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Elevmaterial

Har du koll?

Anlagd brand

Verklig händelse

”Vi hade ingenting att göra”
Felix, 13 år och hans kompis Emma, 15 år hade 
tråkigt och ingenting att göra. Felix lånade Emmas 
tändare och satte eld på en sopsäck utanför skolan. 
När de trodde att elden hade lagt sig gick de där 
ifrån. Men elden hade inte slocknat utan tog ny fart. 
Klockan tre på natten knackade polisen på hos Felix. 
Då hade skolan brunnit ner.

Emma dömdes till mordbrand och var tvungen 
att betala 200 000 i skadestånd.

Felix blev omhändertagen av de sociala myn-
digheterna och kommunen stämde honom på 
två miljoner kronor.

Lätt att förlora kontrollen

En del tycker det är spännande med eld och 
tänker inte på att en liten eld kan vara början 
till en katastrof. Det är lätt att förlora kontrol-
len över elden så att den utvecklas till en stor 
brand, både egendom och liv kan skadas.

Kan en minderårig straffas?

En person som fyllt 15 år betraktas som straff-
myndig och kan därmed dömas enligt svensk 
lag. Den som anlägger en brand som innebär 
fara för liv, hälsa eller omfattande förstörelse 
ska dömas för mordbrand till fängelse i lägst 
två och högst åtta år.

Den som anlägger en brand kan få problem 
med att hyra bostad, låna pengar, söka jobb, 
få lämplighetsintyg inför körkort mm. Enligt 
skadeståndslagen kan även en minderårig 
tilldömas att betala stora skadestånd.

Att fundera över…

•	Varför	”leker”	en	del	med	eld?

•	Hur	tror	du	den	som	anlagt	en	brand	känner	
sig?

•	Om	man	startar	en	brand	kan	straffet	bli	
skadestånd och fängelse. Förutom detta, kan 
det	få	andra	konsekvenser?

•	Vad	skulle	du	göra	om	din	kompis	föreslår	
att	ni	ska	tända	eld	på	något?

•	Allt	som	förstörts	i	bränder	går	inte	att	er-
sätta.	Vad	är	oersättligt	för	dig?

Och du…!
Det är viktigt att alltid larma 112  
– även om du själv råkat starta branden. 
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Verkliga händelser

Brand i skola
Två femtonåriga pojkar hade tråkigt. Trots att det 
var en fin kväll mitt under sommarlovet hade de 
inget att göra. Av en tillfällighet passerade de en 
skola där de varit elever tidigare. På en altan på 
baksidan stod ett par soffor och ett bord. Där fanns 
också några sittdynor av skumgummi. Pojkarna fick 
ett infall att ställa en av dynorna mot skolans ytter-
vägg och tända eld på den. Sedan gick de därifrån.
En stund senare hörde de sirener och såg ett rökmoln 
från det håll där skolan låg. De förstod att de hade 
vållat en omfattande brand. Lågorna från den brin-
nande dynan hade trängt in under taket och spridit 
sig till vinden över den stora enplansbyggnaden.

Pojkarna var kända av polisen sedan tidigare. De 
blev snabbt avslöjade och erkände att de tänt eld 
på sittdynan. Däremot sa de att de inte begripit 
att branden kunde sprida sig in i byggnaden. Det 
trodde dock inte domstolen på. Domaren menade 
att om man tänder eld på en dyna av skumgummi 
och ställer den mot en trävägg, måste man förstå att 
branden kan sprida sig.

 
Pojkarna dömdes till mordbrand. Straffet är 
minst två och högst åtta års fängelse. På grund 
av sin låga ålder slapp pojkarna fängelsestraff. 
Däremot blev de ersättningsskyldiga för skadorna, 
sammanlagt drygt fem miljoner kronor. Trots 
att beloppet senare reducerades innebär det 
att de kan få svårt att få banklån, hyra egen 
lägenhet eller skaffa telefonabonnemang.

Göteborgsbranden
Strax före midnatt den 28 oktober 1998 utbröt en 
brand i en föreningslokal på Hisingen i Göteborg där 
omkring 400 ungdomar hade samlats till fest. 

Maxantalet i lokalen hade överskridits kraftigt och 
utrymningsvägarna var blockerade. Lokalen övertän-
des snabbt och det slutade med att 213 ungdomar 
skadades och 63 dog, de flesta av rökgasförgiftning. 
Alla var under 20 år och den yngsta var 12 år.

Branden är en av de värsta i modern tid i vårt 
land.

I januari 2000, anhölls och häktades tre ungdo-
mar, 19, 20 och 21 år, misstänkta för att ha anlagt 
branden. Ytterligare en person, 19 år gammal, 
anhölls i februari. 

I förhören medger en av dem att han tänt eld i 
trapphuset, för att hämnas att han inte kom in gratis 
på festen. Han menade inte att skada någon. Brand-
larmet skulle gå, brandkåren komma och festen stop-
pas. Så blev det inte.

Ungdomarna dömdes för grov mordbrand. 
Den som anlade branden dömdes till åtta års 
fängelse, de andra två dömdes till sju års fäng-
else. Den som släppt in de andra i trapphuset 
dömdes till sluten ungdomsvård i tre år.
Arrangör	och	lokalägare	slapp	rättsliga	

konsekvenser trots att inte säkerhetsföreskrifter 
följts, vilket i hög grad bidrog till olyckans 
omfattning.

2


