
Fyrklöver: Gryningspyromanen  

 

1. En sann berättelse om svek, hämnd och ett samhälle som brast.  

 

2. En dokumentär om Sveriges värsta mordbrännare. Ulf Borgström har anlagt hundratals bränder 

men endast blivit dömd för tre. Varifrån kommer hans oresonliga hat mot samhället? Finns svaret 

i barndomen med en styvfar som ville ta livet av honom, klasskamraterna som mobbade honom 

eller i polisens misshandel när han var 13 år? En sann berättelse om svek, hämnd och om ett 

samhälle som brast.  

 

3. I slutet av april 2016 släpptes den så kallade gryningspyromanen fri från sitt fängelsestraff. Ulf 

Borgström är mannen som har tagit på sig skulden för över 200 bränder, men endast blivit dömd 

för tre. Med sina handlingar har han utsatt människor för fara och kostat samhället minst en 

miljard kronor. Vem är han egentligen, och vad är det som format honom till den han är idag? 

Svaren får vi i denna dokumentär som också får oss att undra vad vi kan vänta oss av honom efter 

frigivningen.  

 

Med 1 000 timmars research bakom sig har författarna gjort en djupdykning i Ulf Borgströms liv. 

Genom samtal med grannar, familjemedlemmar och tidigare vänner får vi veta hur hans barndom 

såg ut i ett splittrat hem präglat av misshandel och övergrepp. Utifrån samtal med polis- och 

räddningstjänst, åklagare, vittnen, förhörsprotokoll och domar återges hur hans dåd har gått till 

och vem han är idag. Författarna ifrågasätter rättssystemet sätt att hantera ärendet på, och 

resonerar kring om man skulle kunna använda en i Sverige ännu oprövad metod för att få honom 

att hållas ansvarig för sina gärningar.  

 

4. Ulf Borgström är idag mer känd som Gryningspyromanen. Han har själv uppgett att han har 

anlagt över 200 bränder men har trots det endast blivit dömd för tre. Det började med 

kulturskatter, kyrkor och tomma byggnader men det stannade inte där. Till slut startade han 

bränder i flera bostadshus samtidigt vilket orsakade stor fara, speciellt eftersom bränderna oftast 

startade i gryningstimmarna när människor sov. Bränderna, spaningen och hans rättegångar har 

kostat samhället minst en miljard kronor. Hos den gärningsmannaprofil han tillhör blir bränderna i 

regel grövre med tiden. Motivet är hämnd mot polisen och samhället för de svek och kränkningar 

han anser sig ha blivit utsatt för.  

 

I denna dokumentär får vi följa Ulf Borgströms liv i allt från hans trassliga barndom till hur han 

sedan 1996 spridit skräck i samhället. Författarna undrar vad det är som har skapat 

Gryningspyromanen. Varför är han så hatisk och vad vill han egentligen hämnas på? Svaren på 

vem han är får vi i denna bok som också får oss att undra vad vi kan vänta oss av honom efter 

frigivningen.  

 

Ulf Borgström växte upp i ett splittrat hem präglat av misshandel och brutala övergrepp. I 

barndomen finns ledtrådar till det som komma skall, och en lång rad av svek från samhället. Som 

ung råkade han ofta i bråk med polisen. I boken Gryningspyromanen får vi läsa om hur han redan 

vid 20-års ålder hade tappat allt förtroende för rättsväsendet. Med en känsla av att aldrig riktigt 

passa in sökte han sig till kriminella umgängen och använde tidigt bränder som sitt vapen. Med 

tiden eskalerade hans beteende, men han kunde sällan knytas till brandplatserna. När det väl gick 

att koppla honom dit så gick det ändå inte att få honom fälld. 

Författarna till denna dokumentär ifrågasätter om rättsväsendet verkligen har hanterat ärendet 

korrekt. De påvisar brister i utredningar och domar, polisens olagliga metoder och hur delar av 

polis- och övriga rättsväsendet inte kände till att det fanns en infiltratör som satt inne med 

värdefull kunskap om Borgström. I en specialgranskning av branden i Västra Vemmenhög 



presenteras nya bevis och tankar på hur en i Sverige ännu helt obeprövad metod för att åtala en 

mordbrännare skulle kunna användas. Metoden är utvecklad av forskare vid Lunds universitet. 

Den bygger på att ta reda på hur hög sannolikheten är för att Gryningspyromanen inte är 

inblandad i de bränder han misstänks för, alternativt hur hög sannolikheten är för att han är det. 

Var det rätt att släppa honom, eller är han skyldig trots att han blivit frikänd?  

 

Genom samtal med grannar, familjemedlemmar och tidigare vänner får vi lära känna Ulf 

Borgström på ett sätt som vi aldrig fått förut. Vi får även ta del av hur fängelsetiden såg ut efter 

den fällande domen, ett specialavsnitt om den copycat som fortsatte sprida skräck under tiden 

Borgström satt inne, ny intressant forskning om mordbrand och jämförelser med andra 

mordbrännare. Det här är berättelsen om mannen som gäckade polisen i tjugo år. En berättelse om 

svek, hämnd och ett samhälle som brast. 


