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David Widlund har intresserat sig för Gryningspyromanen i 
över tio år. Det här är hans andra bok på ämnet. 

Går i Gryningspyromanens spår

ADuvbo
Att ha sju rätt på lotto, två 
gånger på raken dessutom, 
framstår som rätt osanno-
likt. Ungefär lika stor chans 
är det att Gryningspyro-
manen, eller Ulf Borgström 
som han egentligen heter, är 
oskyldig till de nä-
ra 200 bränder han 
varit misstänkt för.

Beräkningarna 
levereras i nya bo-
ken ”Gryningspyro-
manen – en berättel-
se om hämnd” som 
utkom den 21 okto-
ber.

– Sannolikhetsbe-
räkningar har aldrig 
använts i domstolar i 
Sverige. Men i Danmark har 
man lyckats få till en fällan-
de dom med hjälp av det, sä-
ger David Widlund, en av två 
författare.

DAVID ÄR  brandingenjör, bo-
satt i Duvbo och en av förfat-

tarna. David Widlund har 
tagit hjälp av två professo-
rer i juridik respektive sta-
tistik vid Lunds universitet 
för att få fram beräkningar-
na. Man har bland annat un-
dersökt om frekvensen av 
bränder ökat när Borgström 
bevisligen befunnit sig i när-
området.

David Widlund har följt 
Ulf Borgström i tio år. Två 
frågor har särskilt intresse-
rat honom: varför började 
han elda? Och varför miss-
lyckades rättsväsendet med 
åtalen?

TUSEN TIMMARS  research 
ligger bakom boken. Han 
har lusläst polisutredning-

ar, brandproto-
koll, intervju-
at åklagare och 
Gryningspyro-
manens familj. 
I boken fram-
träder en bild 
av hur en tuff 
barndom, våld 
och missbruk 
formade Borg-
ström.

David Wid-
lund anser att polisen slar-
vat med utredningarna, och 
att det finns skäl att öppna 
flera på nytt.

– Vid en granskning av 
branden i västra Vemmen-
hög hittade vi djurhår på en 
värmeljushylsa som går att 

knyta till honom. Jag presen-
terade det för polisen för två 
veckor sedan, nu är det upp 
till dem om de vill skicka in 
för dna-analys, säger David 
Widlund.

Han drivs av tanken på 
upprättelse för Grynings-
pyromanens offer och de 
skräckslagna invånarna på 
de drabbade orterna i Skåne.

I APRIL I år blev Borgström 
släppt från fängelset efter 
att ha avtjänat sex år för en 
mordbrand i Ystad. 

– Det är många som är räd-
da i östra Skåne nu. Rädslan 
borde tas på allvar. Jag tror 
det kommer att brinna igen, 
säger David Widlund.

Han hoppas att sannolik-
hetsberäkningarna kan bi-
dra till resningar, nya åtal 
och även fler fällande domar 
mot Gryningspyromanen.

 ▸ Vilka fallgropar ser du med 
att använda sannolikhet i 
brottsmål?

– Det går inte att använ-
da bara det, det måste vara 
komplement till annan be-
visning. Det fungerar främst 
på en person som rör sig på 
mindre orter och är svåra-
re att använda i Stockholm 
med så många bränder to-
talt sätt.

ANNA WACHENFELDT
anna.wachenfeldt@mitti.se
tel 08-550 550 91

Den så kallade Grynings-
pyromanen misstänktes 
för 200 bränder men fäll-
des för endast tre.

Nu hoppas den bokaktu-
elle Sundbybergsbon Da-
vid Widlund kunna bidra 
till fler fällande domar mot 
den ökände mordbrän-
naren.

Hur? Med sannolikhets-
beräkningar.  

Fakta

Dömdes till åtta 
års fängelse
l   Gryningspyromanen, som 
Ulf Borgström kallas i media, 
gick tidigare under namnet 
Telesabotören sedan han 
misstänks ha satt eld på 
flera av Televerkets statio-
ner i Skåne.
l   På 90-talet och början av 
2000-talet satte Grynings-
pyromanen skräck i flera 
skånska samhällen, men 
också i Dalarna och Små-
land. Det brann i polishus, 
kyrkor, hotell, kulturbyggna-
der och villor.
l   Inför vittnen ska Borg-
ström ha erkänt 200 brän-
der. Han har endast dömts 
för tre, då bevisningen inte 
hållit. 2011 fick han åtta års 
fängelse för grov mord-
brand. Han frigavs i april 
2016.
l   Polishat har nämnts som 
motiv för bränderna.

ASundbyberg
Det var i tisdags som en elev 
på Duvboskolan blev attack-
erad av en vuxen man ut-
klädd till clown.

– En flicka på skolan var 
på väg till en annan skola där 
hon också har undervisning, 
och när hon cyklade dit blev 
hon attackerad av en man 
med mask och clownkläder. 
Hon uppfattade att han ha-

de ett knivliknande föremål, 
berättar Ann Britt Sjöberg, 
rektor på Duvboskolan.

Flickan blev rädd och öka-
de takten, i samband med 
det kom en bil körande.

– Då försvann clownen, 
säger Ann Britt Sjöholm.

Ytterligare två inciden-
ter anmäldes i förra veckan. 
En 12-årig flicka ska ha sett 
en person utklädd till clown 
som stod i en buske vid is-
hallen. En ung person ring-
de polisen och sa att clow-
ner jagade barn på Grönkul-
laskolan i Rissne. Vid båda 
tillfällena sökte polisen efter 
personer med clownsigna-
lement utan att hitta någon.

I sociala medier förekom-

mer också obekräftade rap-
porter om clowner runt om 
i Sundbyberg. Moderaterna 
anordnar i kväll trygghets-
vandringen Inga clowner på 
våra gator med anledning av 
detta.

– Det finns en utbredd 
otrygghet i Sundbyberg, in-
te minst efter den senaste ti-
dens clownattacker. Många 
är rädda och oroliga, för 
clowner, men också generellt. 
Det vill vi skapa uppmärk-
samhet kring, säger initiativ-
tagare Ina Djurestål (M).

Vandringen går från Stu-
regatan 20 klockan 17 mot 
Rissne, Hallonbergen och 
sedan tillbaka till centrum.
ANNA WACHENFELDT

Ikväll anordnas vandring-
en ”Inga clowner på våra 
gator” med anledning av 
förra veckans händelser. 
En flicka angreps av en 
clown vid Duvboskolan 
och ytterligare två inci-
denter anmäldes. 

Clowner.
Skräck i 
Sundbyberg 
efter attack 
mot flicka

En man utklädd till clown attackerade en elev. Clownen på 
bilden har inget med händelsen att göra.  Foto: MOSTPHOTOS 

 

* Erbjudandet gäller pyrolysugn HB675G0S1S, Siemens rek. försäljningspris 14 889:- och 60 cm induktionshäll ED677FSB1E, Siemens rek. försäljningspris 10 859:-. Totalt rek. försäljningspris 25 748:-, nu endast 0 kr, spara 25 748:- 
Erbjudandet gäller vid köp av ett komplett kök för minst 50 000:- samt vid köp av minst tre ytterligare vitvaror från Siemens. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. Frakt och annan service ingår inte. Erbjudandet 
gäller till den 29.10.2016 eller så långt lagret räcker. ** Rekommenderat försäljningspris omfattar skåp, handtag, sockel och bänkskiva. Priset är exkl. diskho, blandare, vitvaror, belysning, montering, leverans och installation.
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