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Kopieringsunderlag – Brandartikel utan bild 

 
Nanna och Sarah dog i 
eldhavet 
Vännen: Vi var en familj – det går inte att 
förstå 
 
10 apr 2012 Fyra vuxna och två barn dog i lågorna. 

I förrgår morse hittades barnfamiljen och deras två 
vänner i resterna av det lilla fritidshuset i Härja. 
– Nu är hela familjen utplånad. Det går inte att förstå, 
säger en vän till familjen. 

Räddningstjänsten larmades till det lilla samhället Härja, 
någon mil söder om Tidaholm i förrgår morse. 

Då var fritidshuset redan totalförstört och i brandresterna 
hittades sex kroppar. 

Identifieringen har visat att det handlar om fyra vuxna och 
två barn, de danska medborgarna Malene Houdorf Madsen, 38 
och Hans Vt Veer, 39, samt parets två flickor, Nanna, 8, och 
Sarah, 6. I de brandhärjade ruinerna hittades även två vänner 
till familjen, Mikkel Keiser-Nielsen och hans hustru Marie. 
 
”Familjen är utplånad” 

– Nu är hela familjen utplånad. Det går inte att förstå, säger 
en vän och granne till familjen, till den danska tidningen BT. 

På skärtorsdagen åt han och hans hustru påskmiddag med 
den nu omkomna familjen. 

– Sedan åkte de. De skulle bo tillsammans med några vänner 
och njuta av naturen. 

På långfredagen fyllde Malene Houdorf Madsen 38 år. Det 
firades i stugan i Härja. 

Malene Houdorf Madsen och Hans Vt Veer flyttade till 
Ängelholm med döttrarna för några år sedan. 
 
”Vi hjälpte varandra” 

– De flyttade hit för att vi gjorde det. De var som en familj till 
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oss. Vi hjälpte varandra med att passa barnen och barnen lekte 
tillsammans, säger vännen till BT. 

Polisens tekniker försöker utreda hur branden startade. I 
nuläget är den rubricerad som mordbrand men det finns 
ingenting som tyder på att branden varit anlagd. 
 
Ingen exakt tidpunkt 

Tragedin upptäcktes först på morgonen, då huset redan var 
nedbrunnet, och polisen har ingen exakt tidpunkt för när 
branden utbröt. 
– Vi såg att det bara var murstocken kvar, så vi skyndade dit, 
säger grannen Ingemar Andersson. 

Linda Hjertén 
 

Källa: http://mobil.aftonbladet.se/nyheter/article14652033.ab  


