
BRAND: INGEN TEGN PÅ PANIK, HVERKEN BLANDT OVERLEVENDE 
ELLER OFRENE (1992, 1(4))

I sagens natur er det vanskeligt at undersøge, hvordan folk reagerer under brande. Sædvanligvis må 
man nøjes med de overlevendes beretninger om, hvordan de klarede sig ud fra brandstedet. Men 
efter den voldsomme brand i den engelske undergrundsbane King's Cross i 1987 lykkedes det for to 
engelske psykologer at rekonstruere, hvordan såvel døde som overlevende reagerede, da branden 
opstod. Ifølge undersøgelsen tyder intet på, at ofrene opfører sig anderledes end overlevende.

Branden blev opdaget på en rullende trappe en tidlig morgen kl. 7.30, midt i morgentrafikken. En 
passagerer alarme-rede de vagthavende i billetkontoret, som straks påbegyndte evakueringen via en 
anden udgang.  Et  kvarter efter for-værredes  situationen.  Der opstod en kraftig røg,  voldsomme 
flammer og en pludselig stigning i temperaturen. Evakueringen måtte nu ske via togtunellerne. 31 
nåede ikke ud.

De  to  forskere  søgte  at  indkredse  ofrenes  adfærd  under  branden.  Efterladte  blev  udspurgt  om 
ofrenes  formodede  destination,  vidner  rapporterede  om  ofrenes  adfærd  under  branden, 
ligsynsrapporter gav oplysninger om dødsårsager og ofrenes position, da de blev fundet, angav den 
retning, hvortil de søgte ud. Ud af de 31 døde lykkedes det at rekonstruere 24 ofres adfærd under 
branden, herunder deres valg af flugtvej.

Ingen  oplysninger  antyder  nogen  form for  panik  hos  ofrene,  og  ej  heller  hos  de  overlevende. 
Ofrenes position, da de blev fundet, vidnede om bevidste, rationelle forsøg på at slippe ud, enten via 
den vej  de kom ind i  undergrundsstationen, eller via den vej,  de oprindelig skulle,  før branden 
opstod. Man fandt heller ingen tegn på, at folk så hinanden som potentielle fjender i kampen om 
overlevelse. Når man registrerede ændringer, var det snarere i positiv retning: Ingen havde så travlt, 
at der ikke var tid til at hjælpe hinanden.

Imidlertid viser undersøgelsen også, at ofrene fortsatte med at gøre det, de oprindelig havde tænkt 
sig, også selv om det måske ikke er det mest optimale. Der var altså en tendens til at ofrene ikke 
ændrede deres handlinger undervejs, når det så mest håbløst ud. Forskerne konkluderer forsigtigt, at 
den væsentligste forskel mellem ofre og overlevende måske er, at de overlevende lettere ændrer 
deres planer for, hvordan de skal komme ud af undergrundsstationen.

Af gode grunde er det vanskeligt at træne befolkningen i at tackle brande og slippe levende ud. De 
færreste bliver heldigvis udsat for rigtige brande, men forskerne mener alligevel at have et godt råd. 
Det kan lade sig gøre at slippe levende ud, hvis togrejsende forstår og ved, at deres sædvanlige 
adfærd måske ikke længere er tilstrækkelig. For at overleve skal de togrejsende altså opføre sig 
anderledes end de plejer; gøre noget utraditionelt. 

(Kilde:  Donald,  I.  &  Canter,  D.  (1992):  Intentionality  and  fatality  during  the  King's  Cross 
underground fire. European Journal of Social Psychology, 22, 203-218).
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