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Vem är du och vilken roll har du i FRG i din kommun? 

Jag är en idrottsintresserad kille på 28 somrar som numera är grupp- och övningsledare i FRG 

Västerås. 

 

Hur länge har du varit med i FRG, och hur kom det sig att du gick med i FRG? 

Jag råkade själv ut för en kris och ville få chansen att ge andra den hjälp jag själv inte fick. Det 

var ganska precis ett år sen nu. Jag gick grundutbildningen under våren 2014. 

 

Under vilka datum arbetade du vid skogsbranden? 

Jag var en av de 8 första ur FRG på plats den 3:e augusti och jobbade sen kvar så länge FRG:s 

insats pågick vid ledningsplatsen i Ramnäs, det vill säga till den 17:e augusti. 

 

Du var även bland dem som kom att arbeta vidare i Länsstyrelsen Västmanlands regi? 

Jo, mellan den 18:e och 22:a augusti hjälpte jag till vid Länsstyrelsens särskilda 

krishanteringsorganisation för efterarbetet. Vi förde logg, sammanställde material och var 

behjälpliga där det behövdes. Jag hoppade även in som verksamhetsledare för idrottshallen 

Kättinghallen mellan den 25:e och 28:e augusti. Kättinghallen var sovsal för insatspersonalen. 

 

Vilka uppgifter hade du i FRGs arbete under branden? 

Väldigt varierat. Allt från fältarbete i förnödenhetstältet och utkörning av mat, till stabsarbete 

och samverkansfunktion. Samverkansfunktionen var extra givande då man kunde bidra till den 

goda stämningen och samarbetet vid ledningsplatsen. 

 

Vad var din erfarenhet av insatsen? Vad var mest positivt? Vad var svårast? 

Det mest positiva var det enorma engagemanget och den ömsesidiga respekt för varandra 

som alla inblandade visade! Detta syntes i allt från allmänhetens hjälpvilja till 

insatspersonalens samarbetsförmåga. Det svåraste (för FRG) var att bygga upp och anpassa 

sig till en så stor insats på så kort tid. Nu gick det ju bra tack vare alla inblandade FRG-ares 

förmåga att anpassa sig efter situationen, och att vi hade rätt personer på rätt platser. Men 

jag tror ingen organisation hade kunnat förbereda sig på en så stor insats och fått allt att 

fungera på en gång. FRG:s organisation fick växa fram i takt med med insatsen helt enkelt. 

På ett mer personligt plan var det svåraste att samtidigt som insatsen pågick försöka fatta vad 

man var med om. Man var med den största räddningsinsatsen i modern tid med en enorm 

mediabevakning, men inget av det kunde man greppa medan insatsen pågick. Det var hem 

och sova sent på kvällen, för att sen ge sig iväg tidigt på morgonen igen för ännu en intensiv 

hjälpinsats. Reflektera kunde man göra först efteråt. 
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Hur var lagarbetet? 

Det goda lagarbetet var en av nycklarna till FRG:s framgång under insatsen! 

 

Berätta om hur det kom sig att du fick åka helikopter över området och om den upplevelsen. 

Det är en rätt intressant historia. Dels var det tack vare mitt stora flygintresse som jag mer 
eller mindre lyckades tjata till mig en plats efter ett besök på landningsplatsen. Men den 
främsta anledningen var min långvariga och lyckade insats som FRG-are. Flygningen gjordes i 
slutet på insatsen för utvalda för att skapa en förståelse för vidden av händelsen, och det var 
först efter det som man kunde greppa den extrema omfattningen av branden. Själva flygturen 
var surrealistisk med grönt vackert sommarlandskap på ena sidan helikoptern och enorma 
ytor bränd skog på den andra. Sett till mitt flygintresse så var det dock en väldigt häftigt 
upplevelse. Att få flyga i en världskänd Black Hawk-helikopter var en dröm som gick i 
uppfyllelse! 

 

Några lärdomar inför framtiden? 

Det finns mycket att lära inför framtiden! Vi i FRG drar lärdomar som vi tar med oss på kurser 
och övningar framöver. Det finns alltid utvecklingspotential i det vi gör inom FRG. 

 

Hur har insatsen påverkat dig? 

Insatsen påverkade mig väldigt mycket; jag trivdes som fisken i vattnet vid insatsen och 
hjälparbete i olika former är definitivt något jag vill satsa mer på i framtiden! Sen gav 
allmänhetens stora engagemang och varma hjärtan också tillbaka hoppet om 
medmänskligheten. Det är som Robert Broberg sjöng, låt kärleken vara statsminister! 
Då tror jag vi kan lösa många frågor och stå bättre rustade för framtida kriser. 

 

Några övriga tankar? 

Vi får hoppas att alla inblandade, på såväl lokal som nationell nivå tar väl hand om de 
erfarenheter och lärdomar man skaffat från insatsen, för då är jag säker på att vi står väl 
rustade inför framtiden. 
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Tomas Pablo Larsson framför den Black Hawk-helikopter som han fick åka i över brandområdet efter 

ett par veckors intensivt arbete inom ramen för FRG Västerås insats. 

. 
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