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Innhold

• Kort om Lærdalsbrannen

• Hva sier ‘katastrofelitteraturen’ om 
lokalsamfunn sin rolle i håndteringen av 
katastrofer?

• Hva sier empirien fra Lærdal?

• Hva påvirker konstruksjonen av narrativ i 
kjølvannet av en katastrofe?

• Hvorfor analysere narrativ i kjølvannet av en 
katastrofe? 



Lærdalsbrannen
18. januar 2014

“…jeg har beskrevet det før som å reise fra 
paradis til helvete. Det var så fantastisk vakkert 
på fjellet med nysnø og måneskinn…og så kom vi 
ned her [Lærdalsøyri] og ble møtt av et oransje 
inferno. Hele fjellsiden stod i brann…det var helt 
uvirkelig…det så ut som et krigsområde. Det var 
et sjokk å se hvor ille det var, og jeg skjønte med 
en gang at dette er en katastrofe”. (Municipal
Worker A)



Lærdalsbrannen

• Uvanlig tørr og varm vinter 

• Sterk vind (Østavinden) 

• Strøm (ca. 00:30) og kommunikasjonsnett (ca. 02:30) falt ut

• 18 timer

• 40 bygninger (70 mennesker)

• 4 hus i verneområdet

• Sunniva Eri’s (1830)

• 681 mennesker evakuert

• Første 6 timer: 200 personell (uvisst antall frivillige)

• 200 millioner NOK

Foto: Dagbladet.no



Litt om hva ‘katastrofelitteraturen’ sier

• Økende anerkjennelse av lokalsamfunns rolle i håndtering av 
katastrofer (e.g., Bird, Gísladóttir, & Dominey-Howes, 2011; Davies
et al., 2015; Scolobig, Prior, Schröter, Jörin, & Patt, 2015; Vallance 
and Carlton 2015)

• Lærdalsbrannen: lokalsamfunnets rolle i håndteringen har i 
varierende grad blitt anerkjent i offentlige rapporter (Steen-Hansen 
et al. 2014; DSB 2014; PwC 2014)

• Lokalsamfunn ansett som mest aktive før eller etter en katastrofe 
(see McCaffrey, Toman, Stidham, & Shindler, 2013 and McCaffrey et 
al., 2015; Rogers 2015)

• Top-down tilnærming til håndtering av katastrofer: kritisert for å 
være koblet fra erfaringene til lokalsamfunn (de som oftest er 
ansvarlige for å implementere beredskapsplaner)

• ‘Once and for all’ løsninger med idealet om at ‘one-size-fits-all’: ser 
bort ifra lokale sosiale relasjoner og kapasiteter når katastrofer skjer



• Analysert hvordan brannen og håndteringen av den ble oppfattet og 
‘spilt ut’ i lokalsamfunnet
• Fokus på det dominerende lokale narrativet
• Fokus på hvilken rolle lokalsamfunnet hadde under brannen

• En hendelses betydning må bli undersøkt som situert i den konteksten 
det skjer (Buckle, 2005; Claus et al., 2015; Eiser et al., 2012).

• Kan bidra til å utvikle beredskapsplaner som ikke er separert fra 
praksisen til berørte mennesker ‘at risk’ (Weichselgartner & Kelman, 
2014, p. 9).

• Kvalitative studier: synligjøre hvilke sosiale relasjoner og kapasiteter 
som kan bidra til å håndtere hendelser 

• Kvalitativt ‘single case study’: bidra med kontekstavhengig kunnskap 
som et verktøy for læring (Flyvbjerg 2006)



Metode

• To feltbesøk - 15 semi-strukturerte intervju

• Pragmatisk tilnærming til resiliens brukt til å 
strukturere intervjuguiden og den påfølgende analysen
• En metafor for hvordan lokalsamfunn forbereder seg på, 

håndterer og kommer seg etter en hendelse (Norris, 
Stevens, Pfefferbaum, Wyche, & Pfefferbaum, 2008).

• Et sett av kapasiteter og relasjonene mellom dem, mer enn 
å være en variabel i seg selv. 

• Et analytisk verktøy i stedet for et forhåndsdefinert og 
enhetlig konsept som skal testes. 

• Kontekstavhengig snarere enn å prøve å måle resiliens som 
et resultat eller en statisk tilstand (Rogers 2015, s. 2). 



Det lokale narrativ: hva la de vekt på?

1. Brannen selv og dens raske spredning

2. Lokale responser til brannen

3. Respondere uten strøm og kommunikasjon

4. Improvisasjon: gyllevogn som alternativ 
ressurs



1. Narrativ om brannen og dens raske 
spredning

«Du kunne se hvordan brannen spredte seg…ildkulene var som 
artilleri. Millioner av korn fløy gjennom luften. Ilden var over 

hele Lærdal. Det var helt sykt å se på. Og denne 
spredningen…hele fjellet brant». (Volunteer A)

Foto: Odd Helge Brugrand



• Østavinden fikk skylden for utviklingen og kompleksiteten 
til brannen.

• Legger vekt på at individ eller organisasjoner ikke kan bli 
holdt ansvarlige for resultatet: «Det var vinden som gjorde 
det så gæli som det ble…det er ikke huseierne som har gjort 
noe galt». (Municipal Worker B)

• I stedet for å snakke om hvordan brannen kunne ha blitt 
håndtert bedre – fokus på hvordan det ikke gikk verre. 

• En faktor som har blitt nevnt som viktig for at de fikk 
kontroll over brannen: vinden stilnet i en time rundt 05:00, 
og skiftet retning. 

• Sjokkopplevelse – intervju avslørte at før i tiden, under 
lengre perioder med østavind, innførte de fyringsforbud og 
folk gikk brannvakt. 



2. Narrativ om lokale responser til 
brannen

«Alle gjorde noe, og det var ikke en [person] som styrte dette 
her, og det var ikke en plan som styrte, men ting skjedde i 

forholdsvis rett tid hele tiden». (Ordføreren)

Foto: Odd Helge Brugrand



• «Alle ville bidra. Det var et problem for politiet å holde folk unna…de 
gjemte seg for dem for å komme inn igjen [i brannområdet]. 
Selvfølgelig, de var redd for tingene sine, men det er også at når det 
teller så bretter vi opp ermene, vi står i det sammen. Selv om du har 
kranglet med naboen dagen før og ikke tåler trynet på han…så 
bretter du opp ermene. Og så kan vi krangle når det er over». 
(Municipal Worker G)

• Frivillige: «…det var mange mennesker ute den natten, som slo ned 
den minste bråtebrannen, den lille busken som brant, hekken som 
brant, som var på taket sitt og slokket ild. Alle som gjorde det bidro 
til at brannomfanget ikke ble større». (Volunteer A)

• Brukte det de hadde for hånd: «…stampet og pisset – mest 
stamping selvfølgelig – vi har jo begrenset med tiss». (Volunteer A) 

• Da det var snakk om å evakuere sykehjemmet: «jeg har en varm 
buss klar, så hvis det blir behov for å evakuere de andre så skal jeg 
ta de inn i bussen». (Municipal Worker A)



Historie fra da skumbilen kom fra Sogndal flyplass og brannfolkene ble beordret til å 
rykke tilbake…

«Han [brannmannen] skulle til å 
dra, men føttene hans var frosset 
fast. Så sier han: «faen asså», og 
det [skummet] havner over han». 
(Volunteer A) 

Foto: Odd Helge Brugrand



3. Respondere uten strøm og 
kommunikasjon

«Hele verda visste mer enn vi 
som bor i Lærdal…familie, 
slektninger, andre…til og med 
Kina». (Ordføreren)

Foto: Fredrik Hove/Hove Media



«Det som er viktig å vite er at det er helt umulig å planlegge for noe 
sånt». (Municipal Worker H)

• Eneste form for kommunikasjon: satelittelefon og Røde Kors sitt analoge 
nødnett

• Media ble en viktig kilde for å få ut informasjon

• Fremhevet: lokalkunnskap/kjennskap og evnen til å improvisere

• En av grunnene til at de håndterte den akutte fasen av brannen bra, spesielt 
uten elektrisitet og kommunikasjon, handler om at de er et lite lokalsamfunn: 
«…ressursene bare fant hverandre» (Municipal Worker A).

• Hvem som bor hvor, hvem som var hjemme den kvelden, hvem som 
trengte ekstra assistanse.

• Kjenner ulike folk i ulike sektorer/etater. 

• Folk har mange hatter: jobber både i teknisk drift og i brannvesenet: «Vi 
hadde en situasjon der vi måtte ha nok vann…folk har spurt hvordan vi fikk 
tak i vannverket for å få utnyttet [vannet] maks…vel, samme personen som 
jobber i teknisk drift og brannvesenet…» (Municipal Worker G).

• Ordføreren: klar på at de håndterte brannen bra, ikke på grunn av at de hadde 
en plan for hvordan de skulle håndtere den, men heller fordi de klarte å tenke 
nytt på alle områder:  «det vi må lære av dette er at vi ikke kan lage en statisk 
plan». 



4. Improvisere: kalle inn bønder med 
gyllevogner

Foto: Øystein Venås Sørensen

«Jeg trodde ikke jeg kom til å bli rørt av 
møkkalukt…men det var det som reddet 

husene våre. Det var ikke bare at vinden skiftet 
retning; det var også de som sprayet vann, 
dette grumsete brune vannet som frøs på 

veggen og beskyttet husene våre» (Municipal
Worker J)



Tre faktorer som kan påvirke konstruksjonen 
av narrativ i kjølvannet av katastrofer

1. Årsak og utfall: det folk tror om årsaken til en 
katastrofe kan påvirke hvordan man reagerer på og i 
noen tilfeller kommer seg etter en katastrofe 
(Kumagai, Edwards, & Carroll, 2006, p. 107).

• Påvirker diskusjoner om ansvar : hvem har 
skylden?

• Dersom liv går tapt: større fokus på individ eller 
organisasjoner som kan ta ansvar for ‘tragedien’ 
(González-Hidalgo, Otero, & Kallis, 2014).



Analyse av det lokale narrativet: 
årsak og utfall

• Diskusjoner om ansvarliggjøring – ikke 
fremtredende i det lokale narrativ.

• Heller østavinden som ble holdt ansvarlig (blame
nature)
• Heldig at ikke liv gikk tapt – tilskrevet den massive 

innsatsen til organisert personell og frivillige, og at 
vinden stilnet i løpet av natten

• Dersom liv hadde gått tapt, spesielt blant de frivillige, 
kunne det dominerende narrativet i etterkant av 
brannen og diskusjoner om ansvar vært annerledes.

• Fokus i etterkant av en katastrofe: skyld eller læring? 
• I etterkant av Lærdalsbrannen: stort fokus på læring 

og erfaringsoverføring



2. Interaksjonen mellom ansvarlige aktører og 
lokale innbyggere: kan påvirke oppfatninger om 
katastrofen ble håndtert godt eller ikke 
(McCaffrey et al. 2015, p. 13).

• Ansvarlige aktører sin kommunikasjon med, og 
relasjoner imellom, de berørte partene: 
påvirker diskusjoner om ansvarsforhold. 

• Dess mer nær og personlig kommunikasjon og 
relasjoner er, dess mindre skyld blir lagt på 
ansvarlige aktører.    



Analyse av det lokale narrativet: 
interaksjonen mellom ansvarlige aktører og lokale innbyggere

• Empirien: bygger på folk som responderte i form av deres 
oppnevnte rolle og som innbyggere
• Kommunikasjon og relasjoner: nær og personlig
• Ansvarlige aktører delte samme opplevelse som de berørte: 

deres egen landsby var truet

• Økende anerkjennelse om at ‘people-centered’ 
(menneskeorienterte) tilnærminger til krisehåndtering bør 
foretrekkes foran ‘top-down’ tilnærminger
• Kunnskap og innspill fra alle aktører (inkludert innbyggere) vil 

verdsettes mer likt (Scolobig et al. , 2015). 

• Men, dette studiet viser at distinksjonen som blir gjort 
mellom de ulike aktørene i ‘katastrofelitteraturen’ ikke 
alltid er så tydelig i praksis.
• Heller ikke uvanlig at folk har flere roller på mindre steder i 

Norge; heller enn å være spesialisert bærer folk flere hatter. 



3. Anerkjennelse av lokal praksis: hvorvidt ‘local
ways of doing things’ har blitt anerkjent kan 
påvirke konfliktnivå i etterkant av en katastrofe 
(Carroll, Higgins, Cohn, & Burchfield, 2006, p. 
276).

• Dersom sosiale relasjoner og kapasiteter har 
blitt avvist, spesielt av ikke-lokale enheter, er 
det mer sannsynlig at sosiale konflikter 
oppstår på lokalt nivå (Carroll et al., 2006, p. 
262).   



Analyse av det lokale narrativet: 
anerkjennelse av lokal praksis

• Fremtredende: anerkjennelse av betydningen av 
lokale sosiale relasjoner og kapasiteter for at det 
ikke gikk verre
• Lokalkunnskap: essensiell for å håndtere en kompleks 

og uforutsigbar hendelse

• Fremhevet som særegent for små lokalsamfunn; folk 
kjenner hverandre

• Anerkjennelse av lokale måter å gjøre ting på minsket 
muligheten for konflikt i etterkant av brannen – kan 
forklare hvorfor det lokale narrativet hadde størst 
fokus på hvorfor det ikke gikk verre fremfor hva som 
kunne ha gått bedre.



Analyse av det lokale narrativ:
noen utfordringer

• Utfordringer knyttet til små lokalsamfunn der folk 
responderer som ansvarlige aktører og 
innbyggere.
• Ytterligere stress – visste ikke om deres eget hjem 

stod i brann eller om familie var blitt evakuert

• Uvisst hva som kan være langtidsvirkningene ved å 
arbeide under ekstreme forhold i en lengre periode 
enn satt i HMS-reglement 

• Ressurser risikerer å bli ‘brukt opp’ ettersom 
krisen ikke er over når røyken har lagt seg



Oppsummering: hvorfor analysere 
narrativ i etterkant av katastrofer?

• Kan synliggjøre lokale sosiale relasjoner og kapasiteter 
som blir satt i praksis under en krise, som ellers kan 
være vanskelig å identifisere.

• Analysere konstruksjonen av narrativ: øke forståelsen 
av hvilke faktorer som øker eller minsker konfliktnivå 
og samhold, som igjen kan være viktig for hvordan et 
lokalsamfunn kommer seg etter en katastrofe.

• Ser ut som mangelen på konflikt og skyldfordeling 
(blame-gaming) etter brannen i Lærdal tilrettela et 
fokus på læring, også utenfor Lærdal sine grenser.
• Spesielt fokus på faktorer som ble avgjørende for 

krisehåndtering i en situasjon uten strøm og 
telekommunikasjon. 
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