunktioner ska leda till skärpta straff. 
Att angripa personer som är till för att hjälpa ska alltid 
leda till tuffa konsekvenser för gärningsmännen.

Det är dags för regeringen att agera nu. Allt för 
länge har välfärdens hjältar stått i skuggan utan 
det stöd som behövs för ett fungerande samhälle. 
Utredningstiden måste förkortas. Blåljuspersonalen 
om någon, vet att varje sekund är livsavgörande. 

  TOMAS TOBÉ (M),  RÄTTSPOLITISK TALESPERSON

    CECILIE TENFJORD-TOFTBY (M),  RIKSDAGSLEDAMOT

   

STÄRK  SKYDDET  FÖR

blåljuspersonalen
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BRAND-SM I
Mjuktennis

25 oktober 2017 

i Göteborg

debatt

Mjuktennisen har en lång historia bakom sig inom RSG. Redan på de gamla grekernas tid 
sägs det att man kastade pinnar omkring sig och svor. Något man lite senare snappade upp 
på Torslanda brandstation där det spelades ihärdigt. Torslanda och i viss mån Lerum har i mo-
dernare tid kallats för ”Mjuktennisens Mecka”, dock utan klarare bevis än via munviga gamla 
brandmäns historier. Det är alltså äntligen dags att bevisa vilken station i Sverige som är domi-
nanta inom denna världsomfattande sport!

brand-sm i mjuktennis
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Bankett:  19.00 på Stars & Stripes, klangfärgs - 
 gatan 3 (Bredvid station). Mat och   
 dryck betalas av  var och en, dock till 
 rabatterat pris. Lunch går även att in- 
 handlas här under speldagen.

Anmälan: Skickas till mansfranklin@gmail.com  
 senast 1/10-2017

Anm, avgift:  Singel: 100:- per person och klass
 Dubbel: 100:- per par och klass

Betalningsinfo fås via mail efter anmälan

Frågor: 
Måns Franklin: 073-535 44 80 
mansfranklin@gmail.com

Arena:  Hall of flame, Frölunda brandstation
 Grimmeredsvägen 150
 426 69 Göteborg

Starttid:  8.30 Lottning av klasserna
 9.00 Matchspel

Klasser:  • Singel och dubbel
 • Senior
 • Oldboys (fyller 38 år under spelåret)
 Det går utmärkt att ställa upp i både  
 senior och oldboys.

Priser:  Pris till plats 1-3 inom varje kategori. 
 Även pris till plats 1-3 i B-slutspel om  
 det tillämpas.

Boende:  Ett begränsat antal platser på Mölndals
 och Frölunda brandstation. Först till kvarn!
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paraden som slingrade sig drygt fyra kilometer från 
Kungsholms torg till Östermalms IP. Bland dem fanns 
ett åttiotal som deltog i räddningstjänstens och MSB:s 
samarrangemang, och det är fler än tidigare år.

– Jag är jättenöjd med att det blev så många, säger 
Erik Flink, jämställdhets- och mångfaldsutvecklare 
på MSB.

Men även om antalet deltagare blev högt så var 
det inte så många räddningstjänster som deltog. 
Förutom Storstockholm, Attunda och Södertörn från 
Stockholmsområdet var Karlstadsregionen, Gästrike, 
Uppsala, Nyköping och Kristianstad representerade.

Till nästa år hoppas Erik Flink på en större medver-
kan från hela landet. 

Pridefestivalen pågår hela veckan före paraden. 
På torsdagen höll Storstockholms brandförsvar ett 
seminarium om suicidprevention, med fokus på 
hbtq-personer.

– Till nästa år skulle vi vilja ha fler bra exempel 
på hbtq-arbete från vår bransch att berätta om, säger 
Erik Flink.

Brandmannen Anna Ejendal har redan bestämt att 
hon vill gå 2018.

– Självklart. Jag vet att det fortfarande finns 
många i räddningstjänsten som är skeptiska, men jag 
tycker de ska testa, det är fantastiskt!

Nästa år är Sverige värd för EuroPride.
– Visst vore det häftigt om vi kunde samla kollegor 

från andra länder till att vara med i arrangemanget, 
säger Erik Flink.

Pridefestivalen är ett utmärkt tillfälle att synlig-
göra hbtq-personer och visa att organisationerna 
står upp för alla människors lika värde, säger han.

– Men det är arbetet som sker i vardagen på våra 
arbetsplatser som är allra viktigast. Där har vi i bran-
schen mycket kvar att göra.

  TEXT OCH BILD: ANNIKA LINDQVIST, MSB 

– glädjen är helt  ofattbar! säger Anna Ejendal.
I tio år har hon varit deltidsbrandman i Forshaga, 

som hör till Räddningstjänsten Karlstadsregionen. 
Hon gick med i Prideparaden för första gången i fjol.

– Då fattade jag inte riktigt vad folk längs parad-
vägen ropade på, jag undrade om det var nån kändis 
som gick nära oss. ”Jamen det är ju oss brandmän de 
hejar på!” sa kollegan. Man blir ju lycklig, man lyfts 
fram hela vägen.

Årets samarrangemang mellan MSB och rädd-
ningstjänsterna gjorde helhetsupplevelsen ännu 
bättre, tycker hon.

I fjol upplöstes gruppen när paraden hade nått målet. 
Nu fick alla MSB- och räddningstjänstanställda som 
hade anmält sig i förväg inträdesbiljett till Pride Park 
och en matkupong.

– Vi gick in och käkade tillsammans. Det var bra 
att få lära känna folk som arbetar på olika stationer 
och på MSB. Och så fick vi se Kungsholmens brand-
station, det var jättetrevligt.

Paraden hölls lördagen den 5 augusti. Dagen bör-
jade med uppvärmning i form av yoga och tänkvärd 
underhållning på MSB:s kontor på Fleminggatan och 
fortsatte med lunch på Kungsholmens brandstation.

Jan Wisén, biträdande avdelningschef på MSB, häl-
sade välkommen till MSB. Han berättade om hur han 
när han var chef i Storstockholms brandförsvar 2008 
tog initiativ till att organisationen skulle delta i Pride.

Beslutet blev kraftigt ifrågasatt.
– Många tyckte att det inte alls behövdes. ”Här är vi 

ju som en enda stor familj. Om det skulle börja någon 
som har en avvikande sexuell läggning så är det för-
stås OK”. Då visste ju jag att det fanns flera anställda 
som inte vågade vara öppna på jobbet.

Nio år har gått sedan dess.
– Mycket har hänt. Idag tror jag att man skulle höja 

på ögonbrynen om räddningstjänsten inte skulle delta. 
Totalt gick uppskattningsvis 50 000 personer i 

Åskådarna applåderar, kastar slängkyssar, gör vågen och skriker förtjust. ”Här kommer våra 
hjältar brandmännen! Ge dem en riktigt varm applåd!” uppmanar Prideparadens speaker.

stockholm pride stockholm pride

Uppställning inför avmarsch. Ett åttiotal 
anställda i MSB och räddningstjänsterna 
gick tillsammans i årets Prideparad.

Jeanette Selin, brandman 
i Södertörn, gläds åt 
åskådarnas hyllningar.

Erik Flink, mångfaldshandläggare på 
MSB, var nöjd med att det blev så 
många deltagare. Han hoppas att ännu 
fler räddningstjänster kommer att vara 
representerade nästa år.

Attunda var färgstarka och 
hade bra fart på dansen.

KÄRLEK, GLÄDJE,

PRIDEPARAD
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Pride-rörelsen startade  i New York hösten 1969, 
efter upprepade trakasserier mot homosexuella och 
transpersoner på Stonewall Inn. 

Händelsen inspirerade också svenska aktivister, 
men det tog sin tid innan det blev större mani-
festationer. Regnbågsveckan i Malmö, numera 
Malmö Pride, började firas 1995. Europride 
startade i Stockholm 1998 och blev året efter 
Stockholm Pride.

Nu sprider sig Pride över landet. 
Som det ser ut nu kommer 58 svenska orter 

(59, om svenskspråkiga Åland räknas dit) att ha 
arrangerat lokala Pride-manifestationer när 2017 
är slut.

– Det kan mycket väl bli fler. Varje år sedan 
2010 har nya orter tillkommit, berättar Linnea 
Risinger på RSFL.

Under 2017 arrangeras närmare 60 Pride-parader runt 
om i landet. Några hålls på hösten, så ännu kan det 
finnas chans att gå med.

PRIDE RUNT OM I 

LANDET

pride runt om i landet pride runt om i landet

• Härnösand 1 januari, 

• Skellefteå 13-19 februari, 

• Åre 6-9 april, 

• Hemavan 20-23 april, 

• Katrineholm 4-5 maj, 

• Norrköping 5-7 maj, 

• Båstad 5-7 maj, 

• Växjö 8-14 maj, 

• Danderyd 17 maj, 

• Bollnäs 18-21 maj, 

• Lund 19-21 maj, 

• Ånge 19 maj, 

• Eskilstuna 26-27 maj, 

• Vingåker 26 maj, 

• Sala 27 maj, 

• Öckerö 27 maj, 

• Karlskrona 29 maj-3 juni, 

• Söderhamn 29 maj-4 juni, 

• Älmhult 1 juni, 

• Göteborg 7-11 juni, 

• Borås 15-17 juni, 

• Luleå 16-18 juni, 

• Falkenberg 16-18 juni, 

• Rissne 16 juni, 

• Kiruna 27-29 juni, 

• Kristianstad 28 juni-2 juli, 

• Västerås 29 juni-1 juli, 

• Nyköping 30 juni-1 juli, 

• Säffle 1 juli, 

• Varberg 1 juli, 

• Sundsvall 2-8 juli, 

• Hudiksvall 8 juli, 

• Kalix 22 juli, 

• Lysekil 22 juli, 

• Stockholm 31 juli-6 augusti, 

• Malmö 4-10 augusti, 

• Norrtälje 10-12 augusti, 

• Motala 12 augusti, 

• Åmål 12 augusti, 

• Trelleborg 13 augusti, 

• Mariehamn, Åland, 16-20 augusti, 

• Gävle 17-20 augusti, 

• Edsbyn 18-20 augusti, 

• Uddevalla 18-20 augusti, 

• Jönköping 23-26 augusti, 

• Örebro 25-27 augusti, 

• Bollebygd 25-27 augusti, 

• Kalmar 4-9 september, 

• Karlstad 4-9 september, 

• Uppsala 15-17 september, 

• Falun 18-23 september, 

• Mellerud 22-23 september, 

• Linköping 25 september-1 oktober, 

• Skövde 29-30 september, 

• Arjeplog 6-9 oktober, 

• Arvidsjaur 21-22 oktober, 

• Älvsbyn 17-18 november, 

• Örnsköldsvik 20-26 november, 

• Piteå 30 november-3 december
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Karlshamn - den där staden där jag växte upp. Den staden har en räddningstjänst. Och efter-
som jag ju har en viss benägenhet att plåta räddningstjänst så... Ja, ni kan nog lista ut vad som 
skedde.

checkat in på en brandstation...
Jag har inför denna övning febrilt tuggat åksjuke-

tuggummi (oväntad bieffekt: munnen domnar bort) 
eftersom jag vet med mig att jag har en liten tendens 
till sjösjuka. Men både en tur med lilla ribbåten och 
med den lite större skutan går bra - jag kräks inte 
över någon alls. Och det är ju positivt. För alla.

Själva fotandet är nästan lite för enkelt i skär-
gårdsmiljö med simfötter- och snorkelförsedda ba-
dande brandmän på jakt efter en sänkt plastdunk 
någonstans på botten, detta med Karlshamns Hamn 
som kontrastfull fond i bakgrunden. Bara att foku-
sera och trycka av liksom - en barnlek.

Det blir lunch efter övningen, mer kaffe inklude-
rat, och därefter är det fysträning. Jag, med en för-
kärlek för att lyfta någon hantel på gymmet, finner 
att jag plötsligt tackat ja till en timmes innebandy. 
Jag har inte spelat sedan gymnasietiden och det var 
så att säga inte förra året. 

Jag varnar gänget om att kombinationen klubba, 
vinnarskalle och envis fotograf inte är den mest hän-
synsfulla men de spelar coola och lovar att de ska 
vara snälla. Jag misstänker att de inte riktigt förstått 
hur jag menade. 

En snabb genomgång av regelverket (ytterst mi-
nimalt) och sedan kör vi igång. Den första minuten 
eller så är det snälla tag från motspelarnas sida men 
de glömmer sedan att jag är en gäst som man ska ta 
väl hand om. 

det är den 23 jul i , strax innan klockan åtta på 
morgonen, när jag ringer på dörren till brandstationen 
i Karlshamn. En medlem ur avgående styrka öppnar 
och ser oerhört lättad ut över att han ska få gå hem 
och inte hänga med mig nästkommande dygn.

Micke, Fredrik, Erik, Göran och Mårten ska dock 
utsättas för mina fotostalkingtendenser i 24 timmar 
framåt. De SER avslappnade ut, som om det inte alls 
är det minsta konstigt att jag är där och inte tänker 
gå hem än på ett tag, men det kommer en och annan 
skeptisk och fundersam blick. Helt förståeligt.

Jag förklarar lite vad jag gör, hur jag brukar jobba, 
att jag försöker att inte vara i vägen men att jag inte 
kan garantera något och att de inte ska tveka att säga 
ifrån om jag gör något tokigt.

De fem brandmännen ser lite lugnare ut allt efter-
som och vi kör lite taktiksnack utifall att det går larm 
- jag tilldelas egen plats i släckbilen (mitten bak) och 
Micke, skiftets styrkeledare förevisar en del av for-
donen och hur dessa är utrustade ( jag är ju en sådan 
där nyfiken typ).

Efter frukost (med kaffe såklart) packas utrustning 
och båt och vi beger oss ut till Ortholmen för vatten-
övning. Jag får erbjudande om att testa att bada och 
dyka men när jag ser att dräkterna släppt in vatten 
vid vissa ställen så mumlar jag något undvikande 
och drar mig ur det projektet. 

Förresten, hör och häpna - det är solsken. Vädret 
verkar inte ha koll på att jag och mina kameror har 

MADRASSBRAND, VATTENLIVRÄDDNING, 
INNEBANDY OCH JORDGUBBAR MED 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

i  Karlshamn 

Att kunna slå knopar 
är bra kunskap i 
båtvärlden.

Karlshamn - skärgårdsstad med 
oljehamnen i bakgrunden.

gästspel i karlshamn gästspel i karlshamn

Fredrik kämpar med 
att få på dräkten.
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gästspel i karlshamn gästspel i karlshamn

Någonstans på botten finns en 
plastdunk med en tyngd och 
brandmännen turas om att söka 
efter den.
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gästspel i karlshamn gästspel i karlshamn

Jag åker en sväng med Erik i 
lilla båten och blir inte sjösjuk 
en enda gång.

Micke - gruppens styrkeledare simmar 
också en sväng i Östersjön.

Göran är troligen styrkans mest sjövane 
medlem men har här lämnat över rodret 
till en av kollegorna.

Då ska dräkterna av 
igen... Mårten och 
Fredrik verkar i alla fall 
ta sig an den kampen 
med glatt humör....
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Se fler av Åsas bilder på:
WWW.NSK.SE/FOTOBLOGGEN

Efter matchen (som vi vann, knappast min för-
tjänst, men ändå), orkar jag knappt stå upp. På dar-
riga innebandyovanaben, med helt färska blåmär-
ken i olika storlekar, stapplar jag ut från hallen och 
parkerar mig med en osmidig duns på marken, ute 
i friska luften. Dock ska jag tillägga att jag inte är 
den enda som ser lite småsliten och svettig ut. Det 
visar sig senare att det ska ta cirka tre dagar innan 
träningsvärken släpper så pass mycket att jag kan gå 
någorlunda normalt igen och inte vagga fram som en 
höggravid anka.

Kamerorna vilade ut i mitt sovrum under matchen, 
därav inga bilder. Ingen tid till fotografering liksom 
när det fanns så många smalben att dunka klubban i.

Här efter någonstans fattar vädret att jag är på fo-
touppdrag och det slutar inte regna förrän fram på de 
tidiga morgontimmarna. 

Passet är lugnt larmmässigt sett. Efter en seriöst 
efterlängtad pizza så åker vi ut på ett brandtillbud. 
Branden är släckt av husägarna men det är rök kvar 
i källarvåningen och vädringsmöjligheterna begrän-
sade. Det visar sig att en skumgummimadrass som 
stått lutad väggen har trillat och lagt sig mot en tänd 
glödlampa. Resultatet blev en bränd madrass men 
tack och lov hade en av de boende ett ärende in i 
rummet och upptäckte branden i tid. 

Men lukten är inte ens i närheten av ange-
näm och brandmännen gör en insats med fläktar 
och rökätare och det hela blir sedan ett ärende för 
försäkringsbolaget.

Vi rullar tillbaka i hällregnet, styrkan återställer 
och med kaffe, glass och jordgubbar blir det sedan 
TV-kväll. Jag har sett filmen ifråga, Bodyguard, så 
många gånger att jag går och lägger mig innan slu-
tet, och meddelar att vi ses imorgon bitti. Alla ser 
skeptiska ut och det muttras om att det nog blir larm 
under natten, men eftersom jag hittills fått sova 
ostört varenda natt, både i Höganäs och Hässleholm 
när jag dygnat där, så kan jag utlova sömngaranti. 

Och jag fick rätt.
Tack Karlshamn för stor gästfrihet, många skratt, 

gott kaffe och fina fotomöjligheter.

  TEXT OCH BILD: ÅSA BRORSSON

gästspel i karlshamn

Kombinationen glödlampa och 
madrass - inte särskilt lyckad. 
Tack och lov gick allt bra - 
branden upptäcktes i tid.

Översättning: Det ska gå.

Micke och Göran kämpar 
med en strulande fläkt i 
jobbet med att ventilera 
efter madrassbranden.
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Support • 010-240 55 30 • rib@msb.se

Nu kan du se ett nytt reportage från 
erfarenhets och utbildningsserien 90 
sekunder. Denna gång handlar det om en 
omfattande brand i en kem industri som 
tillverkar färgpigment. Branden ägde rum 
i Huntsman strax utanför Björneborg i 
Finland.

Du hittar reportaget på 90 sekunders 
Playsida på msb.se/90sekunder

Du känner väl till att 90 sekunder 
publicerar nya reportage den första 
måndagen i varje månad!

Mer information om 90 sekunder och hur 
du beställer ett abonnemang fi nns på 
MSB:s webbplats.

msb.se/90sekunder

Nytt 90 sekunder reportage ute nu!

Foto: Ingrid Sjöberg

kvinnliga brandmän i blekinge

Räddningstjänsten Västra Blekinge har från år 
2007 fram till idag ökat antalet kvinnliga med-
arbetare från 2 till 13. Högst andel kvinnor 
har vi på dagtid, men från 2012 har det blivit 
fler kvinnor även som deltidsbrandmän och 
i december 2016 fick vi vår första kvinnliga 
styrkeledare.

och i den han vill vara, och det är beundransvärt att 
se hur han kan resa sig och stå upp för den han är. 
Lukas har kämpat sig igenom livet och kan nu säga 
att han är lycklig, att livet faktiskt är bra nu. Han 
är gift, han arbetar som brandman precis som han 
drömde om, och han har möjlighet att hjälpa andra 
som går igenom samma smärtsamma process och tid 
i livet som han själv gjorde. 

Det vi tar med oss från föreläsningen är, förutom 
en stor beundran för Lukas, en känsla av att vi alla 
kan göra skillnad. Det var många aha-upplevelser 
under kvällen, situationer som man fick se ur ett an-
nat ljus och framförallt ett väldigt viktigt budskap 
om vikten av att tänka efter före, att se andra männ-
iskor, att inkludera istället för att exkludera. Det 
handlar dels om de tydliga situationerna, att inte delta 
i kränkningar och mobbing – men även att inte stå tyst 
bredvid och inte göra något. Det handlar även om alla 
de där vardagssituationerna, det som kallas ”jargong”, 
”skämt” och ”gruppkultur”, sättet man pratar om och 
med varandra och sättet man pratar om andra, spe-
ciellt andra som är lite annorlunda. Den ”jargongen” 
kan vara otroligt sårande för den som blir utsatt, och 
man vet inte vad den personen har med sig i sitt ba-
gage. Det är också i ”jargongen” som fördomarna får 
fäste och det är där man vädrar dem utan en tanke på 
hur man uttrycker sig eller vem som lyssnar. Man ser 
inte att någon i gruppen sitter med ett liv av kränk-
ningar bakom sig eftersom de är just den personen 
som fördomarna pekar ut. Att arbeta med jämlikhet 
innebär att se till alla människor och att behandla alla 
människor med samma respekt, oavsett vad man själv 
har för tankar, för alla människor har samma rätt att 
leva – inte bara existera.

  TEXT: SANDRA BOHLIN

HR-CHEF, RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA BLEKINGE

under åren har v i  arbetat aktivt för att öka intres-
set hos kvinnor för arbetet som brandman, på heltid 
såväl som på deltid genom att bl.a. erbjuda riktade 
prova-på dagar enbart för kvinnor. Under den dagen 
ges en inblick och möjlighet att prova på rökdykning, 
arbete vid trafikolycka och även en teoretisk inblick.

Som förbund strävar vi efter en jämnare könsför-
delning och vill gärna rekrytera fler kvinnor, främst 
till den operativa verksamheten. Räddningstjänster 
är traditionellt manligt dominerade arbetsplatser, 
och genom att göra en medveten satsning för att re-
krytera fler kvinnor får man en möjlighet att ta till-
vara på de fördelar som kommer av att ha en blandad 
personalgrupp. 

Räddningstjänsten Västra Blekinge arbetar även 
med ett jämlikhetsprojekt för att öka medvetenheten 
inom organisationen för dessa frågor. I projektet in-
går bl.a. att man diskuterar värdeord, vad de innebär 
internt och externt samt en föreläsning med Lukas 
Svärd som belyser mångfaldsfrågor och omvärldens 
bemötande. Lukas är utbildad och arbetar idag som 
brandman, varit anställd inom Försvarsmakten och 
representerar Team Sweden i triathlon.   

Lukas börjar med att berätta om sin barndom och 
uppväxt, hur han föds som Jennie men alltid är 
medveten om att han egentligen är Lukas och han 
delar med sig av sig själv på ett otroligt öppet och 
ödmjukt sätt. Som åhörare förundras man över den 
kämparanda och den överlevnadsinstinkt som finns i 
först barnet, sedan ungdomen och till sist den vuxna 
som äntligen får hjälp att ställa till rätta det som blev 
fel från början. Lukas har levt ett liv där han under 
många år fått kämpa mot hat och förödmjukelser, 
från såväl andra som sig själv, och han har lyckats 
att ta sig igenom det och bestämt sig för att det inte 
ska avgöra vem han är nu. Det han varit med om 
tidigare ska inte begränsa honom i det han vill göra 

Från     till    
PÅ TIO ÅRS TID. 

2 13
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Det är en tisdagskväll i Lönsboda, i nordöstra Skåne. En bil brakar rakt in i en annan bil och 
bilföraren kör dessutom över en helt oskyddad fotgängare. Men jag lovar, det var inte mitt fel, 
fast vittnen envetet hävdar motsatsen.

över den situation man befinner sig i och därmed 
vara utlämnad till andra – det är INTE min grej.

Så, efter tydliga instruktioner från Simon om att 
jag är vid medvetande, har nack- och ryggskada samt 
sitter fast med fötterna, så drar jag ett djupt andetag 
och klättrar in i den gamla Volvo som jag tydligen 
framfört så vårdslöst att jag orsakat en svår olycka. 
Under min bil ligger en stackars fotgängare fast-
klämd och i den andra bilen finns en något mer ruti-
nerad markör, Leif, som själv arbetat som brandman.

Det känns som en seriöst lång väntan innan släck-
bilen 8210 dyker upp, jag har svurit både en och två 
gånger inombords vid det här laget över min belä-
genhet. Men det gäller att försöka göra det bästa 
av situationen och jag knäpper av ett par bilder. 
Styrkeledaren Pierre är snabbt framme vid bilarna 
i arbetet med att skaffa sig en överblick av situatio-
nen och en av brandmännen kollar status på mig och 
konstaterar att både personen under min bil och Leif 
är i mer akut behov av hjälp.

Det ger mig lite tid att fota vad som händer, även 
om jag har stränga order om att titta rakt fram ef-
tersom jag gnäller över nackont. Fotgängaren under 
min bil räddas först genom att brandmännen pumpar 
upp en luftkudde, vilket får min bil att luta – jag är 
inte helt överförtjust i detta men Jannike, den brand-
man som har kontakt med mig i det här läget, förkla-
rar vad som händer och det lugnar mig.

Därefter plockar styrkan ut Leif från den andra 

det är övn ingsdags  med räddningstjänsten, ikväll 
är det Lönsbodas Grupp A som ska utmanas. De vet att 
det blir trafikolycka och de vet att det är fotograf på 
plats men de vet inte att det blir en liten överraskning 
– en av de personer som sitter skadad och fastklämd är 
en fotograf. En fotograferande fotograf. Att skadas i 
en bilolycka får uppenbarligen inte en hängiven rädd-
ningstjänstfotograf att släppa greppet om kameran.

Hur det gick till vet jag knappt, det började lite som 
ett skämt mellan mig och övningsledarna Simon och 
Bamse att jag skulle vara markör i övningen, men ef-
ter att ha funderat ett tag så tänkte jag, what the hell, 
varför inte? Det enda knepiga var ju fotograferingen 
– det är extremt svårt att plåta händelseförloppet uti-
från när man sitter fast i en bil.

Så jag anlitade en del av övningsledningen, när-
mare bestämt Bamse, som extrafotograf. Jag meck-
ade ihop lite inställningar och gav honom en snabb-
kurs i fotografering och sedan räckte jag över min 
ena fina lilla ögonsten till honom – min nyaste Nikon 
D7000. För att slippa ha stor kamera med in i bilen så 
kidnappade jag dotterns lilla Nikon D60 och slängde 
på ett vidvinkelobjektiv och hade väl någon förhopp-
ning om att få till i alla fall en bild eller två.

Väl på plats verkar hela projektet vara en väldigt 
tvivelaktig idé. Jag står ju alltid och fotar på utsidan, 
på säkert avstånd liksom. Jag har ju sett bilar klippas 
upp vid flera övningstillfällen och alltid varit glad 
att jag inte befunnit mig däri – att inte ha kontroll 

FOTOGRAF ORSAKAR  
olycka  i  Lönsboda 

projekt räddningstjänst projekt räddningstjänst

Låt er inte luras av leendet 
- jag är inte övertygad om 
att detta är en bra idé.

Jannike är framme 
och kontrollerar om 
jag är vid liv.

Jag blir inte prioriterad utan den 
andre bilföraren får hjälp först. På 
bilden syns även förstefotografen: 
övningsledaren Bamse.
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bilen, från att de börjar och tills han är ute på asfal-
ten så har det bara gått 4,5 minut.

Och så blir det min tur. En brandman håller nack-
en, en annan sitter bredvid mig i bilen och det är en 
synnerligen obekväm situation trots att det bara är 
på låtsas. Det är väldigt trångt och för att skydda då 
brandmännen ska börja klippa i plåten, så täcks jag 
av bubbelplast, vilket gör att jag ju inte heller ser 
något. Men lugnt och pedagogiskt förklarar Jannike 
hela tiden vad som händer och trots att jag ju vet att 
dörren ska plockas av och stolpen klippas av på två 
ställen, så hoppar jag till av smällarna när hydraul-
saxen gör sitt jobb.

Styrkan får jobba lite eftersom jag ju sitter fast 
med fötterna vid pedalerna ( jag är glad för att mina 
kängor har stålhättor), men ungefär 6,5 minut senare 
ser jag majhimlen ovanför mig och jag andas ut lite 
grann.

Ja, det var bara övning och det underlättar givet-
vis att inte vara skadad och ha ont på riktigt, men 
det var en sådan där upplevelse som jag stoppar ner 
i erfarenhetsbagaget. Jag känner också att jag är im-
ponerad över lugnet hos brandmännen och över hur 
snabbt de lyckades med att få ut mig och att det inte 
alls var i närheten så obekvämt och hemskt som jag 
fasade för innan övningen utan det var lugnt, meto-
diskt och samspelt.

Däremot kan jag ju inte förneka att det kändes bra 
att få tillbaka min kamera och kunna återgå till att 
göra det jag gör bäst – fotografera. Stadigt stående på 
marken. Och lite på avstånd.

Och jag förnekar fortfarande att olyckan var mitt fel.

  TEXT: ÅSA BRORSSON

     BILD: ÅSA BRORSSON, SIMON JOHANSSON, BAMSE PERSSON

projekt räddningstjänst

BRAND – & RÄDDNINGSSTEGAR FRÅN WIBE LADDERS
STEGAR SOM RÄDDAR LIV

wibeladders.se/norbas

WIBE LADDERS är ledande i Europa på 
tillverkning av brand- och räddningsstegar. 
Vår gedigna erfarenhet är din garanti för 
produkter med beprövade och genomtänkta 
funktioner av högsta kvalitet. 

Annons Wibe Ladders Norbas.indd   1 8/21/2014   2:01:48 PM

www.eljisport.com

SVENSKTILLVERKADE

RÄDDNINGSDOCKOR, 
BRANDDOCKOR, VÄSKOR M.M

Gesällgatan 1, 266 32 Munka Ljungby
Tel. +46 (0)431-43 13 20 E-post; info@eljisport.com

ARBETSMILJÖVÄNLIG BRANDFILT
Marknadens enda brandfilt som 
inte innehåller glasfiber samt 
andra miljöfarliga ämnen.

Bessa, Pierre och Peter klurar 
på hur de ska få ut den fast-
klämda fotografen.

Om någon tycker att jag ser  
skeptisk ut så är det med all rätt.

Borttagning av dörr och stolpe 
pågår.Jag hoppade till av smällen 
när B-stolpen klipptes av.

Nåja, de verkar glada över att ha 
fått ut mig. Jag är lika lättad.

Så här ser en lätt möglig övningsbil 
ut efter att Grupp A i Lönsboda 
gjort sitt jobb (och vi noterar att 
jag faktiskt satt på en filt.)



30 Swedish Firefighters  4 • 2017Swedish Firefighters  4 • 2017 31

”The best or nothing” är visserligen en slogan som är hämtad ifrån en reklam, med det beskriver 
också inställningen till de utbildningar som vi levererar. ”Ska vi göra det, så ska vi göra det bästa 
vi kan.”

på tre viktiga egenskaper som våra instruktörer ska 
ha: stor kunskap, god pedagogisk förmåga och hu-
mor. Alla våra instruktörer har lång erfarenhet av 
utryckningstjänst och nästan alla är fortfarande ak-
tiva inom operativ räddningstjänst. I och med det 
får diskussioner om verkliga händelser ett annat djup 
då det kan gälla olyckor där instruktören själv varit 
med på insatserna. 

Då våra instruktörer är fantastiska pedagoger och 
har en stor portion humor bidrar det till att deltagar-
na ofta upplever våra utbildningar som lättsamma 
fast de har ett allvarligt innehåll. Vi vill att profes-
sionalism ska genomsyra hela ledet i en utbildning. 
Det innefattar all personal i utbildningsstyrkan. Allt 
ifrån administratören vid bokning till servicetekni-
kern vid praktiken.

Vår önskan om att ständigt förbättras gör oss öpp-
na för förändring. Vi gör ofta kursutvärderingar för 
att säkerställa att deltagarna är nöjda och tar tack-
samt emot eventuella kommentarer till förbättringar. 
Vi gör även kundundersökningar gentemot den som 
har beställt utbildningen för att se om den kunskap 
vi har förmedlat ger resultat i deras verksamhet. Av 
resultaten att döma så vill jag säga att vi har lyck-
ats. De utvärderingar och undersökningar vi har 
gjort visar på ett mycket bra resultat. När till exem-
pel Brandskyddsföreningen Sverige var här för att 

utb i ldn ingsenheten På räddningstjänsten i Karlstad 
utbildar cirka 9000 personer varje år inom brand och 
räddning. Majoriteten av utbildningarna är inom 
brandkunskap. HLR utbildningarna har ökat på senare 
tid och kommer säkert att fortsätta göra det. I takt med 
att hjärtstartare blir vanligare i samhället och på ar-
betsplatser följer även önskemål om utbildning inom 
detta område. 

När jag började på min tjänst för fyra år sedan var 
inriktningen klar. Vi vill att våra utbildningar ska 
vara de bästa som finns på marknaden. För att de 
skulle vara det slipade vi på varje detalj. Vi analyse-
rade allt och åtgärdade det som vi ansåg som brister. 
Vi renoverade våra undervisningslokaler, köpte nya 
möbler, bekväma stolar, modern teknik, och snyggade 
till våra presentationer. Vårt övningsfält är ett fan-
tastiskt område där vi har möjlighet till många olika 
praktiska moment. Vi kompletterade våra miljöer och 
gjorde flera olika alternativ så att de som har gått en 
utbildning hos oss tidigare inte nödvändigtvis behö-
ver känna igen momenten. Även en sådan detalj som 
fikat tycker vi är viktigt. Kursdeltagaren ska känna 
att vi har lagt ner oss för att denne ska kunna få en bra 
utbildning och en trevlig vistelse hos oss. 

Att ha bra förutsättningar i form av lokaler och öv-
ningsplatser är viktigt, men kärnan i en utbildning 
består av något annat. Instruktören. Vi har fokuserat 

kvalitetssäkra våra Heta arbeten-utbildningar, skrev 
deras kontrollant detta utlåtande: 

 ”Utbildningen genomfördes i en mycket fin och 
trevlig utbildningslokal på övningsanläggningen 
Sandbäcken vid Rtj Karlstad. Stor och ljus lokal med 
all teknik som kan önskas.”

”Morgan är en mycket bra instruktör. Utan att 
överdriva håller han högre klass än många av våra 
huvudinstruktörer. Han är otroligt engagerad och 
kunnig inom Heta Arbeten. Dessutom har han en ap-
proach som går hem hos både killar och tjejer på ut-
bildningen vilket är ovanligt hos de jag sett tidigare.”

Ett toppbetyg från en betydelsefull aktör. Det 
känns bra att allt det arbete som vi har lagt ner ger 
resultat. Som ni förstår så blir man som chef stolt när 
man läser detta utlåtande. Morgan är en stor anled-
ning till vårt goda rykte och till den höga kvalité 
som vi har. Han har en enorm arbetskapacitet och 
han levererar, i utbildning efter utbildning.

Utbildningar och övning med andra blåljus- 
organisationer.
Vi har även samarbete med bl.a. Karlstads Universitet, 
polisen och landstinget. Vi utbildar all personal inom 
Landstinget i Värmland i brandkunskap och med-
verkar även i utbildningen Prehospital sjukvårdsled-
ning. I den utbildningen får vi möjlighet till samöv-
ning med polis, ambulans och SOS. 

Utbildningar och övning åt räddnings-
tjänsten.
Vi har genomfört flera utbildningar för räddnings-
personal i beredskap åt MSB, även de med goda re-
sultat och nöjda deltagare.

Vårt övningsfält används även för att öva och ut-
bilda vår egen personal. Vi har flera hus för varma 
rökdykningar och många olika miljöer för att träna 
olika räddningstjänstscenarion. Förutom att öva vår 
egen personal så skräddarsyr vi även övningar åt an-
dra räddningstjänster. 

Hösten 2015 var Nerikes brandkårs heltidsbrand-
män här och övade olika olycksscenarier. Vi hade 
förberett olyckor som de fick som larm och de skulle 
lösa uppgiften så nära verkligheten som möjligt. Det 
var givande dagar för oss att ha dem här och jag vet 
att de också uppskattade tillfället till bra övningar. 

Vi levererar även övningar åt Bergslagens rädd-
ningstjänst. Deras heltidsbrandmän var hos oss i vå-
ras och övade övertändning och varm rökdykning. 
Bergslagen kommer förövrigt tillbaka i vår med en 
RiB-station som ska få göra samma övningar. Det är 
extra roligt att få samverka och öva med brandmän 
från andra organisationer. Det utvecklar både oss 
som arrangerar och de som övar och stärker givetvis 
samverkan oss emellan.
  TEXT: ROGER HESSELIUS, CHEF UTBILDNINGSENHETEN

KVALITÉ ÄR VÅR 

framgångsfaktor

utbildningsenheten karlstad

Bauer – professionell partner
till Granzow sedan 1993
Vi på Granzow är en av Sveriges största 
leverantörer av kompressorer och 
luftbehandlingsutrustning med mer än 40 års 
erfarenhet och med en rikstäckande 
serviceorganisation.

Kvalitet och kunskap räddar liv
Genom ett nära samarbete med svenska
brandförsvaret kan vi ge dig en rad exempel
på olika lösningar anpassade för ditt behov.
Kontakta oss så berättar vi mer! 

www.granzow.se • Tel 0171-478 000
‘Granzow®’ reg. varumärke Granzow AB. © 2008

Sverige-
ledande på 
högtrycks-

kompressorer

Möt oss på

Teknikdagar 2012
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degerhamns räddningsdag degerhamns räddningsdag

Johan Persson, brandman i Degerhamn, hörde av sig till undertecknad fotograf och undrade 
om jag var intresserad av att ställa ut bilder på Degerhamns Räddningsdag. Inte vilka bilder 
som helst då då utan det handlar såklart om att visa upp väl valda delar ur mitt räddningstjänst-
fotoarkiv. Självklart tackade jag ja. 

Flamman och Lågan, bilsläpp från kran, Missing 
People samt ett högt uppskattat godisregn.

Johan Persson, arrangemangsansvarig, är nöjd 
med årets räddningsdag och uppskattar att ungefär 
4000 besökare gästade evenemanget.

Jag släpade ju med mina barn till Öland och efter 
att de fått varsin ansiktsmålning, försett sig med re-
jäla mängder godis, kramat Flammy och med stort 
engagemang följt Flammans och Lågans brandsäker-
hetsshow, så krävde barnen brandvarnetest så fort vi 
kom innanför dörrarna i bostaden. Och sedan skällde 
de på mig för att jag inte ännu hängt upp brandfilten 
efter att vi nyss flyttat... Att brandvarnarna sitter 
uppe och att brandsläckarna är utplacerade - det fick 
jag inget beröm för.

Jag kan ändå rekommendera ett besök på nästa års 
Räddningsdag -  även om ungarna kommer därifrån 
som små sockerkickade monster som bara tänker på 
brandsäkerhet i hemmet.

Det är ju inte omöjligt att ni får se en sådan där 
räddningstjänstfotograf där även nästa år. 
  TEXT OCH BILD: ÅSA BRORSSON

efter mycket vånda , grav beslutsångest och velande 
hit och dit så lyckades jag välja ut knappt 30 foton 
från mina besök hos olika skånska räddningstjänster 
och det var med viss spänning jag inväntade åskådar-
nas reaktioner.

Men feedbacken var enbart positiv, både från de 
som själva arbetar inom branschen och från övriga 
helt vanliga människor. Många barn fastnade fram-
för fotona, särskilt bilderna på trafikolyckeövning i 
Lönsboda och de befriade grisarna ur den välta gris-
transporten i Hässleholm. Porträttbilderna på flera 
kvinnliga brandmän fick flera av barnen att stanna 
upp lite extra och jag fick höra hur de minsann skul-
le bli brandmän i framtiden, även om någon velade 
mellan att bli bonde och brandman. 

Räddningsdagen har, med undantag för ett år, va-
rit ett årligt återkommande sommarevent i öländska 
Degerhamn sedan 2006. Det är en dag som bjuder på 
mer än bara brandbilar utan det är en gedigen bland-
ning av blåljusverksamhet, hemvärnet, hoppborgar, 
ansiktsmålning, sjöräddning, lastbils- bil- och trak-
torutställning, brandteater med de två brandmännen 

Öländsk  folkfest  på  
DEGERHAMNS RÄDDNINGSDAG 

Flamman visar upp en brandvarnare 
som varit med om en brand och det 
är stora ögon hos den yngsta delen 
av publiken.

Flamman och Lågan vaknar upp av 
brandvarnarens tjutande.

En livs levande Flammy.  
”Åh, så mjuk”, utbrast en  
yngre räddningsdags- 
besökare.

Traktorutställningen var poppis, 
särskilt bland de yngre besökarna.

I Flammans och Lågans 
brandshow fick publiken 
se hur det går till när en 
brandman gör sig klar för 
utryckning.

Även polisen fanns 
på plats under 
räddningsdagen.
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NR 5 •  2017
I brevlådan 26:e okt

serie & sudoku

Lösning för nr 3 2017:

Lösningen hittar du i nästa nummer.

Lätt Medium

4 5 6 7
2 3 4 1

8 5 4 6

8 3 5
4 2 8 5 7
6 1 2

5 4 1
1 3 4 8

8 4 1 6 3
© Bulls

9 3 5
2 1 7
7 5 9

1 8 4 5
8 7 5 2 6

6 1

4 8 7 6
9 8

6 9 8 1
© Bulls

2 7 5 9 4 8 3 6 1
4 1 6 3 5 2 8 9 7
8 3 9 1 6 7 4 5 2

7 2 8 6 3 9 1 4 5
1 5 3 8 7 4 9 2 6
9 6 4 2 1 5 7 3 8

5 9 7 4 2 1 6 8 3
6 8 1 5 9 3 2 7 4
3 4 2 7 8 6 5 1 9

© Bulls

4 8 7 6 2 1 9 5 3
1 6 3 9 5 8 4 2 7
5 2 9 7 4 3 6 1 8

9 5 2 8 6 7 3 4 1
7 4 6 3 1 2 5 8 9
3 1 8 5 9 4 2 7 6

2 9 1 4 8 6 7 3 5
6 3 4 1 7 5 8 9 2
8 7 5 2 3 9 1 6 4

© Bulls

STIHL BRANDCHAPS FIREFIGHTER
Chaps, speciellt  framtagna i sam-
arbete med Räddningstjänsten.
• Sågskydd enligt EN 381, skyddsklass 2, 

design A.
• Spännen för enkel och snabb               

påtagning.
• Yttertyg i flamsäkert material.

STIHL MOTORSÅG MS 461 R
För räddningsinsatser och till brandbekämpning. 
• Räddningskedja - tar sig snabbt igenom tak, väggar, plåt, 

säkerhetsglas etc.
• Skärdjupsbegränsare - ställ in exakt efter behov.

stihl.se

STIHL och VIKING säljs endast genom servande fackhandlare för 
att garantera kompetent rådgivning och personlig service.
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Swedish Firefighters
Palmfeltsvägen 19
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WWW.SFFPROFILSHOP.SE

Hos oss hittar du fräcka och snygga Swedish 
Firefi ghters-prylar. Fri frakt på alla varor!

Sportväska 

Sportig väska med färgdetaljer i orange. 

Ett vävt Swedish Firefi ghters märke på 

höger sida. Rymliga fack. Smidig att 

bära med speciellt vadderat axelskydd. 

Exklusiva metallclips med vridskyddade 

fästen. En rejäl och lagom stor sport- 

och fritidsväska.

WWW.SFFPROFILSHOP.SEWWW.SFFPROFILSHOP.SEWWW.SFFPROFILSHOP.SE
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