Det var jag som blev utslängd från balkongen…
Det kom ett mail med fråga om vi kände till en radhusbrand i Storfors någon gång mellan 197678. Göran Nilsson skrev att han blev utslängd från balkongen.
Branden fanns inte med i våra listor men veteraner från kåren i Storfors kom ihåg branden. Det
var mitt i natten och mycket kallt. Minnena varierade; en grabb blev skadad, svårt få fram vatten
i kylan och snön, stora skador, bara en del skada. Branden inträffade den 18 februari 1977.
Brandstyrkan hörde då till Kristinehamn och där fanns tidningsurklipp.
Göran tackade för urklippen; Tänk... jag får rysningar och det är som att livet "flickar till som
en filmsnutt". Göran berättar vidare;
Det jag kommer ihåg så här direkt är att anledningen till branden var att vi hade gardiner som
hängde ner över elementen i vardagsrummet. Då det var så kallt denna vinter hade dessa
elelement stått på för fullt och till slut hade dessa antänts. Dessa hade sedan gått upp till det
uppspända innertaket och tagit snabbt eld, och ramlat ner och tänt eld på bokhyllan. När farsan
väckte mig så var hela nedervåningen helt övertänd, på vägen ut så såg jag lågorna som gick
upp genom trappan till övervåningen. Janne (min bror) som hade eget rum var nära att åka
ner genom golvet. Farsan öppnade dörren och slet ut Janne varpå hela golvet rasade ner.
Janne var 12, jag var precis 8 och min syster var 5 år. Farsan räckte över Mari till grannen
och kastade ut mig och Janne från balkongen. Jag kommer ihåg att Manfred dök ut från räcket,
därför skadade han arm och nacke/rygg.
Det har kommit tillbaka så mycket minnen. Farsan fick en "knäpp" och trodde morsan var
kvar i huset och var på väg att klättra in igen för att rädda henne. Hon var dock ute och
dansade denna kväll. Det var folk som stoppade honom,
Det ska poängteras att vi överlevde tack vare att våra två schäferhundar väckte farsan och
varnade om faran. Båda klarade sig ut genom balkongen. Tack vare det stora snödjupet klarade
sig människor och djur oväntat bra. Att denna brand inte krävde några dödsoffer beror på
dessa två hundar.
Detta är en historia med lyckligt slut. Det som är galet är att jag även var med om en brand
när jag var två år. Hela huset brann ner även då.
Av artiklarna framgår att byggnadsnämnden inte godkänt byggnaden men den accepterades
sedan man gjort väggar med dubbla gipsskivor – Statens Planverk var inkopplat. Enligt
förskrifterna fick en brand inte spridas till annan lägenhet inom 30 minuter. Lägenheterna hade
innertak av PVC (Barracudatak) och gav en snabb brand-spridning och mycket rök. En granne
var skrämd av dessa innertak som ramlat ner och klibbade fast på allt.

Brandvarnare kom i mitten på 70-talet. De såldes vid dörren och med skrämsel. Priset
var 5-600 kr och de krävde specialbatterier. Allmänna råd att ha brandvarnare skrevs
2001 av Räddningsverket/BjA

