
   

 

 

Branden i Hagbergsgården, Norra Torget 6, Kristinehamn den 25 

november 1966. Intervjuer, klipp mm samlat av Per Modin 

Nya Kristinehamns Posten 25 november 1966: 

 

 

Hagbergsgården, med bland annat ett café, vid N:a torget totalförstördes vid en häftig 

eldsvåda i natt. Branden började i den enda bebodda lägenheten på andra våningen och blev 

oerhört våldsam till sin omfattning.  

Stundtals sprutade lågorna som eldkvastar från fönster och takluckor och kraftiga explosions-

artade puffar sprängde fönstren så att glassplitter flög vida omkring. Under tidigt skede blev 

också en av brandmännen, Karl Nicklasson, rökskadad när han från en stege försökte tränga 

in på andra våningen. Han var endast försedd med den lätta rökmasken och denna stoppade 

inte för den intensiva rökutvecklingen. Strax efter det att han hittats avsvimmad och burits 

ned från stegen, kom de båda explosionsartade puffarna, men då fanns som tur var ingen 

brandman vare sig på stegar eller inne i huset. Nicklasson fördes till lasarettet, där han fick 

ligga kvar. Han hade dock återfått medvetandet i ambulansen på väg upp till lasarettet. 



   

17 januari 2023 samtalade arbetskamraterna Bertil Runberg och 

Håkan Kruse tillsammans med Per Modin om den dramatiska 

branden. 
 

Brandens upptäckt 

Branden som upptäcktes cirka klockan 02.05 av lägenhetsinnehavaren försäkringstjänsteman-

nen Börje Andersson, som vaknade av att det brann vid fotändan av sängen. Han rusade upp 

och fick i all hast på sig skjorta och ett par byxor. Barfota sprang han sedan till polisstationen 

(ca 100 meter) varifrån brandkåren larmades klockan 02.12. 

Bertil Runberg berättar: 

Jag minns att i ett tidigt skede tog vi vatten via en motorspruta från älven vid Vågmästarbron. 

När vi väl kom upp till fastigheten fick jag uppgiften att bevaka nedervåningen och hade med 

mig en smalslang. Men när jag öppnar dörren till torgkaféet och gick in hördes det då att det 

var lönlöst. Det dånade i hela huset. I just det torgfiket som Rune Henriksson och jag varit 

och köpt smörgåsar på sedan början av -50 talet då vi jobbade vid järnvägen. Det var så fett i 

dessa lokaler att det inte var svårt att räkna ut att det inte fanns en chans. Det syntes inga lå-

gor, ingenting, du kunde se in i lokalen, när jag stått där en halvtimme så fick jag en sån där 

lustig känsla, å gud vad jag var hungrig. Och jag såg fram i disken, det var belysning där inne. 

Där låg travar med Marabou chokladkakor, men så pass hade man ju fått inpräntat sen ambu-

lansåkningen och jobbet i övrigt. Du tar inte en pryttel. Och jag som var så hungrig, jag stod 

och stirrade på de där chokladkakorna men jag kunde inte gå fram och ta mig en.  

Håkan Kruse: 

 – Inte nog med det, det var brickor med färdigberedda smörgåsar för jag var också inne. 

Bricka på bricka med tekakor med ostsmörgåsar och leverpastejsmörgåsar, tänk om vi hade 

fått ut dessa i tid. För märk väl de skulle ju öppna klockan sex, de var ju gjorda redan. 

Håkan fortsätter: 

- Den bilden jag har när vi kommer fram är att det var att just som du säger. Det var inte 

mycket brand på övervåningen det brann bara i en lägenhet. Vi såg lågor uppe på andra vå-

ningen där han bodde som larmade. Där brann det lite grand och det släckte vi ju ned jättefort. 

Jag måste varit rökdykare tillsammans med Karl Nicklasson, jag var väl vikarie X4 tror jag.  

Brandmästare Malmqvist sa att vi skulle klättra in på övervåningen för att se om vi såg någon 

brand. Jag hade smalslang och gick upp på utskjutsstegen och Nicklasson efter, och jag gick 

in, beckmörkt såg ingenting, rök var det men inte jättemycket sådär då, men sen tätnade det ju 

efter hand. Då gick jag in i rummet för att leta efter någon brand för att liksom spruta någon-

stans. När jag kom fram till motsvarande väggen i rummet var det så in i norden varmt så att 

bandet till masken brände i nacken där det låg direkt mot skinnet. Det blev så varmt så att det 

var inte frågan om jag skulle gå ut, utan jag måste ut till varje pris, och jag vänder mig om för 

att gå ut. Då ligger livlinan mellan mig och Kalle bara slak och det var ju en dödssynd. Den 

skulle ju alltid vara spänd. 

Per Modin: 

 - Vi kanske ska klara ut vilken utrustning du hade när du påbörjade rökdykningen. Larmstäl-

let bestod av yllebrandrock med krage, galonbyxor, hjälm och på ryggen en syrgasapparat av 

märket Draeger.  



   

Håkan Kruse: 

 – Vid rökdykning skulle man vara två men omständigheterna gjorde att jag var ensam inne 

och Kalle var rökdykarledare på stegen vid fönstret. Jag märkte aldrig att min rökdykarlina 

blivit slak förrän jag kände att jag måste ut. Kalle måste tidigt ha blivit koloxidförgiftad och 

omtöcknad på stegtoppen. Det vällde ju ut rök, men jag kröp och kände inget av röken nere 

vid golvet. Till att börja hade inte röken nått ned till golvet, men det tätnade ganska snabbt. 

Det tydde ju på att det brann rejält i väggar och bjälklag. Men ingen öppen eld fortfarande. 

Men jag måste säga: Tack och lov att det där hände. Jag drog mig tillbaka till fönsterkarmen 

och när jag kom tillbaka så hänger Nicklasson in över stegen och var medvetslös. Då minns 

jag att jag ryckte undan min mask och skrek. Det tog inte lång stund, utan jag blev ganska 

snabbt observerad. Du Bertil och någon till kom upp på stegen, och jag tog Nicklasson och 

välte ut honom för att ni skulle ta emot honom. Då vet jag att han gick över så att han kom på 

rygg med huvudet nedåt på stegen men ramlade inte ner utan ni tog tag i honom. Jag tog tag i 

kläderna och lyfte honom över stegtoppen och ni tog honom nedför stegen.  Så fort ni kommit 

ner så klättrade jag efter och när jag sätter fötterna på backen, då smäller det, brandgaserna 

exploderar. Hela övervåningen, inte bara det rummet där jag varit, utan alla rum neröver. Jag 

minns, jag ser det framför mig, gardinerna stod rakt ut, blomkrukor och glas flög över hela 

torget. Som sagt inte bara den lägenheten utan minst två tredjedelar utav övervåningen skulle 

jag vilja säga, där hade det spritt sig brandgaser som övertände på en gång. Sen var det kört! 

När jag kom ner var jag smått chockad och brandmästare Gustav Malmqvist sa till mig: -Sätt 

dig du i bilen Håkan. Jag hade blivit så omtumlad av händelsen så jag satt nog tio minuter i 

bilen och hämtade mig. Det var ju ganska chockartat, jag var ju så ung i tjänst alltså. 

 

Ambulansen var inte på plats men den kom snabbt på plats och tog hand om Kalle. 

Bertil Runberg: 

 – När han kom upp till akuten på kirurgen, dit körde vi ju alla, så jobbade ju Kalles fru Ulla 

där den natten.  

 

Kalle vaknade så småningom upp och fick tillbringa några dagar på sjukhuset. Han klarade 

sig lycktvis utan några men. Men branden och den dramatiska händelsen som kunnat slutat 

mycket olyckligt för Karl Niklasson och  Håkan Kruse är för alltid inpräntat i minnet hos 

Bertil och Håkan. 

 

 



   

 

 

 

Brandkårens organisation 1966 

Privata bilder ur Håkan Kruses album.       Bilderna tagna av Gunnar Gustafsson Värmlands folkblad 

Fv. Håkan Kruse, Bertil Runberg, Karl Nicklasson (på båren), Berglund borgarbrandman. 



   

Brandkåren leddes av brandchefen Lennart Sterner och två vice brandchefer Eric Jansson och 

Gustav Malmquist och tre skiftlag om vardera 1 brandmästare, 1 brandförman och 4 brand-

män. Varje skiftlag hade även två man som bemannade ambulansen. En deltidskår om 20 man 

med 5 man i varje skift med beredskap var 4:e vecka fanns tillgänglig med en 10 inställelsetid 

på minuter. 

 

Utryckningsjournalen ger följande tidpunkter och styrkebesked: 

 

Klockan Adress Skadans 
art 

Larm till Bilar Befäl Personal Vidtagna åtgär-
der 

02.16 N Torget 
4 

Eld i 
fastighet 

Vaktstyrkan 3-4-6 GM 18-3-46-X4-8  
 
K Niklasson rök-
skadad och förd 
till lasarett. 
 
Fastigheten över-
tänd manskapet 
fick inrikta sig på 
att skydda intillig-
gande byggnader. 

02.20   1:a grupp del-
tidskåren lar-
mad 

7  31-32-33-34-
35-38 

02.29   Katastroflarm   39-40-41-42-
43-44-45-47-
48-49-50 

03.09   Ambulans till 
N Torget 4 

  4-6 

03.44   Ambulans åter   4-6 

04.00   Fridygnslediga   19-15-7-13-
TB-16-2-10 

04.17   Avlösning    

10.30   Majoriteten av 
styrkorna åter 

   

24.00   Vakthållningen 
indragen 

   

   

Personalia: 

Bertil Runberg 86 år 

Anställd som brandman 4 april 1958, Brandförman, Brandmästare 1977, Vice brandchef,  

Ställföreträdande Räddningschef Bergslagens Räddningstjänst 1997 

Håkan Kruse 79 år  

Anställd som vikarierande brandman 1962, Brandförman -77, Brandmästare -82,  

Byrådirektör Statens Räddningsverk 1986 

Karl Niklasson Avliden 1999 

Anställd som brandman 1950, Brandförman 

 

Per Modin 74 år 

Anställd som vik brandman 2 juni 1972, Brandman 1975, Brandförman 1981, Brandmästare 

1991. Ställföreträdande Räddningschef Bergslagens Räddningstjänst 1997 

 

Nedtecknat av Per Modin februari 2023. 

 



   

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 



   

 



   

 



   

 

Nya Kristinehamns Posten 1966-11-25 



   

 

Hagbergsgården 


