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Vem är du? 

Malin heter jag och är 34 år; jag är aktiv som medlem inom FRG i Järfälla sedan 8 år tillbaka. 

Jag är även aktiv i Civilförsvarsförbundet lokalt som bland annat ansvarig för 

medlemsinformation, informatör i 72 timmar, och hjälper till vid våra publika event, till 

exempel med demonstration av D-HLR. 

 

Hur kom det sig att du gick med i FRG? 

När jag blev medlem så läste jag en annons i Järfällanytt. Det stod ”Vad gör du när någon 

drabbas av ett hjärtstopp?”. Då jag hade småbarn så kändes det viktigt med HLR, men även att 

kunna göra skillnad ifall att det händer att någon får hjärtstopp i min närhet, så jag gick med i 

Civilförsvarsförbundet Järfälla och i FRG Järfälla.  

 

När och med vilka uppgifter arbetade du vid skogsbranden? 

Den 13 augusti 2014 åkte jag som del av FRG Järfällas andra insats till Ramnäs i Västmanland 

och hade fått uppgift som transportör. Detta innebar att jag skulle köra krisberedskapspersonal 

mellan hotellet (stabsplatsen) och platsen där helikoptrarna skulle starta. De drabbade i branden, 

som fått sina hus och ägor förstörda, blev erbjudna att få åka upp med helikopter för att flyga 

över sina ägor, som en del av bearbetningen av krisen och för att kunna inse vidden av 

händelsen. Samtidigt fick de hjälp av krishanteringsgruppen och därmed assistans av särskilt 

utbildad personal.  

 

Är det någon händelse som du minns särskilt väl? 

I en av grupperna som kom så var det en pojke som var 10-12 år som var väldigt intresserad av 

militärer och fordon. Då han kom till platsen var han väldigt ledsen över det som hänt och att 

han inte fick följa med sin pappa och morfar upp i helikoptern (vilket var av säkerhetsskäl 

eftersom han var för liten).   

 

Hur hanterade ni den situationen? 

Jag passade då på att prata med olika befäl om pojken och det var ett stort engagemang oavsett 

vad man hade för uppgifter på plats. Till och med ledningsgruppen försökte fixa fram något 

som vi kunde ge pojken. Piloten gav sitt pilotmärke direkt från armen och han fick även sitta 

med i helikoptern, han fotades med militärer, poliser och piloter. Han fick mobilskal och andra 

märken som man har i flygflottiljen. Det hela slutade med att han gick med ett leende på 

läpparna och mobilen full med spännande bilder och filmer, så jag tror att vi lyckades göra en 

insats som var värdefull för hans upplevelse.  
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Hur kände du att FRG som organisation fungerade i en så här stor händelse? 

Jag tyckte att det fungerade exemplariskt. Det var välorganiserat, strukturerat, man fick tydlig 

information och det gick bra att arbeta i gruppen och tillsammans med personal från olika FRG. 

Jag tycker att FRG fungerade mycket väl som stödresurs. 

 

Hur har insatsen påverkat dig, och hur känner du nu inför den här händelsen i 

efterhand? 

Det kändes bra att kunna hjälpa till och göra skillnad. Vi var väldigt uppskattade av alla på 

platsen. Insatsen har påverkat mig positivt - det kändes bra att samarbetet mellan alla fungerade 

riktigt bra och att alla hjälptes åt oavsett rang/roll.  

Alla var superhjältar dessa dagar oavsett uppgifter! 

 

 

Malin Grentzelius från FRG Järfälla i helikoptern där boende i det drabbade området  

fick åka över brandområdet för att överblicka händelsen. 
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