
Syskonens barndomshem gick upp i rök

Grannen tände på  f
slippa sin mamma
 

Branden började i taket.

Vi går mot jul, de le
vande ljusens hög
tid. Det är också 
den tid när elds

vådorna härjar som värst i 
våra hem. Vi utrustar oss med 
brandsläckare och brand
varnare, kanske ännu mer i år 
med storbranden i Bergs lagen 
i färskt minne, men alla elds
vådor kan vi inte skydda oss 
emot. Det är något familjen 
Söderlund fick erfara. 

En råkall vinterdag träffar 
jag familjen hemma i det lug
na, trygga Gribbylund i Täby, 
norr om Stockholm. De har 
just satt upp en ny advents

Carl, Charlotte och 
Christoffer såg 
chockade och 
maktlösa på 
medan deras hem 
brann ner. 
Nästan allt gick 
förlorat. 
Så berättade 
grannen ogenerat 
att det var han som 
satt eld på husen. 
AV LOTTA MODIN 
FOTO: LOTTA MODIN OCH 
PRIVATA BILDER 

Carl, pappa 
Anders, Christoffer 
och Charlotte 
utanför sitt 
nya hus.
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  för att 
Grannens 
hus stod i 
ljusan låga.

dekoration på framsidan av vil
lan. Carl, 25, och tvillingarna 
Charlotte och Christoffer, 22, 
är tillfälligt hemma, annars stu
derar de på olika orter. Vi sät
ter oss i det nya, fräscha ute
rummet och pappa Anders, 59, 
kommer med kaffe och bullar. 

Elden spred sig
Men en majdag 2008 kändes 
inte villaområdet alls lugnt 
och tryggt. Carl, som då var 
19 år, var hemma med feber 
och låg och sov. Plötsligt 
väcktes han av en jättesmäll.

– Marken skakade, jag 
sprang ut, trodde att ett träd 

omkring, bilar körde förbi, 
glassplitter strösslade gator
na och tomterna, glödande 
bråte antände småeldar här 
och där. Kaos och chock – det 
är inte så konstigt att minnes
bilderna går isär. Och att vis
sa saker verkar vara förträng
da. Charlotte berättar:

– Jag ville springa in i vårt 
hus, men jag vågade inte. 
Tänk om det skulle bli en ex
plosion till? Jag kände mig så 
maktlös. När brandkåren änt
ligen kom så tog det så lång 
tid innan de började släck
ningen. De sprang omkring 
som yra höns och letade efter 
vattenposter! 

– Och när jag fick reda på 
att det brann sa man att det 
var på en annan gata, berät
tar Christoffer. Så när jag kom 
hem stod jag bara chockad 
och såg på och tänkte ”Shit! 
Helvete”. Sedan ler han lite 
förläget och säger att han 
kommer ihåg att han var be
kymrad över att hans hockey
utrustning brann inne.

Här kommer ungdomarnas 
mamma Ann, 58, in för att 
hämta en sak. Ann och An
ders har separerat men Ann 
umgås ofta med ungdomarna 
hemma hos Anders.

– Jag fick först inte komma 
innanför avspärrningarna, be
rättar hon upprört. Visserli
gen bodde jag inte där men 
jag hade ju barn som var där. 
Och Charlotte låg på trotto
aren och bara grät och skrek.

Nu är det Charlottes tur att 
se förvånad ut.

– Det kommer jag inte ihåg. 
Men jag minns att det var nå
gon som absolut ville att jag 
skulle dricka bubbelvatten. 
Jag ville inte ha något bubbel
vatten! utbrister hon irriterat.

Till sist rykte det så myck
et om taket att Carl inte läng
re kunde gå in i huset. Det 

enda han kunde göra var att 
titta på medan röken förvand
lades till eld som bit för bit 
slukade hans barndomshem.

Räddningstjänsten liknade 
branden vid ett attentat, det 
var inte en ”vanlig” brand, 
förloppet var oerhört snabbt. 
Tio brandmän från fyra sta
tioner bekämpade till sist 
branden som brände ner tre 
hus och skadade två. 

Ville bli fri
Bakom dådet ligger den tra
giska historien om grann
sonen, då 22 år, som ville fri
göra sig från sin mamma.

Antingen skulle han säga 
upp kontakten helt med hen
ne eller begå självmord, vil
ket han inte ville. Eftersom 
hela hans gamla liv fanns i 
parhuset, där han bodde med 
sin mamma och styvfar, hjälp
te det inte att flytta därifrån 
– det krävdes något radikalt: 
att bränna ner huset. 

Först kollade han straff
skalan för mordbrand på in
ternet eftersom han visste att 
han skulle kunna dömas. Han 
köpte tre dunkar bensin men 
innan han hällde ut dem 
plockade han undan några 
värdesaker och la i ett uthus. 
Sina egna saker hade han läm
nat i sin bil som han parkerat 
hundra meter längre bort.

blåst ner över huset eller att 
det var jordbävning. Snett bak
om vårt hus var det som en 
enorm majbrasa, berättar han.

Precis då ringde Charlotte, 
hon behövde låna nycklar. 
Carl bara vrålade:

– Helvete! Det brinner här! 
och la på. 

Sedan ringde han 112 men 
kom inte fram. Efter det ring
de han sin mamma och skrek:

– Mamma, det har sprängts 
en bomb, det brinner som 
värsta majbrasan och jag tror 
att det kommer att sprida sig 
till vårt hus!

Så sprang han ut på gatan 
där han mötte en granne, en 
kille som han kände sedan 
många år tillbaka, med blod 
i ansiktet. Att det var mord
brännaren var svårt att förstå 
– det var ju grannkillen.

Livrädd sprang Charlotte 
hem från den närbelägna sko
lan. 

– Jag var så lättad över att 
det inte var vårt hus som 
brann, berättar Charlotte. 

Men lättnaden skulle bli 
kortvarig. Ett parhus två hus 
bort stod i full brand och el
den hade spridit sig till andra 
halvan av huset. Där var en 
föräldraledig mamma hemma 
med sina små barn.

Kaos och chock
Vinden var hård och byig och 
gnistor blåste förbi närmsta 
grannhuset, över en liten 
träddunge och landande på 
deras tak. Som började glöda. 
Barfota sprang Carl ut och in 
och slängde ut saker på tom
ten medan en granne stod 
med trädgårdsslangen och 
sprutade på taket. Tack vare 
Carl har familjen kvar de fles
ta av sina fotografier, fast 
många är sotiga och svedda.

Det blev naturligtvis snabbt 
kaos i området. Folk sprang Forts på sid 105

Förkolnade rester är allt 
som blev kvar av huset.
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När han hade tömt de tre dun
karna fick han för sig att det 
inte skulle räcka. Alltså åkte 
han och köpte två till. Bara 
ångorna från de första tre gjor
de huset till en tickande 
bomb. Han tog också på sig 
mer kläder för att skydda sig. 

Ändå var han inte beredd 
på den enorma explosion som 
det faktiskt blev och hann 
knappt ut. Han klarade sig 
med mindre blessyrer. Efter
åt stannade han kvar och be
rättade, nästan uppsluppet, 
för Carl som kom springande 
att ”det var jag som tände på”.

Den rättspsykiatriska un
dersökningen visade att han 
led av en allvarlig psykisk 
störning. Han dömdes för 
grov mordbrand till rätts
psykiatrisk vård.

Optimal otur
Det var mycket den dagen 
som kan betecknas som otur. 
Att ha en psykiskt störd gran
ne som vill bränna ner sitt hus 
förstås. Att det var kraftig 
blåst. Att brandkåren just den 
dagen hade personalbyte med 
en grannkommun, vilket gjor
de att det tog längre tid än 
normalt innan den kom fram. 
Att tankbilen var på annan 
ort så att det bara var de or
dinarie två släckbilarna som 
kom fram till slut.

Vattnet i dem räcker för att 
spruta i ungefär två minuter. 
Att man inte hittade vatten
posterna som normalt ska fin
nas med hundrafemtio meters 
mellanrum, men som i detta 
område finns med femhund
ra meters mellanrum. Att 
glassplittret på gatorna skav
de hål på slangarna så att vatt
net läckte ut och minskade 
trycket. Att räddningsledaren 
befann sig på annan ort. 

Huset hade dock inte kun
nat räddas om brandkåren 
hade kommit i gång tidigare 
med släckningen, menar An
ders. Glöd hade blåst in mel
lan ytter och innertak och fått 
fäste där – det var inget att 
göra. Han är glad att försäk
ringsbolaget ställde upp så fint.

– Vi fick direkt 50 000 kro

nor för att handla det nöd
vändigaste och till hotellrum.

De ägde bara de kläder de 
hade på sig den ödesdigra da
gen. Carl hade inte ens ett 
par skor eftersom han sprang 
ut barfota.

Anders fortsätter:
– Branden var på en måndag, 

på torsdagen tittade vi på ett 
möblerat hus att hyra inte långt 
härifrån. På lördagen flyttade 
vi in. Det gavs inte mycket tid 
att tänka och reflektera.

Hade mardrömmar
Sedan följde ett år med myck
et jobb för Anders. Kontak
ter med försäkringsbolag, ad
vokater, och rättegångar tar 
mycket tid. Likaså att riva det 
som var kvar av huset och 
bygga ett nytt.

– Att köpa allt nytt tar ock
så tid. Jag menar allt, precis 
allt, blev vi ju tvungna att 
köpa, säger Anders.

Efter branden syns inga fy
siska spår. Husen är återupp
byggda och trädgårdarna 
börjar bli lummiga igen. Men 
hur är det med psykiska spår?

– Närmaste tiden efter 
branden hade jag mardröm
mar. Det var elddrömmar, jag 
var jagad och kunde inte 
komma undan, säger Char
lotte och ruskar lite på sig. 

– Och jag var väldigt käns
lig för höga ljud, smällar. Det 
var explosionen, berättar Carl.

Syskonen är eniga om att 
de har lämnat hela den tragis
ka händelsen bakom sig. Men 
de är numera väldigt noga 
med hur de hanterar levande 
ljus och elektricitet, de släck
er alltid ljusen när de lämnar 
ett rum, kollar att sladdar är 
utdragna, har brandvarnare 
och brandsläckare hemma. 

– Men jag brukar tänka att 
vad hjälper det att jag är jätte
noga och ser till att gardiner
na inte ligger emot elemen
ten, jag har ju ingen aning om 
vad mina grannar gör eller 
inte gör, säger Charlotte all
varligt.

– Vi träffade mamman till 
mordbrännaren igen när vi 
flyttade in i vårt återuppbygg
da hus. Hon sa: ”Ni hatar väl 
mig nu?” berättar Anders. 
Men det gör vi inte! Livet går 
vidare. ■

SYSKONENS BARN-
DOMSHEM GICK…
Forts från sid 9
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