
 
 

 

 

Berättelser om yrkets utveckling på hel- och deltidskårer i Värmland 

 

Under åren inom brandkåren/räddningstjänsten upplever man gemenskap och glädje men 

också tragik. Det kan handla om både lyckade och sämre insatser där många faktorer påverkat 

utgången av ett tillbud. Vissa delar av utvecklingen är av brandhistoriskt värde och kan ingå 

som den anställdes bidrag i räddningstjänsternas arkiv. Mycket ändras under ett långt arbetsliv 

och är av allmänt intresse att dokumentera för framtiden. Det kan också vara för egen del, för 

barn och barnbarn.  

 

Här är förslag på sådant som kan tas upp vid intervjuer eller i egna berättelser. Några intres-

santa intervjuer finns på klubbens hemsida. 

 

Basfakta  

Namn, född, började och slutade. Varför? Befattningar eller uppgifter. Yrkesutbildning? 

Idrott.  

 

Övningar/utbildning 

Introduktion innan man gick i tjänst eller anställningsprov. 

 

Bränders karaktär  

Bränder man minns. Vanliga objekt. Gärna där man räddat värden eller byggnader – det 

glöms lätt bort. Förändrat byggnadssätt?  Bostäder (gamla och nyare), industrier, varuhus, 

äldreboenden, skolor. Snabbare förlopp. Överraskningar? Nya risker (gasol, plaster, sprayer). 

Större byggnader. Plastmaterial och metoder? PVC i tak, plastlister.  Överraskningar? Skogs-

bränder 

 

Byggnader 

Bensinstationer inne i centrum. Genomfart utanför staden. Varuhus. Skolbyggnader,  

Höghus. äldre trähus i centrum 

 

Andra insatser 

Räddningstjänst i allmänhet (trafik, utsläpp, drunkning, miljö, djur mm) inkl. utrustning. 

Även innan det blev krav i lagen att ingripa vid dessa nödlägen. 

 

Förebyggande och information 

Sambandet släckande/förebyggande/insatsplanering. Exempel där förebyggande brandskydd 

fungerat eller inte. Vad vet folk i allmänhet? Brandorsaker (oförstånd, slarv, olyckliga om-

ständigheter) 

 

Personligt skydd 

Skador i tjänsten. Kläder, fötter, händer, huvud. Rökskyddet. Utbildning/övning 



 

Materielen (vikt, komplicerat, utbildning, nyheter) 

Slang och armatur. Stegar. Motorsprutor. Radio. Datorstöd – vad tyckte du om detta? 

 

Fordon och utryckningskörning 

Bilarnas utveckling, ändrad trafikkultur? Förarutbildning? Trafikvett hos allmänheten. Vin-

terkörning 

 

Alarmering - beredskapsstyrka 

Telefon, siren eller p-sökare. Ändrade rutiner? Automatlarm, antal man i första utryckning – 

betydelse av detta? Brandskåp 

 

Civilförsvar 

Många av oss äldre var utbildade, inskriva och övade innan det drogs ner – nu upprustas detta.  

 

Frågor som berörts i fackpressen under 1960,- 70 och – 80 talen finns på hemsidan.  

 

Klubben har en liten batteridriven bandspelare som kan vara till nytta vid renskrivning. Den är 

lite svår att hantera men det inspelade kan sparas.  

 

Skrivande och samtal lockar fram minnen. För min egen del dök det upp mer och mer efter att 

sett bilder, urklipp och talat med kollegor.  
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