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HJÆLP
MEDDELELSER fra Falck
36. årgang . 20. januar 1972
Udgivet af De Danske Redningskorps
Fællesforbund, Falck-Huset, Polititorvet,
1593 København V.

I forbindelse med november måneds
pludselige snefald er der enkelte steder op
stået strid om betalingen for Falcks as
sistance til forladte motorkøretøjer, der
var kørt fast eller hensat i landevejenes
snemasser.

Redaktion:
Preben Kjær, HD (ansvh.)
Jan Assentorp
Henning Petersen

Nogle få bilejere har vægret sig ved at
betale de fremsendte regninger under
henvisning til. at de gennem motorbe
skatningen har medvirket til at oprethol
de et snerydningsberedskab, hvorfor det
offentlige må afholde udgifterne, når
vejene har været ufremkommelige.

Oplag: 10.000 eksemplarer
Tryk: Rønsholt & Co.

For Falck Zonens abonnenter er sagen
hidtil klaret på den måde, at deres assi
stance har været dækket under abonne
mentet - uanset at vognen faktisk ikke
i den pågældende situation har haft no
gen motorskade eller lidt havari.

Indhold:
Brandslukningsaftale,
redningsabonnement og
tarif for betalt arbejde .. side
Tankvognsbrand........... side

Snestormen .................... side
Falckoliner......................side

Bygninger, vogne og
udstyr .............................side
Breve m. v........................ side
Personalia m. v.................side

Forsiden:
Vinterstemning
Bagsiden:
Falck-nyt
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Nu er det de fleste bekendt, at abonne
mentsafgifterne i korpset bestemmes af
omkostninger til lønninger, materielinvesteringer og assistancer. Novemberda
genes assistancer har ikke været helt bil
lige
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Spørgsmålet er så. om de bilejere, der
ikke har abonnement, selv må betale el
ler kan få det offentlige dømt. Skulle
sidstnævnte blive tilfældet vil det blive
taget til overvejelse i korpset, om det of
fentlige ikke også bør betale abonnementsassistancerne (der er hjemmel for
det i betingelserne).
Det vil virke lidt urimeligt, hvis den ene
halvdel af landets bilister selv må betale
gennem abonnementsafgifter, medens den
anden i givet fald slipper fri ...

Vi har foretaget en transplantation. Vort gamle husorgan
„Meddelelser“ havde 35 år på bagen og kunne kritiseres
for i ny og næ at være lidt slidt i leddene. Derfor har vi
suppleret de vitale dele med lidt nyt.
Det mest bemærkelsesværdige af det nye er vel navnet og
det hænger sammen med læserskaren. „Meddelelser“ var
oprindelig nogle duplikerede informationer fra Falcks ledel
se til dets personale. Siden blev det finere, trykt på krideret
papir og suppleret med billeder, for til sidst at ende som et
lille fag- og personaleblad, der både havde korpsets egne
4.000 medarbejdere som læsere og nogle hundrede læger,
journalister, politimestre m. fl. De nye strømninger i er
hvervslivet med demokrati og medorientering gjorde efter
hånden „Meddelelser“ til et talerør, der blev benyttet i korp
set til den eftertragtede to-vejs-kommunikation.
I dag præsenterer vi „HJÆLP“. Navnet er valgt blandt
mange som det, der måske bedst karakteriserer rednings
korpset og dets assistancer. Læserskaren er udvidet med
nogle tusinde, fortrinsvis blandt sygehuse, kommuner,
brandinspektører og andre, som korpset i det daglige har
kontinuerlig kontakt med.
Men indholdet er ikke ændret så meget. Som led i en „åbendør-politik“ mener vi, at de interne informationer udmær
ket kan læses af andre end korpsets medarbejdere. Kom
munikationseksperter påstår oven i købet, at en sådan åben
hed skulle skabe bedre forståelse og medvirke til fortsættelse
af et godt samarbejde.
Om redaktionen kunne siges mangt og meget. Der har væ
ret tradition for, at bladet er blevet redigeret af den eller de
samme personer gennem en længere årrække. Og i den hen
seende bryder vi ikke traditionen. Det nye HJÆLP vil fort
sat have vort fællesforbunds informationsfolk som redaktø
rer.
35 år er ingen alder, påstås det. Men når det gælder et hus
organ har man i hvert fald ingen grund til at skamme sig.
Kun få virksomheder herhjemme har ældre blade. Derfor
har vi heller ikke villet lave et nyt blad, men i stedet fore
taget en lille transplantation, som forhåbentlig vil vise sig at
være gjort rigtigt, så patienten kan gå en sund og lykkelig
fremtid i møde.
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Stabsudvalgets formand,
direktør Arno Andersson:

Ny brand
slukningsaf
tale med
kommunerne
Efter nogle meget indgående forhand
linger mellem korpsets stabsudvalg og
Kommunernes Landsforening, er der
opnået enighed om en ny brandsluk
ningsaftale, der principielt kan anven
des fra 1. april 1971.

Normalbestemmelserne
De såkaldte normalbestemmelser, der
vedrører den assistance og det bered
skab, korpset skal drage omsorg for,
er ikke ændret på væsentlige punkter.
I takt med udviklingen siden 1967-normaloverenskomsten er de ajourført.
Som grundprincip anvendes stadig en
normalforpligtelse, hvilket vil sige, at
der i tilfælde af brand skal foretages
udrykning med mindst 1 slukningstog,
og at der til betjening af slukningstoget
skal rykke mindst 6 mand ud fra sta
tionen inden 5 minutter efter alarmens
modtagelse.
Der er endvidere åbnet adgang til at
tegne tillægsoverenskomst for så vidt
angår eventuelle hjælpebrandstationer,
ligesom der kan oprettes andre tillæg
til normaloverenskomsten.
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Nærmeste brandvæsen
I henhold til normalbestemmelsernes
pkt. 8.1 er korpset forpligtet til i på
kommende tilfælde ufortøvet at tilkalde
nærmeste andet brandvæsen til hjælp,
med mindre der foreligger forud fast
lagte mødeplaner.

Økonomien
Det skal ikke nægtes, at økonomien
i forbindelse med den nye brandsluk
ningsaftale har voldt de største proble
mer, bl. a. fordi vi fra korpsets side
måtte fastholde det ønskelige i at bryde
et mangeårigt betalingsprincip der byg
gede på en ensartet pris pr. indbygger.
Ved en sådan betalingsform tilgodeså
man de tyndere befolkede områder på
bekostning af de tættere, og korpset
medvirkede på en måde til en mellem
kommunal udligning.
Da vi betragtede brandslukningsvirk
somheden på koncernbasis, betød det
mindre for os, hvem der betalte hvad,
når blot det samlede provenu af brand
slukningsafgifterne var tilfredsstillende,

Regulering og opsigelse
Betalingen i de nuværende brandslukningsoverenskomster har været pristals
reguleret med 1
% for hvert fulde
point, reguleringspristallet afveg fra
100. Denne reguleringsfaktor er nu
ændret til 1 %, og grundafgiften pr.
slukningsberedskab er baseret på regu
leringspristallet 100 = januar 1971.
I overenskomstens pkt. 11.5 er der
imidlertid åbnet adgang til hvert andet
år, første gang pr. 1. april 1973, at
optage forhandling mellem partérne om
eventuel regulering af vederlagene som
følge af omkostninger, der ikke er dæk
ket gennem den automatiske dyrtids
regulering.

Priserne skal holdes
eller skal vi sige så omkostningsdæk
kende, som del var muligt at opnå.
Ved gennemførelsen af den nye kom
munale struktur den 1. april 1970 stod
det os imidlertid klart, at vi ikke kunne
fastholde de nye storkommuner ved en
fortsat anvendelse af en ensartet ind
byggerpris, der tilgodeså de tyndere be
folkede områder.
Den nye aftale med Kommunemes
Landsforening er derfor bygget op på
en pris pr. slukningsområde, hvilket
igen betyder, at kommunerne - store
som små - skal betale en forud i over
enskomsten fastsat pris for hvert sluk
ningsberedskab, der i henhold til Sta
tens Brandinspektions normer skal fore
findes i slukningsområdet.
Er der således flere kommuner omfattet
af et slukningsområde, skal den samlede
betaling for slukningsområdet deles
mellem de implicerede kommuner efter
nogle vejledende retningslinier fra
Kommunernes Landsforening.
Det afgørende for korpset er, at vi får
en ensartet pris pr. slukningsberedskab.

For at få et fornuftigt grundlag har
korpset accepteret, at de i normalover
enskomsten fastsatte priser pr. sluk
ningsberedskab skal overholdes ved til
bud til kommuner med indbyggertal på
50.000 og derunder, og der er således
ikke mulighed for at give mængderabat
eller konkurrencetilbud til hovedparten
af landets kommuner.
Da priserne pr. slukningsberedskab er
fastsat så realistisk, som det nu engang
er muligt i forhold til de reelle omkost
ninger, skulle den nye aftale bidrage til
at fremme nogle mere hensigtsmæssige
og realistiske, økonomiske beregninger,
når kommunerne overvejer deres brand
slukningsforhold.

Gamle aftaler skal overholdes
I forbindelse med effektueringen af den
nye brandslukningsoverenskomst, der
principielt kan bringes i anvendelse fra
1. april 1971, er det udtrykkeligt aftalt,
at løbende overenskomster efter det
„gamle“ system skal overholdes, indtil
de normalt udløber.

Hjælp til:
-Væltede træer

-knuste ruder
-havarerede traktorer

-alarmering
-og meget mere

tilbydes kommunerne i

Det nye redningsabonnement
Med langt den overvejende del af de
danske kommuner har Falck i mange år
haft abonnementsaftaler løbende om
udførelse af redningsarbejde inden for
kommunemes områder.
Gennem længere tid har man i korpset
forsøgt at finde frem til et nyt standar
diseret abonnement, der skulle kunne
dække alle kommuners differentierede
behov.
Det er nu lykkedes, og til alle kommu
ner er fremsendt et tilbud om et nyt
redningsabonnement.

on, oversvømmelse, knuste ruder og
elevatorulykker. Dette gælder både for
kommunens egne bygninger og lejede
lokaler.
Samtidig vil der for kommuner, der ind
går den nye aftale, blive tale om veder
lagsfri assistance til væltede træer, der
inden for kommunernes områder vil
være til gene for færdslen. Og afspærring
i forbindelse med pludseligt opståede
huller i kommunernes gader og veje ud
føres også under redningsabonnement.

Pasning af alarmer
Redningsarbejde
I den nye abonnementsaftale tilbydes
redningsarbejde i forbindelse med
brand-, vand- og stormskade, eksplosi
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Et nyt og væsentligt punkt i det nye
redningsabonnement er tilbuddet om
pasning af uhelds- og overvågningsalar
mer. Med de komplicerede tekniske an-

læg, som mange kommuner råder over,
f. eks. ved vandværker, fjernvarmean
læg, gasværker, el-installationer o.s.v.
vil der hurtigt vise sig en stor besparel
sesmulighed for kommuner med red
ningsabonnement.

Mere autohjælp
Det nye redningsabonnement dækker
også autohjælp til kommunens køre
tøjer. Begrebet køretøjer er udvidet i
den forstand, at der ikke alene ydes
hjælp til kommunens egne personvogne,
lastvogne, tromler og snerydningsvogne. Også køretøjer, der lejes af kom
munerne til snerydning og grusning, er
dækket under redningsabonnementet.
I forbindelse med autohjælp tilbydes
hjemtransport af fører og passagerer
efter uheld og motorstop.

Glatførebekæmpelse
Skulle en kommune med redningsabon
nement ønske en fast aftale om videre
givelse af meldinger til glatførebekæm
pelse og snerydning, kan dette også lade
sig gøre.

Demonstrationer og safety-firstforanstaltninger
Af andre nyheder i det nye redningsabonnement er tilbuddet om hjælp til
kommunens skoler i forbindelse med
demonstration af genoplivningsmetoder
og vejledning i safety-first foranstaltnin
ger.

I den henseende tænkes på besøg på de
lokale Falck-stationer og undervisning
på skolerne med påfølgende film- og
demonstrationsmuligheder. Korpset vil
lade et antal instruktører stå til rådig
hed landet over, og disse instruktører
vil i vid udstrækning formidle kontakt
og samarbejde mellem skolerne, Falck
og samaritterorganisationerne i første
hjælps-spørgsmål.

De nye abonnementer, der er tilbudt
kommunerne, træder i kraft pr. 1. april
1972 og afløser alle tidligere aftaler. In
ternt vil korpset inden denne dato finde
frem til fælles retningslinier for instruk
tionsvirksomhed og alarminstallationer,
således at servicen kan blive ensartet
over hele landet.
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Omlægning
af tarif
for betalt
arbejde
Den nye tarif for betalt arbejde, der
trådte i kraft pr. 1. januar 1972, er ud
tryk for en omlægning af det bereg
ningsgrundlag, der hidtil har været an
vendt.
Den nye tarif er baseret på en grund
udregning af den i patientbefordringstaksteme anvendte kilometer- og minut
takst. For autohjælpens vedkommende
er kilometertaksten dog ændret i over
ensstemmelse med de højere driftsom
kostninger for kranvogne.
Til disse grundsatser er lagt et dæk
ningsbidrag, som skal dække omkost
ningerne ved telefonpasning, rapport
skrivning, regningsudskrivning og andet
administrativt arbejde.

Der betales også for beredskab
Ud over bidrag til de administrative
omkostninger giver dækningsbidraget et
procentvis vederlag for beredskabet på
stationerne. Når abonnenterne og kom
munerne gennem aftaler og overens
komster betaler et bidrag til beredska
bet, har vi også fundet det naturligt, at
de, der ikke har abonnement men gør
brug af korpsets assistanceapparat, bør
bidrage til beredskabet.

Populært sagt kan man sige, at det f. ks.
koster 3-4 mands løn og driftsomkost
ninger at holde en kranvogn køreklar
hele døgnet. Når en ikke-abonnent be
der om assistance, må han udover at
betale chaufførens løn i den tid, der as
sisteres, også give sir bidrag til de øv
rige reddere, der på andre tidspunkter
af døgnet holder kranvognen køreklar.
Derfor er korpsets priser højere end
priserne hos andre, der kun sætter en
mand på vognen i dagtimerne.

Noget bliver dyrere
Det er først og fremmest mandskabs
lønnen, der er steget i den nye tarif. Vi
har længe fået mindre i indtægter pr.
mand end de faktiske udgifter, og det
skyldtes prisstop og andre hensyn. Nu
skulle det forhold være justeret i over
ensstemmelse med lønstigningerne efter
de nye overenskomster mellem korpset
og personaleorganisationerne. Derud
over er det ikke muligt eksakt at sige,
hvorledes de øvrige priser vil ligge i
forhold til tidligere. Thi tarifgrundlaget
er lagt om. F. eks. ligger vægtgrænserne
for autohjælp anderledes, og det er i
den forbindelse nødvendigt at bemær
ke, at der nu kun skal betales for assi-
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stancevægt - d.v.s. den vægt som det
pågældende køretøj i den aktuelle si
tuation har. Det betyder altså en øko
nomisk gevinst for vognmænd, hvis de
iæsser vognen af før bugsering. Samti
dig er vi vidende om, at stationerne i
enkelte tilfælde har undertariferet ikkeabonnenters vogne. Dette skal ophøre
med øjeblikkelig varsel.

Andet bliver billigere
Den tarifmæssige omlægning, vi har fo
retaget, betyder også, at priserne ved
forskellige assitanceformcr bliver sat
ned. Autohjælp for store lastvogne er
blevet billigere - men ikke så billigt
som et abonnement. Endvidere er svøm
medykkerpriserne enkelte steder sat ned
i forhold til tidligere, og andre diverse
assistanceformer har også fået prisæn
dringer som følge af tarifomlægningen.

Regulering af priserne
Den nye tarif, der er udsendt til vagtin
strukser og bugseringshåndbøger skal
IKKE suppleres med reguleringstillæg.
Det vil fremover foregå på den måde,
at vi f. eks. én gang om året vurderer ta
riffens beregningsgrundlag i forhold til
prisændringer og nye af monopoltilsy
net godkendte minut- og kilometertak
ster, hvorefter en ny tarif vil blive trykt
og udsendt. Den udsendte tarif er na
turligvis på normal vis anmeldt til mo
nopoltilsynet.

Der er økonomisk gevinst også for den, der ufri
villigt aflæsser en havareret lastvogn. Men op
rydningsudgifterne skal også med I billedet!

Tidligt om morgenen i Mørke by på Djursland. En tankvogn
standser for blinklysene ved jernbaneoverskæringen. Få meter
bag den kommer en lastvogn, tungt læsset med kalk. Chaufføren
ser ingenting. Et brag, og tankvognen skubbes over jernbane
overskæringen og halvtreds meter hen ad vejen. Medens toget
bag dem buldrer over vejen omdannes tankvognen til et ildhav
og en stikflamme antænder en plastikfahrik.

De klarede
det på en
halv time
Melding
Klokken 8.25 den 5. oktober 1970 fik
Falck-station Hornslet melding fra
politiets alarmcentral om, at en tank

Brandholdet fra Hornslet: Fra venstre (knælende)
redder Gert Hjort, redningsf. Palle Brink, redder
Max Jensen. Stående brandm. Henrik Rahbek,
redningsf. Kjeld Juncker, brandm. Carl Emmertsen, brandm. Per Engholm og sti. Dlon Bennetzen.

vogn var i brand i Mørke by.
Stationen har normal-brandsluk
ningsoverenskomst med Rosenholm
kommune, hvorefter 6 mand skal
kunne rykke ud med et slukningstog
inden for 5 minutter.
Alarmcentralen blev af station Horn
slet bedt om at anmode Falck-station
Rønde om assistance. Fra Hornslet
til Mørke er der 7 km, fra Rønde er
der 8 km. Samtidig blev Falck-station
Aarhus anmodet om at rykke til und
sætning med den såkaldte MIDI-GIGANT-SPRØJTE, der medbringer
750 kg pulver og skumvæske nok til
at føde 6 skumrør på én gang.

Udrykning
Klokken 8.28 var station Homslets
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automobilsprøjte, bemandet med stationslcder. 1 redningsfører, 1 redder
og 3 brandmænd på vej til brandste
det. 1 minut senere fulgte slangetenderen, bemandet med 1 redningsfø
rer og 1 redder.
Brandslukningen
Klokken 8.35 var højtryksslangeme
fra Homslets automobilsprøjte lagt

ud på brandstedet, og 2 mand gik i
gang med at sikre ejendommen med
plastikfabrikkcn (10 minutter efter
alarmen).

Klokken 8.37 var der vand på 3 C-

Klokken 8.58, en halv time efter alar

rør til køling af tankvognen. Det vi
ste sig, at branden var antændt af en
tromle med 200 liter traktorbenzin.
Yderligere 2 tromler var eksploderet,
således at 600 liter benzin var i brand
under tankvognen, der desuden
havde 6.000 liter dieselolie og 3.000
liter gasolie i tankene.

men, var ilden i såvel tankvogn som
det nærliggende hus slukket. Få mi
nutter efter ankom specialenheden
fra Aarhus.
Dernæst fulgte nogle timers afkøling
af tankvognen med 4 C-rør.

Klokken 8.42 var udlagt skum til
slukning af tankvognsbranden. Hornslets Ford-automobilsprøjte er den
standardiserede type, der medbringer
skumvæske til 18 minutters slukning
med et rør. (15 m3 skum pr. min.).
Normerne foreskriver mindst 60 liter
skumvæske. Falck-sprøjtcn har 90 li
ter.

Konklusion

Stationsleder Dion Bennetsen fra
Hornslet viste al del også for små
Falck-stationer i landdistrikter er mu
ligt at yde effektiv brandslukning. En
kombination af held, hurtighed og
dygtighed løste denne opgave.
Fra USA kendes en skrækindjagen
de, autentisk film om en tilsvarende
situation, hvor en halv bys beboere
og ejendomme blev udslettet som
følge af en tankvognsulykke.
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Det var en ordentlig snebunke. der i dagene 21. og
22. november blev Danmark til del. Overalt var
trafikken lammet - og betegnelsen naturkatastro
fe var dagen efter overskrift i næsten alle aviser.
Trods et veludbygget vejvæsen og et tilsvarende
redningskorps, der i samarbejde med militær og
civilforsvar kæmpede mod snemasserne, forblev
de vigtigste hovedfærdselsårer lukkede i adskillige
timer. Det var for os en katastrofe men mon
ikke vore norske venner har trukket let på smile
båndet over danskernes magtesløshed i en sådan
situation. Pressen har i tiden efter behandlet det
faktum, at stort set alle trafikmidler var sat ud af
spillet. Og endvidere har man peget pa flere mulig
heder med hensyn til at samordne alle hjælpeorga
nisationer med henblik på kommende „sne-kata
strofer“. På grundlag af mange rapporter og avis
udklip har vi forsøgt pa de følgende sider at dan
ne et sammenfattende billede af vor indsats samt
at bibringe den offentlige debat nogle kommen
tarer om en samordning af hjælpearbejdet.
Alle ressourcer var indsat
Situationen var værst i Midtjylland og
på visse dele af Sjælland. Sneen kom,
faldt og blev liggende. Det var den
kendsgerning vore mange stationer blev
konfronteret med søndag den 21. no
vember. Hovedfærdselsårene var en del
befærdet, og da de første vogne kørte
fast midt på vejen, dannede de efterføl
gende et „snehegn“, hvorefter et stort
antal vogn og passagerer snart var sne
et inde. Vejene var spærrede og ingen
kunne komme frem.
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Overalt i landet blev korpsets kran-,
bugscrings- og bjærgningsvogne mobili
seret, og på de fleste stationer blev alt
frivagtmandskab indkaldt. Og i det føl
gende døgn har omkring 600 vogne og
2500 mand været i drift. På vagtstuerne
hobede anmodninger om bugseringer
sig hurtigt op, og man måtte prioritere
de opgaver, der forestod. På et tidspunkt
om natten måtte man opgive at efter
komme de mange bjærgningsopgaver,
hvorefter man koncentrerede sig om:

STÖ R M E N-

.

°

O

gaven, bl. a. fordi en stor del af vore
køretøjer ikke kunne køre gennem sne
en (kunne de det, villj de ikke egne sig
til f. eks. bugsering over lange afstande).
I samråd med politiet blev henholds
vis militæret og civilforsvaret anmodet
om assistance. Om det samarbejde, der
blev etableret udtaler:
- stationsleder Poul Jensen, Holstebro,
der anmodede Jydske Dragonregiment
om hjælp:
- Vi er meget glade for den beredvillig
hed, vi har mødt hos regimentet, der har
stillet bæltedrevne vogne til rådighed for
stationen her i Holstebro, samt i Lemvig,
Struer og Herning. Det er en stor hjælp
for os, at vi således kan sikre, at de nød
vendige transporter bliver gennemført. Vi
håber, der kan etableres en permanent
ordning om assistanceydelser i en sådan
situation.

★ at yde assistance til snerydningsmatericl (sneplove m. v.)

★ afvikling af hastende patient
befordringer

★ kørsel med læger, jordemødre
og medicin

★ evakuering af indesneede per
soner i vogne på landevejene
På et ret tidligt tidspunkt stod det klart,
at korpset ikke alene kunne magte op

- stationsleder Ove Pedersen, Randers,
der havde assistance fra militæret og den
lokale walkie-talkie-klub:
- Det er den største redningsaktion, jeg
har oplevet i Randers. Havde vi ikke fået
hjælp fra militærets køretøjer, der hurtigt
blev monteret med walkie-talkie-klubbens
radioer, var det aldrig lykkedes os blot at
få nogenlunde overblik over situationen.
Omkring 10 mennesker var i livsfare på
grund af kulilteforgiftning i indesneede
biler.
Såvel Civilforsvarskorpset som det lo
kale Civilforsvar var også mange steder
i aktion, i det væsentlige med at skaffe
tæpper og forplejning til de fra vognene
evakuerede passagercr.Dct var ligeledes
en uvurderlig hjælp, som blev iværksat
på politiets foranledning. Langs motor
vejsstrækningen ved Roskilde foranle
digede Roskilde Politi tre skoler åbnet
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midt om natten, således at de mange
mennesker kunne komme ind i varmen
og overnatte. Om aktionen på Roskildeegnen beretter:

- stationsleder E. Assentorp, Roskilde,
der havde assistance fra militærets lo
kale forlægning:
- Vi har en permanent aftale med militæ
ret om hjælp, og vi fik straks stillet 6 køre
tøjer og 20 mand til rådighed. Vi søgte
gennem politiet at koordinere vor indsats
med vejvæsenet, således at bjergnings
vogne og sneplove kunne supplere hin
anden med rydningsarbejdet. Og vi må
komplimentere politiet og de lokale myn
digheder for deres indsats med indkvar
tering og forplejning.
Da snestormen hen på mandagen hav
de lagt sig, genoptoges arbejdet med
at bjærge de mange biler. Der kom et
enormt pres på vagtstuerne, fordi folk
naturligvis var bekymrede for deres
vogne. Imidlertid kunne kun meget få
nøjagtigt opgive position på deres bil.
Derfor måtte man ad hovedvejene gå
systematisk til værks og fjerne alle vog
ne ud i rabatten på parkeringspladser
m.v. Og hvad ingen havde turdet forud
se, lykkedes det, de skrappe forhold til
trods, at få hovedparten af opgaverne
afviklet i løbet af de kommende to-tre
dage.

Den næste snestorm
At det var nogle trætte mænd, redder
konerne modtog i de kommende dage,
kan der vist ikke herske tvivl om. Alle
havde præsteret et godt stykke arbejde.
Stationsleder B. C. Neesbye, Kolding, hvis
kone på et tidspunkt bad om et nyt billede
af sin mand, udtaler:
- Mandskabet har gennemgående en god
kondition, men det skal ikke være nogen
hemmelighed, at dette med at arbejde
med skovl i den tunge sne ikke netop er
det, man foretrækker allermest. Der har
hvilet et fysisk pres på redderne i 100 ti
mer og et psykisk pres på alle lederne,
der har ansvaret.

At ..snekatastrofen“ voldte en del pro
blemer, såvel teknisk som administra
tivt, kan vel ikke undre nogen. Således
behandlede en jysk morgenavis et juri
disk problem, der er omtalt i dette blads
minikommentar. På vagtstuerne var det
også et problem at holde styr på det hav
af bilnøgler, der blev tilsendt til statio
nerne.
Vi har lært en del af denne snestorm.
Vi modtog også megen anerkendelse.
F. cks. skrev Jydske Tidende i en leder
den 28. november:
„Kun militæret, civilforsvaret og
redningskorpset lod sig ikke tage
på sengen".

Det kan være i morgen, om 3 år eller
aldrig, at situationen gentages. Men in
den da kan der træffes foranstaltninger
til, at situationer, hvor menneskeliv er
på spil, ikke gentager sig i samme om
fang. Også kampen mod en snestorm
kræver vel en strategi, ud fra hvilken
der kan fastlægges en opgavefordeling
for de enkelte hjælpeorganisationer. Og
for at indsatsen kan afvikles effektivt,
bør der forud fastlægges planer og kom
munikationssystemer, der sikrer koordi
nation.
Det er jo ikke kun indesneede biler på
landevejen det drejer sig om. Plejehjem
uden varme og elektricitet skal hjælpes,
og landets kvinder skal fortsat kunne
komme på hospitalet og føde deres
børn. Det cr kun enkeltheder i hele det
samfundsmaskineri, der blev lammet
hin novemberdag.
At et samarbejde og en indsats kan
iværksættes spontant, ved vi nu. Men
det kunne sikkert gøres endnu bedre,
såfremt en til stadighed ajourført plan,
blot skulle hentes frem af skuffen.
Vi håber, at korpset samtidig med den
generelle vagtinstruks på lokalt plan
kan bidrage til en sådan løsning.
jea
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Falckolinerne
rykker ind

■for
at
rykke
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Det tog korpset mindre end 3 måneder
at få gennemført beslutningen om at
udvide personalestyrken med kvindelige
reddere - Falckoliner. Faktisk tog det
kun 5 måneder at bringe emnet til de
bat, høre virksomhedsnævnets mening,
annoncere i aviserne, udvælge egnede
piger blandt et hav af emner, sy unifor
mer i en acceptabel kulør og facon og
få pigerne uddannet til deres nye job.
I Århus, Ålborg, Odense og Næstved
findes der Falckoliner i dag. Da det
hele er så nyt, er det i første omgang
kun Ärhus-pigerne, der har fået skole
uddannelse. Vi skulle prøve den af et
sted, så vi kan få lavet en generel kur
susplan. Og hvilket sted er bedre egnet
end Århus, hvor assistent Fredslund,
Basse og direktøren himself tog sig af
pigerne.
Der er altid børnesygdomme ved noget

Århus-Falckolinerne har fået en kort uddannelse
i brandslukning og førstehjælp. Fra venstre ses:
Lena Gjerulf, Agnete Warming og IngeLise Poul
sen.

Næstved-Falckoline Minna Hauerberg klar til en
lillevognstur.

nyt, og kan vi få rettet de største fejl
i løbet af samme korte tidsrum, skal vi
være glade. Fra Århus meldes om lidt
utilfredshed med uniformen. Den er for
kold om vinteren og så er det et spørgs
mål om nederdelen skal falde til fordel
for vinterbukser. Uniformsnævnet ser
på sagen og har fået virksomhedsnæv
nets bemyndigelse til på demokratisk
vis at supplere sig med en Falckoline.
I Ålborg sorterede man ansøgninger og
ansatte 4 Falckoliner pr. 1. januar 1972.
1 Næstved går det så fint, at frk. Hauerberg er blevet efterspurgt blandt abon
nenterne. De får hospitalet til at spørge
efter samme søde og hjælpsomme pige,
når de skal køres hjem igen - så der er
meget nyt at lære og tilpasse sig for
mandlige kolleger blandt reddere og
vagtmestre.
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Korpset har i Kalundborg
erhvervet nye lokaler. Den
1. oktober flyttede man fra
den gamle station på Set.
Jørgensbjerg, hvor korpset
har haft domicil i 14 år, til
en nyerhvervet ejendom i
Elmegade. På den nye sta

Th.: Det nydelige kokken på
Kalundborg-stationen. Nederst
tv.: Et af de velindrettede sove
rum. Nederst th.: Vagtcentralen
på Kalundborg-stationen.

tion rådes der over ca.
1000 kvadratmeter bebyg
get areal og ca. 5000 kva
dratmeter grund. Redaktio
nen besøgte stationen i
midten af december, og
man var da endnu ikke
helt færdig med ombyg

ningen, men selv om hånd
værkerne endnu malede,
tomrede og snedkererede
var det alligevel tydeligt,
at der inden længe ville
blive fine forhold for per
sonalet på Kalundborgstationen i Elmegade.

Hammel
I Hammel har korpset en
ny byggegrund, men på
grund af de vanskelige lå
neforhold m. v. er byggeri
ikke påbegyndt endnu.
For at afbøde lidt på de
værste pladsmangler har
den nuværende station få
et en barak-tilbygning på
30 m2, i hvilken der er ind
rettet opholdsrum og sove
rum til mandskabet.

Odder
I Odder er man for alvor
igang med byggeri. Od
der Kommune har købt na
bogrunden og opfører en
tilbygning, der udelukken
de skal være redningssta
tion med særskilte mand
skabslokaler, vagtstue m.v.
Byggeriet kommer op i
nærheden af 1 mill. kr. og
forventes afsluttet pr. 1.
august. Det er tanken at
korpset skal leje lokalite
terne hos kommunen.
Rudkøbing
I Rudkøbing er foretaget
en tilbygning, således at
mandskabet på stationen
har fået bedre plads. Før
i tiden spiste de under
slangetårnet, hvilket betød,
at al mad skulle væk, når
slangerne skulle til tørring.
Det var lidt upraktisk, men
nu er der rådet bod på det
også. Redderne har fået
opholdslokaler og sove
rum, samtidig med at køk
ken og toiletforhold er
moderniseret. Tilbygnin
gen har kostet ca. 100.000
kr., og den lave pris skyl
des, at Rudkøbing-redderne selv har været med til
at bygge.
Kolding
I Kolding ventes et større
tilbygningsarbejde til ca. 1
million, kr. påbegyndt i
1972. Der skal bygges dob
beltgarager til ambulancer-

Tilbygningen I Arup.

ne, og carport til kranvog
nene samtidig med, at
grund og øvrige faciliteter
skal tilpasses de nye byg
ninger, således at statio
nen kan fremtræde som en
hensigtsmæssig helhed.

Årup
I Årup har mandskabet og
så fået bedre plads. Der er
foretaget en tilbygning, og
nu flytter man det hele om,
så der bliver nye opholdsog sovefaciliteter for red
derne.
I Odense er åbnet en ny
vagtcentral. Nærmere præ
sentation følger i næste
nummer.

Station Rødovres vagtstue
udbygget
I forbindelse med etable
ringen af vagtstuefælles
skab mellem stationerne
Rødovre og Brøndby Str.,
er der på stationen i Rød
ovre foretaget en hårdt til
trængt ombygning af vagt
stuen. Der er således in
stalleret en ny alarmerings
pult, mandskabstavle, au
tomatisk udringning samt
samtaleanlæg til station
Brøndby Strand.
Den gamle vagtstue var for
lille. Nu er der kommet lidt
albuerum til vagtstueper
sonalet.

Station Rødovres nye vagtcentral.
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10.000 Alborggensere
og mange indbudte
åbnede den nye Falck-station
-men en anonym mor og
lille datter bragte den
mest spontane hilsen.
Efter en officiel indvielse og „åbent hus"
den følgende lørdag kunne Al borg-statio
nen drage et lettelsens suk: Det hele klap
pede perfekt. Stationen blev åbnet og ind
viet med maner. Den store presseomtale
medførte et rekord-ryk-ind af mennesker,
der ønskede at se den nye station og over
være de professionelle demonstrationer af
brandslukning, første-hjælp, bilstart og me
get andet.
Den mest spontane hilsen kom på jubilæ
umsdagen. En ung mor med sin lille datter
kom ind fra gaden med en buket freesiaer
og ønskede tillykke med stationen.
- Jeg vil gerne sige Falck tak fordi nogle
af jeres folk for få år siden hjalp min lille
datter til verden i en af jeres ambulancer.
En hilsen, der varmede i vinterkulden.

Størst og
mindst I Alborg
A/S, redder
Jens Brovst
Andersen, Ars,
og over
inspektør N. C.
Sørensen,
Alborg.

nLykkeunår telefonkablet ødelægges dagen før
Indflytning på en Falck-station.

Stationsleder Niels Pedersen overrækker perso
nalets gave til Alborg A/S*s direktør, E. Bødker.
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En pragtfuld gammel håndtrukken sprøjte blev
også foræret korpset af personalet.

— og 10.000 til
åbent hus i Vejle
I midten af december gentog vi succes’en
med „åbent-hus" arrangementer. Denne
gang var det Vejle-stationen, der stod for
skud. Akkvisitionschef Verner Nehammer
arrangerede og redderne tilbød sig som
frivillig arbejdskraft.
- Der kom næsten 10.000 mennesker, fortæl
ler Nehammer.
- Vi demonstrerede første-hjælp med bi
stand fra Røde Kors og arbejdersamaritter
ne. Vi demonstrerede bil-start, solgte pøl
ser og viste vor film for 1300 mennesker.
- En dundrende succes, slutter Nehammer.

Blandt gasterne var nonner fra Set. Maria Hospital.

VOGNE & UDSTYR

Skruebeskytter
Stationen i Rønne har fået den udmærkede Idé
at forsyne Dorry-bådens skrue med en beskyttelsesring. Stationen har flere gange varet udsat
for, at skruen er beskadiget, når båden kom i
narheden af sten eller på for lavt vand.

Sikkerhedshjelm
En ny type sikkerhedshjelm er
indkøbt og monteres I alle ud
rykningsambulancer. Baggrun
den for Indkøbene er et ønske
fra personalet, der ofte har
varet udsat for at komme til
redningsarbejde på byggeplad
ser, hvor alle andre end Falck
redderne bar sikkerhedshjelm.
Det bedste, man kan håbe for
de nye hjelme, er, at de ikke
lider samme skæbne som de
for lang tid siden indførte sik
kerhedsseler og bandolerer,
der så vidt vides nasten aldrig
bliver benyttet.
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BREVE UDEFRA

EKSEMPLER PÄ GOD SERVICE
Redningskorpset Falck Zonen
Århus C.
Tusind tak for ulejligheden med min taske. Den er velbeholdent nået frem. Tænk,
at De skulle finde noglen på matten. Hvad er en glemsom familie uden Falck Zonen.
Hjertelig hilsen fra Kobenhavn.
Familien Grethens

Århus A/S: Familien er abonnent. På vej til Kobenhavn opdagede man, at fruens ta
ske var glemt på bopælen i Århus. Man ringede til Falck, og vi skulle så skaffe ad
gang til familiens lejlighed og eftersende tasken. Ved reddernes ankomst til adres
sen fandt man en nogle på måtten - den passede i hoveddøren - og nu fik familien
både den glemte taske og den fundne nogle sendt over til adressen i Kobenhavn.

Til direktionen for
Falcks Redningskorps
Jeg føler trang til at rette en varm tak til Deres fortræffelige station i Hjørring. Og jeg
vil være taknemmelig for, at De også påskønner den optræden man udviste.
Jeg tilkaldte Dem fordi min vogn var brudt sammen i Råbjerg Klit. Man kunne have
sendt den hjem pr. transportvogn. Men stationen satte en ære i, at fremskaffe den
del, som kunne gøre vognen køreklar. Begrundelsen var også, at så gjorde man det
så billigt som muligt for sit selskab. Dette var jo sød musik i en arbejdsgivers øre.
Jeg var lykkelig, jeg nåede til Rungsted i tide og man præsenterede mig for en gan
ske lille regning, idet man på en ophugningsanstalt havde fundet den reservedel til
min Chevrolet.
Jeg takker Dem, men beder Dem påskønne stationens initiativ til gavn for os begge.
Det må nu være rart at have sådanne medarbejdere.
Med en hjertelig og venlig hilsen
Deres
Hans Langkjær

Falck-Zonen
Holstebro
Hermed en stor tak til det personale, som torsdag den 18. november ordnede min
bil - en Fiat 600 - så jeg kunne køre til Arre. En tak til den chauffør, som kørte bag
efter mig til Tarm, for at undgå yderligere forsinkelser med motorstop. Magen til ser
vice har jeg endnu Ikke været ude for. Endnu en gang tak til personalet.
Med venlig hilsen
Mogens Henriksen
Station Holstebro: Ovennævnte assistance blev udført af redder Magnus Jensen,
Holstebro.
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Til lederen at Falcks Redningskorps,
Hellerup afdeling
Tirsdag d. 28. ds. blev min kone og jeg transporteret fra Silkeborg til Kastrup med en
af Deres personvogne.
Vognen blev ført af en af Deres folk ved navn Christiansen, ganske ung, han afsløre
de selv sin alder til 22 år.
Både min kone og jeg føler imidlertid trang til at udtrykke vor tilfredshed over hele tu
rens forløb, der ikke mindst skyldtes, at hr. Christiansen kørte en vogn og i det hele
taget opførte sig som en gentleman fra først til sidst under hele turen.
Det var, i betragtning af, hvad man ellers oplever blandt ungdommen i disse tider, en
fornøjelse at møde en mand af hr. Christiansens karat, og jeg tror, De selv er enige
med os i, at det er folk af hans kvalitet, der medvirker til korpsets høje renommé.
Med venlig hilsen og tak
Frede Boesgaard

Falck-Zonen
2750 Ballerup
Jeg er nu færdig med mine behandlinger (21 i alt) på Glostrup Ambulatorium.
Ih - hvor var jeg gal første gang, jeg skulle køre med Dem til Glostrup, hvor jeg ven
tede en hel time på at komme hjem, og fik afreageret pr. telefon til Dem og tænkte
ved mig selv - „jeg skal i hvert fald nok selv køre for fremtiden“, men jeg syntes
ikke, jeg selv var i stand til det, hvorfor jeg alligevel ringede til Falck igen.
Og netop derfor vil jeg gerne nu sende Dem min bedste tak for den måned. De har
kørt for mig. Jeg beder Dem venligst viderebringe min tak og hilsen til de „Falckmænd", jeg har haft kontakt med, og som altid med smil på læben har været hjælp
somme og imødekommende.
Endnu engang tak og en hilsen til dem alle.
Med venlig hilsen
Minna Dahlkvist

Falcks Redningskorps
9100 Arhus C
Følgende positive oplevelse har yderligere bekræftet min opfattelse af den gode ser
vice Falck altid yder sine medlemmer.
Tirsdag den 5. oktober 1971 kl. 9.00 fik jeg pludselig motorstop 8 km fra Rødekro,
hvor jeg havde mange aftaler, og kun en ualmindelig fin service fra en Falckredder
fra Åbenrå bevirkede, at jeg kunne holde programmet.
Falckredderen syntes også, det var en god idé, at vi først kørte til min kunde i Røde
kro og afleverede kollektionen, hvorefter han tog bilen med til værkstedet i Åbenrå.
Uden opfordring tilbød han selv, at levere bilen tilbage igen, da han mente, det kun
var rotoren der var knækket.
Kl. 11 stillede han igen med bilen i Rødekro og en regning på 1 stk. rotor å 9,85 kr.,
som han havde købt på reservedelslageret. For at spare udgifter og tid, havde han
selv foretaget udskiftningen.
Jeg siger Falck tak for den gode service.
Med venlig hilsen
Bent Bonde
Station Åbenrå: Ejner Schmidt udførte assistancen.
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Stationslederen
Falck-Zonen
Ballerup
Indenfor de sidste to uger har jeg to gange haft brug for assistance. Forst faldt junior
ned fra et træ - resultatet to brækkede håndled. Det var lordag den 16. oktober. I går
fredag den 29. var det min kones tur. Hun legede dog ikke tarzan, men fandt et hul
i fortovet - resultatet en forstuvet fod. I begge tilfælde gik turen til skadestuen i Gen
tofte. Jeg vil gerne hermed sige tak til Deres medarbejdere for hurtig hjælp. „Det er
ikke det, De hjælper, men det er måden, som te’ at De gor’et på". De hyggelige be
mærkninger og smil til junior fjernede hele skrækken for sygehus.
Med venlig hilsen
J. F. Buch
Stationsleder P. W. Christensen:
Den 16/10: Bent Simonsen og Carsten Dahlstrøm.
Den 29/10: Jens Møller.

FALCK ZONEN, VEJLE
Oversat fra tysk:
Den 4. august havde vi på Horsensvej et biluheld, efter hvilket vi lod Dem slæbe vor
beskadigede bil bort. Vi var ilde farende, da vi måtte påkalde Falck. Imidlertid havde
vi ingen anelse om, at Deres folk er så beredskabsvillige og venlige, og at de i enhver
henseende gav gode og rigtige råd og fremfor alt en god service.
Gennem Dem vil vi endnu engang rette vor hjerteligste tak og bede Dem viderebringe
denne tak til de herrer som den pågældende dag sørgede så venligt for os. I taknem
melig erindring sender vi Dem vore
venlige hilsener
Hertha og Hans Drews
Vejle: Ovennævnte assistance blev udfort af redder Michael Cornell Petersen, og i
vagten assisterede overassistent A. Quist.

FALCK ZONEN, RANDERS
Hermed en lidt forsinket, men ikke mindre velment tak for den hurtige og effektive
hjælp, der blev ydet os efter et færdselsuheld på Viborgvej den 30. oktober 1971, hvor
vi blev impliceret i et harmonikasammenstød, og hvor vi desværre var midten af „har
monikaen“.
Midt i al forvirringen var det en glæde at konstatere, hver hurtigt ambulancen var
fremme på stedet, og med folk, som vidste hvad de skulle gore, og gjorde det på en
måde, så jeg, der blev tilbage på stedet og så ambulancen køre med de tilskadekommende, hvoraf den ene var min datter, havde en helt sikker fornemmelse af, at
nu var hun og den anden i de bedste hænder. En fornemmelse, som min kone, der
kørte med ind på hospitalet, senere fuldt ud kunne bekræfte.
Vi vil gerne bede korpset overbringe en hilsen og vores varmeste tak til de folk, som
var i funktion på det sted den dag.
Hvis korpsets folk normalt er af den støbning, så er De godt kørende.
Til slut vil vi lige nævne, at vi i dag har fået vores datter frisk og rask hjem igen.
de venligste hilsener fra
hele familien Fredberg.
Assistancen udført af redderne Ole Ågaard, Ole Møller Larsen og Niels Bruhn.
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Tekstilers
brændbarhed
Blandt korpsets personale hører man
ofte det ønskelige i, at der fandtes en
tyndere, lettere og mere behagelig uni
form til brug om sommeren. Dette øn
ske udtrykkes først og fremmest af
vagtstuepersonale og akkvisitører, der
ofte gør gældende, at den i dag benyt
tede uniform er umenneskelig, når den
ellers så eftertragtede sommervarme
kommer til landet.
Fra korpsets side er det imidlertid
altid blevet påpeget, at den nuværen
de uniform ikke umiddelbart kan æn
dres, idet personalet i forbindelse med
redningsarbejde ofte vil kunne udsæt
tes for ild- og varmepåvirkning, hvor
det er nødvendigt, at uniformen yder
beskyttelse mod disse faktorer.

Nyt overvejes
Der arbejdes imidlertid i uniformsnæv
net på at finde et materiale, der vil væ
re velegnet til en lettere sommeruni
form, og som samtidig vil være i stand
til at yde den ønskede beskyttelse. Men
med de forskellige kunststoffer, der i
dag benyttes i beklædningsindustrien,
er det ikke nogen helt let opgave.
Det er nok de færreste, der har gjort sig
tanker om brandfarligheden af de ofte
almindeligt benyttede textiler. Fra det
svenske tidsskrift „Brandförsvar“ har vi
hentet nogle oplysninger om dette em
ne.

Svensk undersøgelse
Svenskerne har lavet en undersøgelse,
hvor forskellige textilers brandbarhed
konstateres. Textilerne hænges op, og
ved antænding måler man brandfarlig
heden ved at opgøre hvor mange cm af
stoffet, der på ét sekund er omspændt
af flammer.

Som det fremgår af illustrationen, er
der en del stoffer, som er „flammesik
re“. Polyester og polyamid indtager dog
en særstilling, idet disse stoffer tilhører
en gruppe, som smelter ved antændings
forsøg.
Den svenske artikel omtaler endvidere,
at der i den senere tid er kommet en del
nye kunstprodukter på markedet, som
kan angives at være „brandsikre“. An
tallet af disse stoffer bliver imidlertid
meget hurtigt begrænset af disses brugs
egenskaber. Endelig nævnes, at det ikke
udelukkende er stoffets fibersammen
sætning og materialer, der har betyd
ning i forbindelse med antændelighed
og flammespredning. Også faktorer som
konstruktion og pasform mod kroppen
er af stor betydning.
Med hensyn til korpsets uniformer hå
ber vi stadig, at det må lykkes at finde
et velegnet materiale.
IIP
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Anmeldt af stationsleder
Danni Holten Larsen,
Esbjerg
Med udgivelsen af bogen „Brandbe
kæmpelse i skibe 2. udgave“, har un
dervisningschef Chr. Knak Christensen
og forstander E. Ehrenreich Petersen
føjet et virkelig interessant kapitel til
de allerede ekisterende lærebøger om
brandslukning.
Bogen indleder med - på en let og over
skuelig måde - at fortælle om elemen
tær brandteori efter nogenlunde samme
recept som andre lærebøger, men man
tager absolut ingen skade af at opfriske
denne visdom.
De næste afsnit i bogen omhandler de
specielle
brandslukningsinstallationer,
som forefindes i skibe, og det er be
stemt interessant læsning, idet det er
helt nødvendigt, at brandvæsenet i land
kender disse installationer, og ikke
mindst de dermed forbundne sikker
hedsanordninger. Ligeledes beskæftiger
bogen sig temmelig udførligt med de
forskellige former for ildløs, man som
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oftest møder, når der kaldes til brand i
skibe. Herunder bør nævnes brande i
tankskibe, maskinrum, lastrum, aptering m.v.
Endelig giver bogen en udmærket over
sigt over farer og slukningsmuligheder
ved brande i mange af de specielle stof
fer man ofte støder på i skibe. Som eks
empel kan nævnes brand i nitrater (her
under salpeter), chlorater, carbid, na
trium m. m. fl., og med katastrofen i
Göteborgs havn i frisk erindring - eks
plosionsbrand ombord i ØK’s fragtskib
Poona - kan man jo nok dvæle nogen
tid ved dette stof.
Udover de for skibe helt specielle for
hold, giver bogen også et ganske ud
mærket indtryk af mere generelle ting
vedrørende brandslukning. Blandt andet
er der et afsnit om åndedrætsbeskyttel
sesmateriel og praktisk røgdykning, li
gesom håndslukningsmateriellet er ud
mærket beskrevet, selv om man noget
ensidigt kun omtaler et bestemt fabri
kat.
Det er min opfattelse, at bogen absolut
er værd at læse for alle, der er beskæf
tiget med brandslukning, og at den
i hvert fald bør findes på de brandstatio
ner, som har slukningspligt i havneom
råder.
Efter at have læst denne udmærkede
lærebog, kom jeg umiddelbart til at
tænke på, om ikke en eller måske flere
af landets kapaciteter inden for fly
brandslukningen kunne føle sig fristet
til at skrive en lærebog om dette emne.
Der er jo efterhånden etableret ikke så
få flyvepladser i landet, hvilket har
medført en temmelig intens udnyttelse
af luftrummet over os. Og skulle uhel
det ske, er det jo ikke sikkert det bliver
i en lufthavn med specialuddannet
mandskab. - Alt taget i betragtning, er
der jo mere plads ved siden af.
Danni Holten Larsen

Korrosionsskader
Mellem brandforsikringsselskaberne og
korpset er indgået aftale om bekæmpelse
af korrosionsskader. Fordelt over hele lan
det skal udstationeres i alt 20 rednings
køretøjer med udstyr, og der arbejdes med
uddannelse af reddere. Systemet skal fun
gere på den måde, at ethvert brandvæsen ko^^'inqit, CF eller Falck - skal sørge for
at hidkalde specialister i tilfælde at brand
på virksomheder med risiko for disse ofte
meget omfattende og kostbare sekundære
brandskader.

Bjergning
En ny lærebog, Bjergning, er udsendt. Ret
beset er den ikke ny, fordi Redningsskolens
kompendium af samme navn har dannet
grundlaget. Det er bjergningsinstruktør H.
Wegeberg, der har stået for udgivelsen, og
han har fået meget hjælp fra forsvaret,
Landtransportskolen og fællesforbundets
sekretariat. Major Kure Larsen fra Hærens
Motorskole har været Wegeberg en uvur
derlig hjælp i redaktionsarbejdet.

Kontrol med overarbejde
Som et led i bestræbelserne på at mindske
omkostningerne, har station Holbæk indført
en ny form for kontrol. Assistent Nielsen,
der er ophavsmand til den nye idé, har ud
arbejdet et kontrolkort til hver medarbejder.
Kortet skal i forbindelse med udbetaling af
tillæg for overarbejde stemples i vagtstuens
kontrolur og samtidig forsynes med vagt
stuens attestation. Assistent Nielsen oply
ser, at allerede efter første måned kunne
kontrollens gavnlige indflydelse konstate
res.

Besøg fra Kuwait
En usædvanlig brandchef, Ali Razzak Sahleh, fra Kuwait besøgte korpset i efteråret.
Usædvanlig var han fordi hans brandvæsen
betjener sig af meget andet end vand, der
er en mangelvare. I Danmark besøgte han
Københavns Brandvæsen, Dansk Brand
værnskomité og os, samtidig med at han
studerede olieforurening, radiokommunika
tion, fauna, skibsfarver og meget andet.

Tyristortænding
Ifølge FDM’s „Motor“ har et finsk firma
bragt et specielt tændingssystem til biler
på markedet. Man kalder det tyristortæn
ding, og det bygger på kondensatortæn
dingsprincippet.
Det nye tændingssystem skulle give en
bedre tænding om vinteren og når batteriet
ellers er lidt svagt. I betragtning af, at vi
alene i Danmark assisterer 300.000 bilister
om året med starthjælp, er nogle nye op
findelser på dette område ikke spor for
tidligt. Man undres over, at nye biler ikke
forlængst har fået forbedret deres tæn
dingssystem. Tilbage er kun at håbe, at det
hurtigst muligt bliver indført - for bilister
nes egen skyld.

Vejmelding
Medens vejmeldingen „kører" planmæssigt,
og fru Kaufmann nøje registrerer vejsitua
tionen over det ganske land, arbejder FDM
med KTAS for at få tilvejebragt et særligt
særtjenestenummer, som konstant kan af
spille FDM's særlige vejrmelding og FDM &
Falcks vejmelding. I øjeblikket køres vej
meldingen over Rltzau’s telefonavis (tlf.
0053) og i Jylland har JTAS oprettet en vejr
tjeneste. Der skulle således være gode mu
ligheder for snart at kunne henvise folk,
der spørger Falck om vejenes tilstand, til
at søge oplysning på et særtjenestenum
mer.
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PERSONALIA
DØDSFALD
Deltidsbeskæftiget brand
mand Helmuth Aagaard
Rasmussen, Bogense, er
den 27. september 1971
afgået ved døden.
Æret være hans minde.

Redder Birger Johan Hen
riksen, Maribo, er den 26.
november 1971 afgået ved

døden. Henriksen blev an
sat ved stationen i Maribo
i 1947 og var såvel blandt
kunder som kolleger kendt
som en rolig, venlig og
omgængelig mand. Hen
riksen havde kun været
syg i kort tid, og den triste
meddelelse kom pludselig
for familie og kolleger.
Æret være hans minde.

UDNÆVNELSER

REDNINGSFØRER
Redder Anders Christian
Villadsen, Lyngby, er med
virkning fra den 1. oktobei
1971 udnævnt til rednings
fører.
Redder Thorkild Jensen,
Ballerup, er pr. 1. oktober
1971 udnævnt til rednings
fører.

VAGTMESTER
Redder Ole Kyster, Balle
rup, er pr. 1. oktober 1971
udnævnt til vagtmester i
Ballerup.

Redder
Odense,
ber 1971
mester i
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Tommy Jensen,
er pr. 1. novem
udnævnt til vagt
Odense.

Redder
Odense,
ber 1971
mester i

Jørn Gøransson,
er pr. 1. novem
udnævnt til vagt
Odense.

Redder Jørgen Drejer,
Lyngby, er pr. 1. december
1971 udnævnt til vagtme
ster i Lyngby.
Redder
Evald
Møller,
Næstved, er pr. 1. novem
ber 1971 udnævnt til vagt
mester i Næstved.

Redder Erik Kastrup Pe
dersen, Tårnby, er pr. 1.
december 1971 udnævnt til
vagtmester i Tårnby.

ASSISTENT
Redningsfører Jens Tage
Nielsen, Skagen, er pr. 1.

november 1971 udnævnt til
assistent i Skagen. Jens
Nielsen blev ansat på sta
tionen i Skagen som red
der i 1948 og har i hele
sin ansættelsesperiode væ
ret tilknyttet denne station.
Nielsen har gennemgået
en lang række kurser og
er blandt andet uddannet
svømmedykker.

OVERASSISTENT
Assistent Svend Peter
Madsen, Alborg, er pr. 1.
november 1971 udnævnt
til overassistent i Ålborg.
Svend Madsen blev ansat
som redder i Ålborg i
1937 og har siden været
tilknyttet Ålborg-stationen
som redder, redningsfører
og assistent.

VAGTSTUECHEF

de, at han blev foretruk
ket til chef-stillingen.

STATIONSLEDER

Vagtmester Benny Tru
strup, Lyngby, er pr. 1. de
cember 1971 udnævnt til
vagtstuechef på Vesterbro.
Trustrup blev ansat på sta
tion Lyngby i 1961 og har
siden 1962 gjort tjeneste
som vagtmester, ligeledes
i Lyngby.
Benny Trustrup’s stille og
rolige væsen, hans pligt
opfyldelse og samvittig
hedsfulde arbejde som
vagtmester i Lyngby gjor-

Med virkning fra den 1. ok
tober 1971 er overassistent
Jørgen Jacobsen, Odense,
udnævnt til vagtstuechef i
Odense. Jørgen Jacobsen
blev ansat som redder i
1958 og har i årene siden
været beskæftiget som
vagtmester, assistent og
overassistent. Jørgen Ja
cobsen har i hele sin an
sættelsesperiode været til
knyttet stationerne Odense
og Dalum.

Med virkning fra den 1. de
cember 1971 er assistent
Henning Ingeman-Petersen, Lyngby, udnævnt til
stationsleder på station Ve
sterbro. Ingeman-Petersen
blev ansat som redder
på station Rødovre i 1959,
men flyttedes i 1961 til
Lyngby som mekaniker.
Ingeman-Petersen har si
den 1961 været ansat i
Lyngby som redder, red
ningsfører og assistent.

Benny Trustrup

Jørgen Jacobsen

Henning Ingeman-Petersen

er med virkning fra den
1. januar 1972 besat med
vagtmester Jørgen Juul
Rasmussen, Odense, samt
konsulent Hans E. Chri
stiansen.

ansat i 1959 og har siden
1963 været beskæftiget i
korpsets akkvisitionsafde
ling.

Brandassistent
&
Brandvagtsleder
Deltidsbeskæftiget brand
mand Mogens Christensen,
Løkken, er pr. 1. januar
1972 udnævnt til brandas
sistent i Løkken.
Brandassistent Peter Han
sen, Løkken, er pr. 1. ja
nuar 1972 udnævnt til
brandvagtleder i Løkken.

Akkvisitør
De i henhold til opslag nr.
35 og 36 ledige stillinger
som akkvisitører i Odense

ADMINISTRATION
Kontorassistent
Grethe
Weinholdt Petersen, Oden
se, er pr. 1. oktober 1971
udnævnt til kontoroveras
sistent.
Kontorassistent Edel Rys
holm, Akkvisitionsafdelin
gen, København, er pr. 1.
oktober 1971 udnævnt til
sekretær. Fru Rysholm blev

Hovedkasserer
Gunnar
Nürnberg, Odense, er pr.
1. oktober 1971 udnævnt
til afdelingsleder. Nürn
berg ansattes på kontoret
i Odense i 1937. Siden
1942 har Nürnberg vare
taget Odense-selskabets
kassererfunktion.
Med virkning fra den 1. ok
tober 1971 er fuldmægtig
Karl Larsen, Odense, ud
nævnt til afdelingsleder.
Karl Larsen blev ansat som
kontorassistent i Odense
i 1940 og blev i 1950 ud
nævnt til fuldmægtig.
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MÅNEDENS REPLIK

/ forbindelse med efterårets diskussioner om korpsets fremtidige
planlægning, struktur og rationalisering har vi modtaget mange
indlæg.
Vi bringer et af dem, skrevet af en forholdsvis nyansat redder.
- Jeg er ganske ung inden for korpset,
og der er da også dem, der har lukket
munden på mig med en bemærkning
om, at jeg ikke havde kendskab til sa
gerne. Alligevel vover jeg at fremsætte
nogle synspunkter.

Flere regioner
- Jeg har undret mig over, at man in
den for korpset ikke har opdelt landet
i regioner, hvor en regionscentral kan
koordinere alle de ture, der går uden
for vognenes eget stationsområde. Det
sker alt for tit, at man på vej mod syd
med en transportvogn, efter en kort
køretur, møder en tilsvarende vogn på
vej mod nord, hvor det senere viser sig,
at begge vogne kører hjem uden læs.

Ventetider
- Sygekørsel og ventetider i fremmede
byer er åbenbart et stort problem i
korpset. Kunne man ikke foretage en
bedre udnyttelse, såfremt en fremmed
vogn mødtes med en lokal vogn og to
reddere byttede vogn. Man ville således
være i besiddelse af to vogne, hvor der
i hver fandtes en lokalkendt redder, og
ser man bort fra lokalpatriotismen, vil
der kunne disponeres over begge vogne
i hele ventetiden.
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Vognparken
- Vognparken - ja, det er nogle dejlige
vogne vi kører i, men udnyttes de nok?
Til ca. 80 % af de transportvognsture
der køres, har man ikke brug for en
større lasteevne end 1000 kg. En mindre
vogn af varevognstypen, med en påbyg
get grill samt gængse reservedele, vil
gøre sig godt. Ikke mindst fordi det er
væsentligt hurtigere at benytte grill
fremfor lad. Ja, der kan spares op til ca.
20 minutter pr. tur - 10 ture pr. dag - et
nemt lille regnestykke.

Inspektion
- Kørende vogninspektører nævnes. Ja,
men slår man netop ikke til lyd for, at
vi skal have færre ledere? Jeg tror, det
hører til undtagelserne, at nogle „lop
per“ sig på en tur. Jeg har selvfølgelig
heller ikke set så meget. Men - små
gryder har vel også ører.

Vagttid
- Vagtttid som hos politiet synes jeg
personligt ikke om (jeg har prøvet det).
Og umidelbart må det også betyde stør
re udgifter for korpset i form af over
arbejde, idet det vil være vanskeligt at
tilrettelægge turene, så alle kan være
hjemme i forbindelse med vagtskifte.

Det kan til tider knibe i dag, hvor vi
kun har det ene vagtskifte. Dag, døgn,
fri vil efter min mening være en bedre
ordning.

Hjælp til udlændinge
- Korpset er ret enestående hvad angår
redningsarbejde m.v. Hvad med at lade
udlændinge få del i den glæde, vi hjem
lige trafikanter har? Der bør i så fald
udarbejdes en pjece på engelsk og tysk,
hvori man redegør for, hvad korpset

står for. Pjecen kan udleveres ved græn
serne, hvorefter en udlænding skal kun
ne tegne abonnement for en nærmere
bestemt periode f. eks. 14 eller 21 dage.
Abonnementet skal naturligvis kun gæl
de indenfor landets grænser, og på de
vilkår, vi i øvrigt tegner abonnementer.
Jeg tror, dette kan gennemføres uden
alt for megen administration, og så må
der absolut kunne tjenes lidt her.
Redder
(Navnet tilbageholdt af redaktionen).

Haves - ønskes
Flere stationer har udtrykt ønske om, at
der i korpsets blad blev plads for bytte
tilbud. Vi er åbne for enhver og bringer
det første eksempel (navnet tilbageholdt
af redaktionen).
Haves:
1 stk. godt brugt FORD THAMES kran
vogn. Jubilæumsmodellen - den der star
ter hver 25. gang. Den bærer tilnavnet
TRADER, der udtales som det, der sker,
hvis man styrkeprøver bundpladerne. Den
har 2-speed bagtøj og efter lyden at døm
me er mindst halvdelen af tænderne in
takte. Chaufføren skal medbringe nyre
bælte af hensyn til rystelserne, men hvis
man hele tiden holder 2 hænder på gear
stangen går den nu meget godt (fra fa
brikken udstyret med det specielle Fordo-automatic-kæn-gu-ru-gear). Kranvogoen
er opbygget med klodser, skabe uden
bund og den krumme Falck-Smidt-kran
(den, der ligner en salgskurve).

Ønskes:
1 stk. Scania bjergningsvogn i bytte med
ovennævnte stolthed. I tilgift bydes på en
kasse cigarer og 14 gratis træk i statio
nens eenarmede tyveknægt. Det gør ikke
noget at Scania’en er lidt brugt eller kun
er en 80’er.
Station n.n.
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I skrift og tale har Civilforsvaret i den
seneste tid gjort en energisk indsats for
at tilbyde sig selv til løsning af freds
tidsopgaver.
De forslag, der indtil nu har været frem
sat, har været meget vidtspændende. Fra
en decentralisering af CF-korpset i små
brandenheder som erstatning for de nu
værende brandkorps til en samlet styrke
forureningsbekæmpere til indsats mod
de nye problemer, der er opstået som
følge af vor industrialisering.
Hvad der begyndte som en lille økono
misk fidus for brandvæsenet i Assens
har udviklet sig til et generelt forståeligt
krav om større udnyttelse af såvel CFkorpset som det kommunale civilforsvar.
Som skatteyder kan man kun være in
teresseret i, at pengene til civilforsvaret
bliver anvendt så effektivt og rigtigt
som muligt - uden at målsætningen med
opretholdelsen af katastrofeberedskab
fraviges.
En lille ulykke med stor virkning i Sim
mersted for nylig illustrerer problematik
ken. I det omhandlede tilfælde var civil
forsvaret til stede - og løste opgaver,
som
fredstids-redningstjenesten
ikke
havde mulighed for, f. eks. i form af at
etablere vandforsyning fra nabobyen.
At sprede civilforsvarskorpset ud over
landet tror vi ikke på. Gør man det, vil
man utvivlsomt binde de mindre enhe
der til sa mange lokale opgaver, at ho
vedopgaven - katastrofeberedskabet kun vanskeligt lader sig løse. I tilfælde
af katastrofer er der brug for et supple
ment af massiv personel og materiel ind
sats.
Men at udvide samarbejdet mellem
Falck, brandvæsenerne og civilforsvaret
tror vi på. En udvidet tilkaldelse af CF
vil give gensidige fordele og praktisk
træning for såvel det værnepligtige
mandskab som de kommunale grupper.

Korrosionsskaderne
og deres
bekæmpelse
De sekundære brandskader har i de
sidste år været meget store. Forsik
ringsselskaberne har måttet betale
for udskiftning af kostbare maskiner
og anlæg i bygninger, der kun har
været raseret af mindre brande. Sluk
ningsvand i kemisk forbindelse med
PVC-dampe har været årsagen.
Nu er der gjort noget ved sagen. For
sikringsselskaberne, Dansk Tarifforening og Falck-Zonen står bag
udstationering af 20 redningsvogne
til bekæmpelse af korrosionsskader,
og Falek-reddere er uddannet. Fæl
lesforbundets tekniske chef, Heine
Lisborg, redegør for den nye ord
ning.

Plastic
I årene umiddelbart efter krigen hørte
man første gang om de nye vidunder
stoffer, der går under navnet plastic.
Produktionen af plasticgenstande be
gyndte rigtigt i 1950 (verdensproduk
tion 1,8 mill, tons) og er i de forløbne
år øget betydeligt. Verdensproduktio
nen i 1971 forventes at ligge på ca. 28
mill. tons.
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Plastic fremstilles syntetisk og optræ
der i mange former - som hushold
ningsartikler, emballage, isolationsma
teriale for el-ledninger, bygningsmate
rialer og meget andet.
Plastic fremtræder varierende som har
de og bløde genstande, ja endog som
meget let opskummet materiale.
Plasticens store anvendelse i daglig
dagen skyldes først og fremmest, at den
er let og billig at fremstille, at den kan
erstatte tidligere anvendte materialer
og ofte besidder visse positive egenska
ber, som disse materialer ikke besad.
Den mest anvendte plastic er PVC (Po
lyvinylchlorid), der udgør ca. 25 % af
al fremstillet plastic.
Som ovenfor nævnt har plastic mange
positive egenskaber, men den har også
negative egenskaber.

Plastic - brandmæssigt set
et dyrt produkt
Rent brandmæssigt har plasticmateria
lerne været et dyrt bekendtskab for
forsikringsselskaberne og mange virk
somheder.

Ved dekompositionen af PVC frigives
klorbrintedampe, der i forbindelse med
luftens fugtighed, med slukningsvand
eller lignende vil danne saltsyre. I vær
ste fald vil en dekomposition medføre,
at 1 kg PVC under en brand frigiver
så meget klorbrintedamp, at det svarer
til 1
liter saltsyre.

Hvorfor?
De fleste plasticarter brænder let og
udvikler som regel en kvælende sort
røg, der besværliggør brandvæsenets
slukning. Visse plasticarter udvikler
dampe, der er farlige for den menne
skelige organisme.
PVC og andre plasticarter dekompone
rer (spaltes) under en brand. For visse
arter starter dekompositionen allerede
ved ca. 120 C, uden at selve plastic'en
er brudt i brand, og stiger meget stærkt
ved stigende temperaturer, således at
der ved en temperatur på 250 dekom
ponerer ca. 35 % af stoffet i løbet af
den første time.
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Korrosionsskaderne
De frigivne klorbrintedampe føres med
røgen rundt i lokalerne, slår sig ned på
alle fri overflader og trænger ind gen
nem selv de mindste revner og spræk
ker og angriber som saltsyre de pågæl
dende metaller, murværk og meget an
det. Også byggematerialer som beton
og mørtel bliver angrebet og ødelagt af
saltsyre. Maskiner, elektriske kompo
nenter og lignende vil som følge af
angrebene korrodere (ruste). Selv ar
meringsjern i beton vil, såfremt der
findes revner og utætheder i betonen,
blive angrebet.

Man har hidtil stået forholdsvis mag
tesløs over for korrosionsangrebene,
der vil fortsætte dybere og dybere ind
i de angrebne materialer og efterhån
den helt tilintetgøre disse. Følsomme
varer kan blive ødelagt omgående. 1
Danmark har dette været tilfældet ved

brandene hos bl. a. Disa, B & O, Brdr.
A. & O. Johansen, Simonsen og Weel,
Brdr. Michaelsen og Zeuthen og Aagaard. 1 hvert af disse tilfælde blev
skaderne på 5-15 millioner kr., og væ
sentlige dele af disse tal hidrørte fra
korrosionsskaderne.
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HVAD KAN MAN GØRE FOR AT BEGRÆNSE SKADERNE?

A
Man kan ved at træffe følgende forholdsregler forebygge korro
sionsskader:
Lade opføre brandsikker adskillelse mellem lokaler, hvori der
produceres eller oplagres PVC, og øvrige lokaler.
Installere automatisk virkende brandalarmeringsanlæg, kulsyre
slukningsanlæg eller sprinkleranlæg, der kan medvirke til be
skyttelse af lokaler, hvori findes procesanlæg eller lagre med
PVC.
Installere røggardiner og røgventilation, der vil medvirke til hur
tig bortledning af aggressive og eksplosive dampe samt stærk
røgdannelse, der kan besværliggøre brandvæsenets sluknings
arbejde.
B
Man kan i henhold til en procedure udformet af korrosionscen
tralen bekæmpe og reducere opståede korrosionsskader umid
delbart efter brandens ophør.
Det er med denne bekæmpelse, De Danske Redningskorps kom
mer ind i billedet.
Forsikringsselskabernes sammenslutning har sluttet en aftale
med korpset om bekæmpelse af korrosionsskader efter PVCbrande.
Der er til formålet anskaffet 20 køretøjer placeret følgende steder:
Frederikshavn - Thisted - Aalborg - Randers - Holstebro - Ar
hus - Herning - Vejle - Esbjerg - Åbenrå - Odense - Svendborg
- Frederiksværk - Birkerød - Slagelse - Nykøbing F. - Rønne Glostrup - Frederiksberg og Hellerup.
Hvorledes skal denne bekæmpelse
foregå?
For det første skal det konstateres, om
der er klorbrinte i lokalerne. Dette kan
konstateres ved hjælp af lakmuspapir,
ved brug af gassporeapparat eller i de
fleste tilfælde med næsen. Lugten efter
PVC-brande er meget karakteristisk.
Er der klorbrinte i lokalerne, må man
straks begynde at spule maskiner og
andre jerngenstande med vand tilsat
5 % af en særlig skyllevæske. Denne
spuling foretages med en højtryksva
sker, der er en del af korrosionsvog
nens udstyr.
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Efter endt spuling påfører man maski
nerne en tynd, vandfortrængende olie
ved hjælp af en tryksprøjter, der kan
bæres på ryggen.
Mindre genstande - værktøj, lagervarer
m. v. - er det måske mere hensigts
mæssigt at gøre rene i skyllekar inde
holdende ovennævnte skyllevæske.
Det er også muligt, at man inden på
føringen af skyllevand og olie er nødsa
get til at rense komponenterne for sod
ved hjælp af særlige rensevæsker.
Der eksisterer for øvrige metaller til
svarende rensningsmetoder.
H. Lisborg

forvent
ningerne
var
større

Herimod slutningen af 1971
fremkom den længe ventede
betænkning om hovedstadens
skadebehandling. Længe ventet
af ambulancevæsenerne.der for
tre år siden medvirkede i ana
lysearbejdet, hvorunder de fak
tiske forhold blev kortlagt for
senere at blive sat i andet per
spektiv end vanligt. Betænk
ningen har været offentliggjort
i „Tidsskrift for danske syge
huse“.
Vi vil på de efterfølgende sider
referere det 90 sider store værk
i hovedtræk (indrammede tek
ster) og knytte nogle kommen
tarer til.
Udvalgets nedsættelse
og sammensætning
I 1966 fremkom en betænkning fra
Sundhedsstyrelsen vedrorende ska
debehandling, ambulancers udstyr,
ambulancemandskabets uddannelse
m. v. Denne betænknings synspunk
ter er i de følgende år hos Falck
blevet benyttet som grundlag for
materielindkob, uddannelse og dis
kussioner. Sidste diskussion i et
større forum var korpsets afholdte
patientbefordringskonference i 1969.
Det fremgik af Sundhedsstyrelsens
betænkning, at den burde suppleres
med nogle synspunkter om de spe
cielle forhold i hovedstadsområdet.
Fællesudvalget for det kommunale
storkøbenhavnske
sygehusvæsen
nedsatte derfor i 1967 et udvalg ved
rørende skadebehandlingen i Stor
københavn. Det er dette udvalg, som
nu efter 4 års arbejde har afgivet
sin betænkning.
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Betænkning om skadebehandling
Udvalget kom til at bestå af en halv
snes medlemmer, fortrinsvis beskik
ket blandt overlæger. Det har været
suppleret med administrationsarbej
dere og eksperter efter behov. Og
udvalgets formand blev direktør for
Rigshospitalet, Palle Boelskov.
Et særligt underudvalg bestående af
overlægerne Erik Sandøe, August
Colding og Bent Fl. Haxholdt samt
ekspeditionssekretær Roald Peter
sen har beskæftiget sig med mulig
hederne for organisatoriske, tekni
ske og bemandingsmæssige ændrin
ger i den storkøbenhavnske ambu
lancetjeneste. Dette udvalg har fået
hjælp fra en arbejdsgruppe beståen
de af cand, polit. Lars Bostrup,
cand, polit. Ulf Christiansen og re
servelægerne G. Schiøler og Niels
Stephensen fra Rigshospitalet.

mensætning. Af og til synes kritikken
at være berettiget. I denne situation
hersker der nok ingen tvivl om skadcbehandlingsudvalgcts ekspertise med
hensyn til hospitalsforholdene i Stor
københavn. Men når ct udvalg under
vejs i sit arbejde ændrer en biting i
hele problemkomplekset - i dette til
fælde ambulancetjenesten - til at blive
et ret væsentligt emne, burde man efter
vor opfattelse have overvejet, om ikke
udvalgets sammensætning skulle have
været anderledes.
Udvalgets professorer, overlæger og
administrationsfolk med supplement af
statistikere synes ikke at have haft den
fornødne viden om det nuværende ambulancesystem, og det præger konklu
sionerne. Vi ved fra dag- og fagpresse,
at hovedstadsbrandvæsenets ledelse og
brandmændenes organisationsformand
deler denne opfattelse.
Vejen til at få accepteret en forandring
går via motivation og medbestemmelse.
Denne sandhed, som arbejdssociologien
for længst har delagtiggjort os i, får os
til at mene, at udvalget ville have stået
sig ved at lade repræsentanter med til
strækkelig ekspertviden fra hovedstads
brandvæsenet og Falck deltage i drøf
telserne og det øvrige udvalgsarbejde.

Positivt

Udvalget ensidigt sammensat
Når et udvalg nedsættes eller afgiver
betænkning, vil der mange gange rejse
sig kritiske røster mod udvalgets sam

Selv om vi mener med føje at kunne
kritisere udvalgets sammensætning, må
vi erkende, at det kan være gevaldigt
forfriskende at lade uvildige studere en
organisationsform eller arbejdsproces.
Nogle af udvalgets forslag er præget
heraf, og f. eks. må man med hensyn
til ambulancetjenestens organisation og
kommunegrænseproblematikken
give
udvalget ret. Her vil en justering utvivl
somt være gavnlig.
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Udvalgets indstilling
Udvalgets indstilling om ændringer
i skadebehandlingssystemet er delt
op i hovedgrupper. Den forste om
handler et forslag om at udskille
skadetilfældene, således at lettere
skadetilfælde i fremtiden skal be
handles uden for sygehusenes ad
ministrative område, medens de
sværere tilfældes behandling skal
reorganiseres, bl. a. ved indførelse
af tre „skadecentre“ i hovedstads
området.
Den anden hovedgruppe omhandler
forslag om en ændret ambulance
organisation, hvor hensynet til livs
truede patienter er afgørende.
Den tredje hovedgruppe hænger
sammen med ambulancetjenesten
og er et forslag om centralvisitation
for ambulancetransporterede skade
tilfælde. Endelig har udvalget op
stillet tidsterminer og en økonomisk
vurdering.
Udvalgets bemærkninger og forslag
til ambulanceorganisationen og cen
tralvisitationen må naturligvis få
hovedvægten i vor gennemgang.

Modtageafdelinger og
skadecentre
Medens de lettere, såkaldte „selvtransporterede" skadetilfælde fore
slås behandlet af praktiserende læ
ger og på små sygehuse i området,
foreslår udvalget oprettet og udbyg
get i alt 8 akutte modtageafdelinger,
hvoraf 3 tillige skal fungere som
skadecentre. De tre skadecentre
foreslås anbragt på de to ikke-færdiggjorte hospitaler i Hvidovre og
Herlev samt på Rigshospitalet.
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De nye skadecentre
Da vi indsamlede analysematerialet i
november 1968, var der i hovedstads
området 10 skadestuer. Til disse skade
stuer ankom i alt 16.509 patienter, hvor
af 4.342 (27 %) ankom med ambulan
ce. De resterende 12.167 (63 %) ankom
ikke med ambulance.
Det er efter vor mening ikke rigtigt at
bygge et fremtidigt ambulancesystem
op på grundlag af det målte antal ambulancetransporterede patienter. En del
af de øvrige patienter ankom f. cks. pr.
Falck-sygetransportvogn, enten fordi de
gennem abonnementsaftale havde be
stilt en sådan, eller fordi Falcks vagt
mester skønnede, at tilfældet ikke var
alvorligt nok til en ambulancetransport,
eller måske fordi en sygetransportvogn
befandt sig lige i nærheden af ulykkes
stedet, og transporten skønnedes at
kunne udføres forsvarligt med en så
dan.

Betænkning om skadebehandling
ger. hvoraf 3 skal være skadecentre, vil
der næppe blive tale om kortere trans
portvej - tværtimod. Udrykningskørs
len forudsætter udvalget bevaret, og
ambulancemandskabets udstyr og ud
dannelse skal forbedres.

Ikke 23 men over 100 ambulancer

Det vil være svært på et skadested at afgøre, om
patientens tilstand kan klassificere sig til special
transport og skadecenter - eller om det „bare“ er
en ulykke til aim. lægebehandling.

I samme øjeblik man udskiller ambu
lancetransporterne, må det forventes,
at antallet af opkald via en eventuel
centralvisitation bliver væsentligt stør
re, hvorved grundlaget /or udvalgets
ambulancestationering ændres med hen
syn til såvel økonomi som organisation,
bemanding og mængdeberegning.

I forbindelse med udvalgets forslag er
der fremkommet den nye oplysning, at
23 ambulancer alene klarer den stor
københavnske ambulancetjeneste. Disse
23 ambulancer er fordelt på 4 ambu
lanceorganisationer: Københavns, Frcderiksbergs og Gentoftes brandvæsener
samt Falck-Zonen.
Det er muligt, at der hver dag opstår
situationer, hvorunder 23 ambulancer
er til rådighed i tilfælde af ulykker i
Storkøbenhavn. Men for Falcks ved
kommende er der 82 ambulancer i
drift, og disse er alle forsynet med gen
oplivnings- og udrykningsudstyr samt
radio, hvorfor de i en given situation
bliver kaldt til en ulykke, hvis de tilfæl
digvis befinder sig nærmere ulykkes
stedet end Falck-stationcn. Alle ambu
lancer kan udføre såvel ambulance
som sygetransporter. I tilfælde af drift
stop på Falck-stationcns sædvanligvis
anvendte ulykkesambulance indsættes
naturligvis en af de andre.

Ikke til nærmeste skadestue
Udvalget nævner, at ambulancerne i
dag uafhængigt af tilfældets art kører
patienterne til nærmeste skadestue.
Dette er ikke ganske korrekt udtrykt.
Ambulancerne kører patienterne til
den for den pågældende kommune an
viste skadestue - uanset at man under
kørslen måske passerer et eller flere
hospitaler med skadestue.

Længere transportvej
Med hensyn til udvalgets forslag om
oprettelse af 8 akutte modtageafdelin

Det lader sig næppe gøre at udskille den omfat
tende transport af siddende patienter uden at for
rykke statistikken væsentligt.
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Krav til ambulance
tjenesten

Fælles organisation

Ambulancepatruljer

Udvalget finder det ligeledes væ
sentligt at pege på, at forøgede
krav til ambulancetjenesten i Stor
københavn kun vanskeligt vil kunne
opfyldes med den nuværende orga
nisationsform:
Tre
kommunale
brandvæsener med ambulancetjene
ste og Falck Zonen.
Udvalget peger på det væsentlige i,
at der udarbejdes en fælles udryk
ningsinstruks, og at ledelsen af am
bulancetjenesten samles i ét admi
nistrativt organ.

For at kunne imødekomme kravet
om 5 minutters udrykningstid fore
slår udvalget dels indsættelse af
flere ambulancer og dels en erstat
ning af den permanente statione
ringsform, således at ambulancerne
populært sagt i stedet for holde
pladser på stationerne skal patrulje
re rundt på gader og veje og diri
geres via radio. Der foreslås en for
søgsordning med sidstnævnte am
bulancepatruljer.

Udvalget foreslår også etableret en
centralvisitation, som får til opgave
at rådgive ambulancemandskabet
og henvise ambulancer med patien
ter til nærmeste, egnede, akutte
modtageafdeling eller skadecenter.
Visitationen skal naturligvis bemandes med læger, som om for
nødent kan lade kolleger rykke til
undsætning på et skadested.

På grundlag af lægelig erfaring og
analysematerialet fra 1968 har ud
valget opstillet det krav til ambu
lancetjenesten, at mere end 95%
af udrykningskorslerne i hoved
stadsområdet skal kunne effektueres
på mindre end 5 minutter fra am
bulancens alarmering til dens an
komst på ulykkesstedet.

Centralvisitation

Der stilles mange krav til ambulancetjenesten - f. eks. også at den ved katastrofe skal kunne stille
med et halvt hundrede ambulancer på no time.
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De nuvarende løfter om ambuiancenjæip overan
I landet Indenfor ca. 20 minutter kan I forvejen
vare svare at holde.

cens alarmering, til den er fremme ved
patienten, meget forståeligt. 1 praksis
vil det være svært at efterleve overalt
i området. Det vil værc let at honorere
kravet i de storkøbenhavnske befolk
ningstyngdepunkter. Det er på få und
tagelser nær en realitet i dag. Men når
vi kommer ud mellem de berømte
„fingre“ i hovedstadsområdet - mel
lemzone- og yderzoneområder - bliver
det imidlertid vanskeligt. Mener udval
get med sit krav, at man også skal
kunne tilgodese disse områder - der fra
byplanlæggernes side ikke skal befol
kes synderligt - vil det utvivlsomt koste
langt mere end anslået. Fra udvalgets
side lægges endvidere vægt på, at am
bulancemandskabet kan anvende fri
gørelsesmateriel, og at én af de tre
mand, der skal udgøre bemandingen,
er uddannet til at kunne udføre livsbe
varende behandling. Det lyder forståe
ligt for os, men ikke noget nyt.

Krav til ambulancetjenesten
I teorien er udvalgets krav til ambu
lancetjenesten om, at der ikke må hen
gå mere end 5 minutter fra ambulan-

Redderne må og skal kunne betjene frigørelses
materiel. Det er ikke bare gjort ved kurser, men
kræver vedvarende rutine.

Ambulance
patruljer på
vejene eller
ambulancevagt
hvor mange
mennesker er
til stede,
behøver ikke
altid at betyde
garanti for at
kunne nå frem.

Ambulancepatruljer?
Selv om udvalget kun foreslår forsøg
med ambulancepatruljer, er grundlaget
for forslaget svagt. De nævnte 82
Falck-ambulancer eller brandvæsener
nes ambulancer kører ikke altid med
patient i bårerummet, og det er derfor
ikke sikkert, at ambulanceudrykninger
til ulykker foregår fra ambulancestatio
ner. At de nuværende tekniske anlæg
kan forbedres væsentligt med hensyn til
operativ kontrol er dog rigtigt. Men ef
fektive systemer til overvågning af 100
ambulancer er ikke noget, der i praksis
kan gennemføres på få måneder.

trisk overførsel af ekg. Det er rigtigt,
men det forudsætter, at der træffes en
afgørelse om, hvorvidt ambulancemand
skabet overhovedet må uddannes til at
anvende dette apparatur. 1 den retning
må lægerne først nå til enighed. For
øvrigt kan vi tilføje, at medens udval
get i 3 år har studeret ambulancetyper

Ambulanceudstyret
er ikke problemet
Udvalget konkluderer, at ambulancer
ne i dag ikke er udstyret med materiel
til at tilgodese de dårligste - og færre
ste - patienters behov, f. eks. defibrillationsapparatur og apparatur til tcleme-
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Specialambulancer kan give hospitalspersonalet
vante arbejdsomglvelser - men er de nødvendi
ge af hensyn til udstyret?

efibrillator - lille nok til at kunne være i en normal
mbulance.

for at finde nogle, der var store nok til
hjertelægerne, er udstyret - takket være
den tekniske udvikling - blevet så småt,
at det uden besvær kan anbringes i en
normal ambulancetype.

Ambulanceorganisationen
Udvalget peger på det uheldige i, at
fire organisationer varetager ambulan
cetjeneste, og at kommunegrænser også
er ambulancegrænser. Heri vil vi give
lægerne ret. TV viste et eksempel fra
Hellerup station, hvor to kommunale
brandvæsener betjener hver sin perron,
medens Falck har station med ambu
lancer lige ved siden af. Den køben
havnske
brandorganisationsformand,
Otto Andersen, har for nylig i Aktuelt
beskrevet et eksempel fra Hvidovre. En
reorganisering må bare gælde det hele
- ikke enkelte eksempler.

EKG-apparatur - kan indbygges i en almindelig ambu
lance.

Betænkning om skadebehandling
Instruks
Udvalget peger på, at der mangler en
fællesinstruks for ambulancevæsenerne.
Dette er korrekt, men at der mangler
ensartede instrukser er derimod ikke
korrekt. Falck har fået ambulancehånd
bøger, og brandvæsenerne har regle
menter i alle vognene. Og de af hospi
talerne givne instrukser kommunikeres
af begge organisationer på forsvarlig
vis til personalet.

Udrykningskørsel er nødvendig
Det storkøbenhavnske lægeudvalg byg
ger sine forslag på en bevarelse af ud
rykningskørslen. Man mener endda, at
det ville være ønskeligt, om ambulan
cerne kunne styre lyssignaler langs ru
ten og i forbindelse med hospitalsindkørslernc. Det er toner, som et par læ
ger for nylig i „Ugeskrift for læger“
har nægtet at synge med på.

Lægerne vil bestemme

Udrykningskørslen forudsættes bevaret.
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Udvalget lægger i sin betænkning ikke
skjul på, at man gerne ser én samlet,
lægedirigeret ambulancetjeneste i Stor
københavn fremfor det nuværende sy
stem.
Med tanke på den sidste tids debat om
sygehusvæsenets forhold er det et
spørgsmål, om det vil være en god idé
at omplante ambulancepersonalet fra
det nuværende miljø til et andet. Man
kan spørge sig selv, hvorfor i alverden
det fra sygehusvæsenets side er så magt
påliggende at få endnu flere økonomi
problemer, endnu flere ledelses- og or
ganisationsproblemer samt endnu flere
personaleproblemer, end man har i for
vejen. Tænk, hvis ambulancepersonalet
slet ikke brød sig om de nye forhold
eller om at køre rundt i gaderne som
ledige hyrevognschauffører og vente
på, at nogen skulle falde om!

Betænkning om skadebehandling
Det er dog nemmere at bevare det be
stående og så blot stille de lægelige
krav op og få at vide, hvad det koster,
hvorefter man så kan acceptere eller
lade være.

Hvad med publikum?
Nogle enkeltheder om, hvor megen
døgnbemanding der skal være på frem
tidens skadestuer, og hvilken ind
skrænkning eller udvidelse af publi
kumservice det vil betyde, mangler i
betænkningen.

Uanset hvorledes forslagene betragtes,
vil de ofte betyde en forøget kørevej
for patienter i ambulancer.
Der tales om 5 minutter som det mak
simale for en ambulance til at komme
ud til ulykkesstedet på. Udvalget har
ikke gjort nogle bemærkninger om,
hvorledes man agter at foretage ko
ordination med lægevagtsystemet, så
ledes at den form for opkald, som den
hurtige udrykningstid skal kunne af
hjælpe, ikke kommer ind til lægevag
ten, der ikke kan operere med så små
ventetider.

Der kan forbedres, når det gælder ambulancetjenesten - det er kun et økonomisk problem. Men til
liden fra publikums side til betryggende service må ikke rokkes, hvis der ikke kan sættes en bedre
service i stedet.
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Konklusion

Økonomi
Udvalget har opstillet nogle økono
miberegninger, som bl. a. viser, at
årlige driftsudgifter pr. ambulance
med 3-mands-betjening i kørsel døg
net rundt forøges med 260.000 kr.

Tidsterminer
Udvalget foreslår nyordningen af
skadebehandlingen iværksat medio
1973, idet der bl.a.: forudsættes:
at Rigshospitalet indtil videre fun
gerer som skadecenter,
at centralvisitation er bemandet, og
alt udstyr til telemetrisk ekgoverførsel fra ambulancer til ho
spitaler er efterprøvet og instal
leret,
at samtlige ambulancer i systemet
er organiseret på den af udval
get foreslåede måde og udstyret
med kommunikationsudstyr, så
ledes at der er kontakt til den
centrale visitation.
at der fra Rigshospitalet kan sen
des læge pr. udrykningsvogn,
at samtlige ambulancer i systemet
er bygget til at kunne rumme ud
styret og 3 mands besætning.
Udvalgets betænkning er underteg
net af dets medlemmer, med und
tagelse af professor, dr. med. Hart
Hansen, der har afgivet en mindre
talsudtalelse.

Tager man udvalgsbetænkningen som
et oplæg til debat, vurderer vi den ab
solut positivt. Som færdigt materiale
finder vi, at forventningerne var større.
Det er positivt at få kommunegrænse
problemet frem i lyset, selv om der skal
en ensartet fortolkning af loven om of
fentlig sygeforsikring til for at løse det.
Det er positivt at få skabt basis for et
koordineret system, hvor der ikke alene
tænkes på den indbyrdes koordination
mellem ambulancevæsenernc, men og
så på en samordning med skadestuerne
i praktiske og uddannelsesmæssige
spørgsmål. Det er positivt at kunne få
skabt basis for lægehjælp ved alarm
opkald.
Det negative ligger i de konklusioner
om ambulancetjenesten, der bygger på
misforståelser eller forkert information.
Det negative ligger også i, at man
umiddelbart ville kunne nå meget langt
med ambulancevæsenerne, om man tog
dem med på råd. De har både med
arbejdere med uddannelse og erfaring,
der vil være villige til at hjælpe udval
get, og det kunne vel tænkes, at de kun
ne anvise praktiske løsninger, der nær
mede sig målet med et mindre forbrug
af økonomiske midler.

Nyt udvalg
I sit særvotum fremhæver professo
ren, at en væsentlig reduktion i an
tallet af lette tilskadekomne på ska
destuerne kan foretages på andre
måder, f. eks. ved en øget indsats
fra praktiserende lægers side.
Han fraråder på det kraftigste ud
skillelse af selvstændige skadestuer
og mener ikke, at forslag om central
visitation bør nyde fremme.
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Derfor må vort forslag blive, at man
etablerer en lille arbejdsgruppe med
nogle af udvalget og ambulancevæse
nerne udpegede eksperter som medlem
mer. Disse skal tage, hvad der kan
bruges fra den forelagte betænkning, og
arbejde sig frem til en løsning, der kan
gennemføres og accepteres af såvel po
litikere, administrationsfolk og læger
som ambulancevæsenerne.

BETÆNKNINGEN
KOMMENTERET
AF:

direktør
Børge Johansen

VI BØR IKKE
LADE OS
IRRITERE
Næsten tre år efter, at vi havde del
taget i arbejdet med at indsamle det
materiale, der skulle danne grundlag
for arbejdet i det af fællesudvalget for
det kommunale storkøbenhavnske syge
husvæsen nedsatte udvalg, blev jeg
sammen med de tre hovedstadsbrand
vieseners chefer inviteret til et møde
hos direktør Boelskov på Rigshospita
let, hvor vi fik forelagt en halv snes
duplikerede sider af den betænkning,
der nu er offentliggjort i sygehusenes
tidsskrift for december 1971. Mødet
skulle nærmest betragtes som en høflig
gestus mod de tre brandchefer og os,
fordi man ikke ønskede at lade betænk
ningen tilflyde pressen, før vi var ble
vet orienteret om, at den var færdig og
kunne ventes offentliggjort.
Ingen af os havde selvfølgelig praktisk
mulighed for at gå de udleverede sider
grundigt igennem i løbet af den times
tid, mødet varede, endsige kommentere
dem fyldestgørende. I øvrigt manglede
analysematerialet, så vi slet ikke havde
været i stand til at vurdere betænknin
gens præmisser, og det blev ikke nævnt.

at professor Hurt Hansen havde afgi
vet et særvotum, som vel nok må siges
at gå hårdt i rette med flertalsindstil
lingen.
Et par dage efter mødet på Rigshospi
talet blev betænkningen sendt til pres
sen, som ikke var sen i vendingen til
at omsætte dele af stoffet til artikler,
som kunne bære dramatiske overskrif
ter. Og da vort kendskab til betænk
ningen var spinkelt, måtte vore svar på
pressens mange spørgsmål nødvendig
vis blive mangelfulde. Nu var det for
øvrigt ikke meningen, at vi på mødet
eller bagefter til pressen skulle kom
mentere de forslag, som udvalget trods
alt havde haft lang tid til at stille. Me
ningen var, at betænkningen skulle til
stilles de tre hovedstadskommuner og
amtets sygehusudvalg, og derefter ville
man formentlig kontakte os. Kommu
ner og amt måtte nødvendigvis have
lejlighed til at læse betænkningen og
bl. a. gøre sig nogle tanker om, hvad
det hele ville komme til at koste. De
omkostninger, som en ændring af am
bulancetjenesten ville medføre, er selv
følgelig til at overse, hvis man anlæg
ger den målestok, der hører til sygehus
byggeriet. Men selv da er det ikke små
penge, der er tale om. Når man ved,
hvilken sparsommelighed der hidtil har
kendetegnet kommuners og sygehuses
syn på patientbefordringens varetagel
se, er det i virkeligheden svært at fatte,
at de ved hjælp af denne nye betænk
ning skulle ofre betydelige merudgif
ter på dette alter. Det skulle da være,
at betænkningens værdige fædre bedre
forstår kunsten at overbevise politiker
ne. Når vi somme tider har fundet po
litikernes tilbageholdenhed med bevil
ling af midler til dækning af nødven
dige omkostninger beklagelige og ikke
særlig hensigtsmæssig, har mange læger
betragtet os med en vis blanding af
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medlidenhed og overbærenhed. På
patientbefordringskonferencen i 1969
fik vi tilmed det råd, at vi skulle lade en
læge deltage i de økonomiske drøftelser.
Men den insinuation, der lå heri, fore
trak vi at overhøre.
Betænkningens offentliggørelse er ikke
tegn til, at vi nu skal gå i gang med
de store armsving. Vi skal afvente kom
munernes og amtets udspil. Men det
betyder ikke, at vi skal lade fem og
syv være lige. Vi skal fortsat udvikle
funktionerne i takt med de tekniske,
økonomiske og praktiske muligheder,
og vi skal fortsat deltage i den erfa
ringsudveksling, vi plejer med alle de
øvrige ambulanceorganisationer i Euro
pa. Disse internationale kontakter kun
ne for øvrigt godt rejse det spørgsmål,
hvorfor vi altid møder op alene fra
Danmark og deltager i drøftelserne
med de andre landes sagkyndige. Der
er næppe tvivl om, at et par medlem
mer af udvalget ville have haft gavn af
at være med på den sidste konference
i Haag. De 3-4 dage havde ikke kun
net vælte økonomien, og måske var
man sluppet lidt lettere gennem ud
valgsarbejdet. Under alle omstændig
heder havde lægerne fået lejlighed til
at drøfte ambulanceproblemer med
mange forskellige sagkyndige, teknike
re, praktiske ambulancefolk, admini
stratorer og selvfølgelig lægekolleger.

Man må nok en tid endnu affinde sig
med den meget udbredte vildfarelse,
at læger ved alt og kan udtale sig om
bogstavelig talt alle materier. Man kan
ikke bebrejde dem, hvis de selv er ble
vet ofre for vildfarelsen. Og endelig
må vi ikke glemme, at vi vel næppe
havde nået det nuværende kvalitets
niveau på patientbefordringsområdet,
hvis vi ikke havde konsulteret en grup
pe læger, der interesserede sig for sa
gen og virkelig kunne bistå os både
med apparatur- og uddannelsesspørgs
mål.
Vi bør ikke lade os irritere, fordi der
fremsættes synspunkter og forslag, som
vi ikke selv kan acceptere fuldt ud. Vi
har jo tit i vort samvær med læger og
andet godtfolk fra udenlandske ambu
lanceorganisationer taget imod ros,
fordi man rundt omkring i Europa sy
nes, at dansk ambulancevæsen er godt.
Den slags anerkendende klap på skul
deren har vi altid været glade for.

De lidt kritiske bemærkninger om ud
valgets sammensætning bør man efter
min mening gå lidt stille med. Læger
ne kan jo ikke gøre for, at sammen
sætningen er blevet lovlig skæv, og
man må i hvert fald indrømme, at be
tænkningen også beskæftiger sig med
indendørs hospitalsproblemer. Om man
til behandlingen heraf hovedsagelig vil
lade et udvalg præge af medicinsk vi
den kommer sådan set ikke os ved.

Men anerkendelsen skulle helst ikke
få os til at henfalde til selvtilfreds
hed, og derfor er det måske slet ikke
så dårligt, at fællesudvalgets udvalg i
sin betænkning får lejlighed til at for
tælle os et par sandheder. Hvis betænk
ningen kan give anledning til en saglig
debat om tingene, får vi måske det øn
ske opfyldt, som vi gav udtryk for un
der patientbefordringskonferencen i
1969.
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VISITATIONSPROBLEMER

- Han sl’r, at han tror, det er fåresyge.
- Så lad os køre ham ud på Landbohøjskolen!

BETÆNKNINGEN
KOMMENTERET
AF:
Reddernes branche
formand i Storkøben
havn, Verner Nielsen,
Frederiksberg.

LÆGERNE GÅR
FAKTISK MOD
DE TANKER,
VI HIDTIL HAR
HØRT!

Behandlingen af de lettere
tilskadekomne
Lægerne i udvalget går faktisk imod
de tanker, vi hidtil har hørt, ved at fo
reslå, at publikum - dvs. de oprevne
mennesker, der udsættes for en ulykke
- skal visitere sig selv. Det vil tage
mange år at lære befolkningen.
Overlæge Erik Sandøe har på patient
befordringskonferencen i Fredensborg
udtalt, at „når man kommer lidt ned i
graderne, får man at gøre med begræn
sede intellektuelle ressourcer“. Hvordan
kan han som primus-motor i dette ud
valg så overlade befolkningen og am
bulancepersonalet at visitere?
Enig med professor E. Hart Hansen
om, at oprettelsen af selvstændige ska
destuer uden for hospitalerne vil blive
kostbar og næppe videre effektiv.
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Medicinsk personale med ambulancer?

Central visitation
Ikke nogen god idé med de erfaringer,
vi f. eks. ser fra Kommunehospitalet.
Det giver spildtid og mange problemer.
Det må være sådan, at ambulance
mandskabet samler patienten op på
ulykkesstedet og kører vedkommende
hurtigste vej til nærmeste skadestue på
hospital, hvor en læge øjeblikkelig kan
visitere patienten, give ham nødvendig
behandling - og i givet fald fortsætte
med ambulancen til specialhospital.
Kun i de tilfælde, hvor der overhove
det ingen tvivl er om, hvad en patient
fejler, og på hvilken specialafdeling
han skal behandles, bør ambulancen
køre direkte. Der skal i så fald til hver
ambulance udleveres en ajourført liste
over, hvem der har vagt og hvor. / øje
blikket går megen tid til spilde med at
køre fra det ene hospital til det andet
og fra den ene afdeling til den anden.
Hvis det bliver til noget med den gode
idé, at ambulancemandskabet skal ud
dannes på skadestuerne, vil vi kunne nå
langt med et sådant system.
Vore 82 ambulancer i København vil
ikke kunne udnyttes på en fornuftig
måde, hvis ambulancekørslen udskilles.
Jeg er enig med mindretalsudtalelsen
om, at man ikke kan udskille visitatio
nen af skadetilfælde og andre tilfælde.
Skadetilfælde er den mindste del, men
hænger sammen med det andet.
Ambulancer på vejnettet har vi alle
rede. Det er ikke noget nyt, men det
viser udvalgets manglende viden og
mangelfulde sammensætning.

Ambulancetjenesten
De 5 minutter kan klares i selve Kø
benhavn, på Frederiksberg og i nærme
ste omegn, men sikkert ikke i den øv
rige del af Storkøbenhavn, hvor der
ikke vil være økonomisk baggrund for
en stationsudbygning.
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- Når vi er 3 pa vognen, behøver vi jo ikke at
løbe alle 3!

Bemanding af ambulancerne
1 øjeblikket er der altid én mand i bå
rerummet, og i tilfælde med f. eks.
hjertestop vil der altid være tre mand
på ambulancen, når den afgår fra sta
tionen. Såfremt en ambulance ude i
byen befinder sig nærmere, vil den af
gå med den normale 2-mands-besætning, herudover vil yderligere 2 mand
blive afsendt med en ambulance fra
nærmeste station eller fra en anden po
sition i byen - altså 4 mand på skade
stedet.

Konklusion
Udvalget har utvivlsomt lagt et stort
arbejde i betænkningen. Forslagene om
hospitaler kan jeg ikke have nogen me
ning om, men med hensyn til forslage
ne om ambulancekørslen er man trådt
helt ved siden af. Jeg er enig med de
kommunale brandfolk om, at udvalgets
forslag ligner et forsøg på at vaske de
res egne hænder.
De største forsinkelser i dag opstår på
nogle bestemte skadestuer i Storkøben
havn og har ikke noget med ambulancefolkene at gøre. Det må være her.
der skal sættes ind.

BETÆNKNINGEN
KOMMENTERET
AF:

korpsinstruktør
Aage Rørmærk

JEG ER LAM
SLÅET OVER
DEN DISPO
NERINGS
NAIVITET,
UDVALGET
AFSLØRER!
Da jeg i oktober 1966 som beskikket
redningskyndigt medlem af Sundheds
styrelsens „ambulanceudvalg“ satte mit

navn under betænkningen, hvis kom
missorium III - hvori de læge medlem
mer ikke deltog - anbefalede de stor
københavnske forhold overvejet speci
elt, var det ikke med den tanke, at
dette skulle ske alene med læger og
med udelukkelse af redningsteknisk
ekspertise. Dette påfund forekommer
mig yderst malplaceret, men er forhå
bentlig ikke et udslag af et i vor tid
lidet passende akademisk hovmod.
Som teknisk vicepræsident i Den inter
nationale Redningsunion - nu på 12. år
- kunne jeg lide at få opklaret, i hvilke
udenlandske byer man har høstet sine
noget forunderlige erfaringer. Udlandet
har altid misundt dansk redningsvæsen
som helhed, at det hele (sanitet, brand,
redningsarbejde) stort set er under én
hat, hvorfor man må undres over den
ne tendens til særtjenesteudskillelser.
En rationel ambulanceorganisation kan
kun anbefales tilligemed en videregåen
de uddannelse, hvis Sundhedsstyrelsen
tillader det (det er beskæmmende at
se, hvor let og elegant udvalget fortier
det nuværende system, der efterlignes
ude i verden).
Men hvad mon politiet siger til, i for
bindelse med det igangværende arbej
de med at opstille katastrofeplaner i
politikredsene, at man lægger sig fast
på et efter dagligdagens krav opstillet
kvantum særuddannede, der slet ikke
vil slå til i en katastrofesituation med
mange hårdt kvæstede?
Som vagtmester gennem 7 år og ud
rykningsleder gennem 12 år er man jo
nærmest lamslået over den dispone
ringsnaivitet, udvalget afslører. Nu vil
man med 23 køretøjer - distriktsfor
delte og rokérbare - dække et behov
for svære akuttilfælde.
Hvad vil man f. eks. gøre på Ringvej
B 3 ved et massesammenstød med 8
svært tilskadekomne? Skal „resten“
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Almindelige - og privilegerede ambulancer?

- Det er
ikke mit
bord. Der
kommer
en ledig
bagved!

nøjes med de stakkels små vogne og
2 ikke uddannede reddere, eller skal vi
forlænge køretiden, mens vi får trukket
tilstrækkeligt med vidunderbiler til de
7 andre? Hvis nu der kom en elendig
lille ambulance af ikke-privilegeret race
tom forbi, hvad må og skal den så?
Har der ikke været skelet for meget til
en hjertelæges specielle anskuelser?
Skulle vi ikke også have distriktspatrul
jer å 8 biler kørende til dem, der er
ved at indebrænde?
Det vil være rimeligt at kunne få læge
hjælp i ambulancetjenesten, enten ved
radiokonsultation - hvis udfald ganske
afhænger af redderens ,,kliniske“ evne
til at iagttage og videregive iagttagelser
- eller udrykning til stedet med læge.
Min livslange erfaring er imidlertid, at
bortset fra landlæger og efterhånden
optrænede hospitalslæger befinder læ
ger sig gennemgående skidt på et ska
dested langt fra et undersøgelsesleje,
en god lampe over lejet og en kvik
sygeplejerske.
Det vil være rimeligt at få en udvidet
uddannelse - Redningsskolen under
Arbejdsministeriets lov om ikke-faglær56

tes uddannelse kæmper derfor på 10. år
- men - den bør gives alle reddere, der
skal tjenestegøre ved den af udvalget
skitserede ordning på skift (f. eks. 6
måneder), ellers er det på forhånd sket
med katastrofeberedskabet. Det var må
ske i øvrigt en idé, om 3. mand var en
ekstrauddannet stud. med. Det er i tid
ligere årtier med afgjort held gennem
ført som tvangsled i studiet i Wien og
Budapest, og danske medicinere har
tidligere anmodet redningskorpset der
om.
Det ville næppe være urimeligt, nu ra
tionaliseringen er sluppet ud af sækken,
at samle sine uddannelscskræfter noget
mere. Undertegnede ville anse det for
ganske tilrådeligt, at en basisuddannel
se i teori og praktik var fælles for sy
gehjælpere, portører og reddere, hvor
efter man specialiserede sig i dem, der
skal pleje, bære og køre forbehandle.
Det foreliggende er med hensyn til
„marken“ ret så uantageligt, for at ud
trykke det urbant, og kan og må ikke
undgå at følges op af et nyt udvalgs
arbejde med en anstændig alsidig eks
pertiserepræsentation.

Vandværket, hvis mur ses til venstre, kommer
nok aldrig til at levere vand mere.

Assistent
Sv. Lynggård,
Haderslev:

Da fenolen flød
Den 21. januar kl. 23.33 væltede en
tankvogn i den lille by Simmersted
nær Haderslev. Tankvognens indhold
var 23 tons fenol, hvoraf en del sive
de ud som følge af en lækage, sand
synligvis forårsaget af tankvognens
fald mod vejbanen. En af de mest
omtalte ulykker og forureningssager
her i landet tog sin begyndelse. Vi
bringer ukommenteret vor vagtha
vende assistents beretning fra ulyk
kesstedet.
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REDNINGSFØRER
Redder Halvor Jespersen
Amstrup, Randers, er pr.
1. januar 1972 udnævnt til
redningsfører i Randers.
Redder Egon Gunnar Niel
sen, Vejle, er pr. 1. januar
1972 udnævnt til rednings
fører i Vejle.
Redder Arne Nielsen, Hol
bæk, er fra 1. januar 1972
udnævnt til redningsfører
i Holbæk.
Redder Preben Kloster
Poulsen, Helsinge, er pr. 1.
januar 1972 udnævnt til
redningsfører i Helsinge.
Redder Mogens Egesø,
Frederiksværk, er pr. 1.
januar 1972 udnævnt til
redningsfører i Frederiks
værk.

VAGTMESTER
Redder Børge Andersen,
Dalum, er pr. 1. januar 1972
udnævnt til vagtmester i
Odense.

Redder Svend Aage Søren
sen, Sønderborg, er fra 1.
januar 1972 udnævnt til
vagtmester i Sønderborg.

Redder Finn Bernhard An
dersen, Arhus, er pr. 1.
november 1971 udnævnt til
vagtmester i Arhus.
Redder John Børge Chri
stensen, Århus, er pr. 1.
november 1971 udnævnt til
vagtmester i Århus.
Kontorassistent Jørn Chri
stian Hansen, Odense, er
fra 1. november 1971 ud
nævnt til vagtmester i
Odense.
Vagtmesteraspirant Søren
Bender Hansen, Odense,
er pr. 1. november 1971
udnævnt til vagtmester i
Odense.

ADMINISTRATION
Kontorassistent Inge-Lise
Spaanheden Andreasen,
Ålborg, er pr. 1. december
1971 udnævnt til kontor
overassistent.
Kontorassistent
Judith
Hansen, Ålborg, er pr. 1.
december 1971 udnævnt til
kontoroverassistent.
Kontorassistent Paula Loh
mann Nielsen, Regnskabs
afdelingen København, er
med virkning fra 1. januar
1972 udnævnt til kontor
overassistent.

STATIONSLEDER
Stationsleder Bent Peder
sen, Skærbæk, er med virk
ning fra 1. februar udnævnt
til stationsleder i Haders
lev. Bent Pedersen blev
ansat som redder i 1958
og i 1963 fulgte udnæv
nelse til assistent. I 1971
blev Pedersen udnævnt til
stationsleder i Skærbæk.

Assistent Flemming Steen
Steensen, Skærbæk, er pr.
1. februar 1972 udnævnt til
stationsleder i Skærbæk.
Flemming Steensen ansat
tes i 1963 som redder i
Nibe. I 1965 forflyttedes
Steensen til Hjørring, hvor
han forrettede tjeneste
som redder indtil 1970,
hvor udnævnelse til assi
stent i Skærbæk fulgte.
Redningsfører Erik Jørn
Nilsson, Rønne, er med
virkning fra 1. februar ud
nævnt til stationsleder i
Rønne. Erik Nilsson har i
årene 1960-62 været ansat
som redder i København.
I 1962 flyttede han til Røn
ne som redder, hvor ud
nævnelse til redningsfører
fandt sted i 1969. Erik Nils
son har gennemgået en
lang række kurser og er
blandt andet uddannet
svømmedykker.
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MÅNEDENS REPLIK
SØNDAGSVAGT!
Betragtninger og funderinger
over en søndagsvagt...
Dagen starter godt. For én gangs skyld
er man stået op i god tid. Badet var lige
tilpas, morgenmaden lækker, krydder og
blødkogt æg perfekt. En morgensludder
med damen, korte, stødvise sætninger, og
så er det tid. Ned i kælderen, frem med
cyklen, op og sidde og så af sted til...?
Vel ankommet, „dav“ og „hej“ til højre
og venstre. Alle ser ud til at være glade,
men det er jo også søndag!!!
Nu er overtøjet hængt på plads i skabet,
og man er varmet op klar til dagens ar
bejde.
Ind på pladsen (stolen) og sidde og
sunde sig, man skal jo lige akklimati
seres. Efterhånden er alle samlet, og
nattevagten kan gå hjem efter endt dåd.
Så bryder fanden løs, fagforeningsproble
mer igen, nyordninger og omgrupperin
ger diskuteres i en uendelighed. Hvorfor
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skal den og den flyttes, af hvilken grund
har man disponeret sådan, ja hvorfor?
Et blik på uret fortæller, at der er 21
timer og 7 minutter igen, fat mod mand du er jo leder. Det er søndag.
Nu er solen brudt igennem, det tegner
til at blive en lys og helt igennem lykke
lig dag, „dansktoppen"s toner hamrer
igennem æteren i takt til abonnenternes
kimen og lederens messende stemme i
radioen ud til vognene.
Lykke, hvad er lykke? Jo, lykke er at
kunne gå på w.c. uden at der konstant
er optaget af en masse mennesker, der
har behov for at forrette deres fornøden
heder. Jo, man mærker tydeligt, hvad det
er for en dag. SØNDAG -.
Dagen forløber sikkert uden yderligere
ophidsende eller nervepirrende oplevel
ser.
I øvrigt går vi hjem i morgen, mandag,
kl. 08.00.
„the Killer“
only on sundays.
St. V.

Virksomhedernes top 100
I en oversigt over Danmarks 500 største
virksomheder, som Instituttet for Leder
skab og Lønsomhed har udgivet, er De
Danske Redningskorps nævnt som nr. 16
blandt virksomhedernes top 100 - målt ef
ter antal ansatte.
I tabellen over de 100 største virksomhe
der — målt efter omsætning
er korpset
nævnt som nr. 91. I tabellen over de stør
ste virksomheder målt efter fortjeneste og
overskud er korpset overhovedet ikke med
taget.

Takster for patientbefordring
De nye takster for patientbefordring er nu
udsendt. Der er sket en stigning for mi
nutfaktorens vedkommende til 40 ore pr.
mand/minut og for kilometerfaktoren til 74
ore pr. vognkilometer.
De nye takster er i TARIF 3 tillagt dæk
ningsbidrag, beredskabsvederlag og de
15 °/o, som kommuner og sygehuse med
overenskomst ikke skal betale.

Demokrati på arbejdspladsen!

To reddere står ved et busstop på vej
hjem fra arbejde. Det er koldt, og det
regner. Pludselig siger den ene til den
anden:
„Ved du, hvad demokrati på arbejdsplad
sen er?"
„Ja, ja,“ siger den anden. „Det er for
eksempel, hvis nu vores direktor kommer
korende her forbi i sin store Mercedes,
stopper op og sporger, om jeg ikke vil
køre med. Derefter vil han sandsynligvis
invitere mig hjem til det store, kolde bord
og snakke hyggeligt med mig om virk
somhedens problemer. Så vil han spørge,
om jeg ikke vil overnatte hos ham, så
vi kan følges ad på arbejde i morgen. Se det er demokrati på arbejdspladsen!"

„Har du prøvet det?“ spørger den ene.
„Nej - men det har min søster!“

Ny station I Frederikshavn
Pr. 1. januar har korpset overtaget et tid
ligere autohus i Frederikshavn. Der fore
står nogle måneders arbejde med indret
ning til redningsstation, men herefter kan
Frederikshavn-redderne også glæde sig
over at have fået ældre og uhensigtsmæs
sige lokaliteter erstattet med nyere og
bedre. Bygningen kostede ca. 1,3 mill. kr.
og er nu under ombygning, der forventes
at ville koste yderligere en kvart mill. kr.

Kædebreve
Fra et andet firma har vi hørt om et kæde
brevssystem, der vist nok skulle være lov
ligt:
Tag din kone og send hende til den, der
står øverst på listen. Send en opfordring
til 4 af dine venner om at gøre ligeså. Hvis
du er heldig - og ingen bryder kæden vil du i løbet af 5 uger modtage 256 kvin
der, der alle har det fællestræk, at de er
bestemt for dig og bortjagne af deres tid
ligere ægtemænd. Bryd ikke kæden, thi da
kan ske dig den ulykke, at du modtager
din egen kone retur ...

Vor lægekonsulent...
(Danmarks svar på professor Barnard)
erklærede i går, at selv om ambulancer
til hjertepatienter efterhånden burde være
på størrelse med rullende retirader, var
der absolut inken grund til at sætte små
hjerter på dørene.

Om æg
To æg lå i en gryde kogende vand. Plud
selig siger det ene: „Pyh, hvor er her
varmt.“ „Er det noget?“, siger det andet.
„Bare vent til du bliver hevet op - så får
du en på skallen."
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Inde i bladet, nærmere betegnet på side 75,
er gengivet et åbent brev, som Falck-reddernes tillidsmand i Vejle har stilet til byens
borgmester i anledning af en aktuel sag om
brandslukningens fremtid i byen. Reddernes
tillidsmand spurgte helt enkelt: „Hvad er der
i vejen?“ - underforstået med Falck-stationen og dens virksomhed.
Brandslukningssagen fik som ventet det ud
fald, at det stærkt reducerede kommunale
brandvæsen skal udbygges, hvilket betyder
bygning af en ny brandstation, ansættelse af
mere end en halv snes brandmænd samt en
nødvendig supplering af det rullende mate
riel. De økonomiske virkninger af disse for
hold på et kommunalt budget behøver ingen
kommentarer.
Det, tilidsmanden gerne havde ønsket be
svaret, var, hvorfor man ikke ville benytte
den nye Falck-station i Vejle med plads til
såvel materiel som personel. Byrådsflertal
lets indlæg gav imidlertid ikke svar herpå.
Det, at en Falck-station mister noget af sit
brandslukningsområde, er ikke i sig selv en
katastrofe. I den aktuelle situation betyder
det en midlertidig standsning af den økono
miske vækst, hvilket igen betyder, at der
bliver færre penge til investering i materiel
og til at udbetale lønninger med, og det
begrænser igen muligheden for at forøge
antallet af heltidsansatte Falck-reddere.
Det betyder ikke - som nogen tror - en
mindre fortjeneste for Falck. I dag gøres
betalingen for brandslukningstjenesten op
på grundlag af eksakte omkostninger, god
kendte af Kommunernes Landsforening, så
der er ikke tale om nogen profitskabende
forretning, der går korpsets næse forbi.
Tilfældet fra Vejle er ikke specielt. De sid
ste par år har talt tilsvarende begivenheder
rundt om i landet. Hver gang er beslutnin
gen gennemført med knebent flertal og på
svagt grundlag. Og hver gang har korpset
og dets medarbejdere stået med en eller
anden fornemmelse af, at der måske lå
andre ting end en realistisk og objektiv be
dømmelse bag. Derfor må det være nærlig
gende at tilslutte sig tillidsmandens spørgs
mål: „Hvad er der i vejen?“ og spørge: Er
det ikke i vor tid naturligere at basere sine
afgørelser på driftsøkonomisk vurdering end
på veneration og følelser?
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Vi er nødt til
at rette os efter
hvornår samfundet har
brug for os
Direktør Jørgen Falck,
økonomichef Torben Hansen,
salgschef Gunnar Linde
hammer, administrations
chef Steffen Mortensen og
distriktsleder Kaj Olsen i sam
tale med Preben Kjær.

Den københavnske ledelse, Jørgen Falck og
hans liniechefer i åbenhjertig samtale om det
Falck-selskab, der i dag har de største øko
nomiske og udbygningsmæssige problemer at
slås med, hovedsagelig i Storkøbenhavn.
Da korpsets organisationsomlægning var
tilendebragt i 1971, blev resultatet, at en
tidligere enhed blev spaltet i to: et Fæl
lesforbund med stabsfunktioner, der
skulle tage sig af problemer på lands
basis, og et Falcks Redningskorps Kø
benhavn AS, der nok stadig stod registre
ret som moderselskab, men hvis opgave
det skulle være at hellige sig sit eget om
råde med én administrerende direktør i
spidsen.
De nyudnævnte liniechefer og direktøren
kom hurtigt til at stå som en sammen
tømret gruppe. En gruppe, der i næsten
klanagtig solidaritet begyndte at løse de
mange opgaver, som ventede. En gruppe,
der har vist, at den tør binde an med
nogle af de største opgaver i korpsets
historie. Vi forsøger at trænge lidt nær
mere ind på den.

Ser økonomien lys ud?

Jørgen Falck:
- København AS, der tæller ca. halv
delen af alle redningskorpsets stationer,
har nu fået en bedre styring af økono
mien.
- Det er en stor glæde for os, at lederne
rundt omkring har fulgt vore opfordrin
ger henimod slutningen af 1971 til at
slå omkostningsbremserne i. Vi agter at
følge informationen omkring økonomien
op.

Torben Hansen:
- Enig i at den bedre styring animerer
til optimisme, men vi ved, at omkost
ningsstigninger vil komme. Det brev, vi
sendte ud, plus møder og anden infor
mation medførte omkostningsbesparelser
på et par millioner kroner - og dette i
forbindelse med en pæn udvikling i abon
nementstegningen reddede driftsregn
skabet for 1971.

Hvorledes med organisationen og
selskabets styring?

Jørgen Falck:
- Vi bliver forhåbentlig aldrig færdige
med at forbedre organisationen. På nu
værende tidspunkt føler vi, at vi har fået
fordelt opgaverne på hensigtsmæssig
måde.
- Men nu forestår opgavefordelingen
længere ud i geledderne.
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Blev kontorrationaliseringen tabt
på gulvet?

Torben Hansen:
- Vi måtte skifte medarbejdere i plan
lægningsafdelingen midt i det hele, og
det var ikke særlig smart. Derfor går det
lidt langsommere lige nu, men vi tager
trådene op en efter en.
- I KO har aldrig ønsket at være med til
mere, end vi bad dem om. Og vi havde
det mål at uddanne egne medarbejdere,
derfor kører vi nu selv videre.

Administration contra stationerne?
Jørgen Falck:
- Stationer, der ringer til Falck-Huset,
skal kunne få den rette mand og det rette
svar straks. Det er vort mål, men vi kan
ikke lave det hele om fra dag til dag.

Vil København køre sit eget løb?
Jørgen Falck:
- Vi forsøger at placere vore medarbej
dere på de steder og i de udvalg, hvor de
kan få oplysninger og deltage i aktuelle
drøftelser. Vi er interesserede i at hente
erfaring alle vegne.

Er det svært at rokere rundt
på lederstaben?
Ivan Andersen:
- Det burde gøres meget mere, men det
er svært. Kun i hovedstadsområdet er vi
fri for at tage vidtgående hensyn til bo
ligproblemer.
Kaj Olsen:
- Vi må og skal give stationerne nyt blod
og lederne nye græsgange engang imel
lem. Det giver uddannelse og træning.
Men vi må motivere lederne for rokerin
ger.
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Hvorledes rationalisere på stationerne?
Jørgen Falck:

- Vi er nødt til at rette os efter, hvornår
samfundet har brug for os - ikke om
vendt. Vi må indrette hjælpen og arbejds
tiden herefter.
Kaj Olsen:
- Den personaleudvidelse, der skal til,
kan i stor udstrækning ske med deltids
personale - uden at de gamle reddere
bliver sorteper.

Jeres nye Falckoliner?
Jørgen Falck:

- Vi vil ikke ansætte piger for at give
mindre timeløn, men fordi vi har behov
for deltidsbeskæftigelse.
- Men lad os nu først se, hvad der sker
med fagforeningens bremse af planerne.
Kaj Olsen:

- Vore reddere kommer også til at ud
føre assistancer, der passer bedre til dem.

Vagtordninger?
Kaj Olsen:
- Vi vil satse på en 4. vagtordning i
Storkøbenhavn, så vi døgnet rundt har
effektiv arbejdstid. Gode ideer til nye
vagtordninger modtages gerne.

Kørselskoordinering?

Steffen Mortensen:

Kaj Olsen:
- Vi skal have alle til at indse, at vi må
og skal have læs begge veje for at opnå
rationel kørsel.

- Vi må finde en effektiv ordning, så
vagtmestrene altid kan få en tur kørt uanset om det er en forladt vogn eller
hvad.
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Hovedstadsområdet?
Jørgen Falck:
- Vi satser alt, hvad vi orker, på at in
vestere så meget som muligt i området,
som vi nok har forsømt et stykke tid. Jeg
tænker her både på nye stationer og flyt
ning af bestående til bedre lokaler.
Ivan Andersen:
- Ved at bygge nye stationer får vi af
lastning af de bestående. Derfor satser
vi højt på det. Og publikum skal have
nærmeste Falck-station tæt ved.
— Vi opnår ingen gevinst ved at flytte
nuværende stationer ud i større lokali
teter. Men afhjælpe trange kår vil vi da
Focus pä København A/S:

Salget følger den tekniske
udvikling,
fortæller Gunnar Lindehammer.
- Det vil være afgørende for den salgsmæssige
udvikling, at der etableres nye stationer i ud
viklingsområder. Derfor kan jeg kun være til
freds med vore dynamiske planer.
- Men salg skal til stadighed intensiveres. Der
for er der f. eks. i Storkøbenhavn foretaget ny
distriktsinddeling - og 6 nye mand er antaget.
- Vi kræver meget af akkvisitørerne. Meget
mere i dag end forhen. Derfor er vi også glade
for de uddannelsesmuligheder, der har vist sig.
- Men tro ikke at vi vil have sælgere til at
lave alt muligt andet.
- Der er nok at gøre for en sælger med at sæl
ge de serviceydelser, vi pålægger ham. De er
nemlig så gode, at sælgeren kan gå 100 % ind
for dette arbejde.

alligevel. Og det vil nok vise sig, at vi
slet ikke kan nedlægge en gammel sta
tion, fordi vi flytter. Der kommer i stedet
to i pågældende område.

Tvinges man af økonomiske grunde
til at nedlægge stationer?
Jørgen Falck:
- Vi ønsker at bevare de støttepunkter,
Falck har rundt omkring i landet. Også
selv om de kan komme i vanskeligheder
på grund af stigende personale- og assi
stanceomkostninger på grund af ringe
aktivitet.
- Det er simpelt hen derfor, vi rationali
serer på andre områder, f. eks. ved ned
læggelse af telefonbetjening o.s.v....

Vi skal fortsat yde lidt mere
end andre,
siger Kaj Olsen.
- Hvis vi fortsat skal have arbejdsglæde, er
det en betingelse, at vi respekterer hinanden i
vores job.
- Jeg respekterer redderne, men kan godt se,
at vi med endnu mere uddannelse og træning
kan få endnu bedre kundebetjening, optræden,
telefonbetjening, soignering og uniformering.
- Med hensyn til uniformen må jeg desværre
give kritikken - bl.a. i „Meddelelser" — ret. Det
kan blive bedre.
- Jeg er overbevist om, at vi kan klare det og
dermed sikre vor egen popularitet i befolknin
gen, og herved også vor fremtid.
- Uddannelse er ikke alene et teknisk problem.
Det nuværende stade har vi personale til men ikke til flere kurser langt fra stationerne.
Skal kurserne forøqes, må der ske en opnor
mering i takt hermed.
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SAMKØRING
OG NYE STATIONER
FOR MANGE
MILLIONER KRONER
Det er ikke nok i generelle vendinger at for
tælle om en ledelses planer og problemer. Der
skal facts på bordet, og vi præsenterer her
den kendte del af 1970’ernes udbygningspro
gram for Sjælland, Lolland-Falster og en del
af Jylland med hovedvægt på det storkøben
havnske udviklingsområde.

Indre København
Både stationerne Nørrebro
(Lundtoftegade) og Frede
riksberg (Platan vej) ligger
klemt, idet nogle virksom
heder, der ejer de omkring
liggende ejendomme, sa vidt
vides har planer for en sam
let bebyggelse. Vi mangler
en passende stor grund. Fin
des den, vil en fælles udflyt
ning, sa vidt det i øjeblikket
kan skonnes, være fornuftig.
Rødovre og Brøndby Strand
Station Rødovre bor i gamle
lokaler. En stor hjælp cr det,
at Brøndby Strand har af
lastet Hvidovre-området.

Der er anlagt en vej. Den stand
ser brat foran Falck-stationen*.
Det ser ud til, at vi må flytte.

Amager
På Amager har korpset sta
tion Tårnby, der fungerer
som vagtcentral. For denne
er der ingen konkrete planer.
Med hensyn til Sundbyøsterstationen på Amager Strand
vej fortæller Jørgen Falck, at
der ligger en trussel om
ekspropriation.
- Derfor vil vi sandsynligvis
flytte den til Ulrik Birchs
Allé og bygge en moderne
redningsstation, hvor Entre
prenørafdelingen nu har til
huse.
Ivan Andersen og Kaj Olsen
fortæller samstemmende, at
de 8 FAT-vogne er fordelt
på øvrige Falck-stationer til
skifteholdskørsel, således at
der nu er 43 Falck-autotransportvogne i skifteholdstjene
ste i Storkøbenhavn.
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- Vi følger planlægningen i
hovedstadsområdet med stor
interesse. Og vi må tage til
efterretning, at der placeres
en kommunal brandstation
næsten lige ved siden af vor
Brøndby-station,
fortæller
Jørgen Falck.

Tåstrup og Glostrup
Ivan Andersen fortæller, at
der arbejdes med planer for
en ny placering af Tåstrupstationen. Den nuværende
udkørsel og placering er
uhensigtsmæssig på langt
sigt.
- Bliver resultatet en flytning
mod Høje Tåstrup, kan der
muligvis blive tale om at
flytte Glostrup-stationen mod
Herstederné, men det afhæn
ger af så mange ting, slutter
Andersen.

Greve
I Greve-området, nærmere
betegnet Kildebrønde nær
Vestmotorvejen, har korpset
erhvervet en byggegrund.
Stationen er netop i færd
med at blive detailprojekte
ret. Byggeriet ventes igangsat
midt på året og ventes fær
digt i 1973-74 - prisen bliver
ca. 3,3 mill. kr.
Karlstrup-Solrød
Såfremt befolkningsudviklin
gen sker i henhold til plan
lægningen, vil korpset på
længere sigt måske overveje
en stationsplacering.
Dermed har Falck alene op
fyldt Køge Bugt-udvalgets
forudsætninger: At der skal
være 3 redningsstationer fra
Avedøre til Køge.
Men på nuværende tidspunkt
er der overhovedet ikke taget

stilling til det spørgsmål på
grund af de andre meget
store projekter i hovedstads
området.

Ølstykke-Stenløse
- Vi har det med i over
vejelserne for Storkøbenhavn,
fortæller Torben Hansen. De
omliggende stationer har
sprængt rammerne, men tids
punktet for en stations eta
blering afhænger bl. a. af
kommunerne i området.
Frederikssund
Der er til byrådet indsendt
projekt for udvidelse af sta-i
tionen.
i
Vi har hverken haft til hen
sigt at stille nogen stolen for
døren eller på anden måde
at genere byens beboere også selv om Ølstykke skulle
blive en realitet - pointerer
Jørgen Falck.

Den kommende Greve-station og Brøndby-etatlonene ydelsesområde i det før så redningsforladte Køge Bugt
område.

Ny Falck- station
- der ikke vil kunne udnyttes fuldt ud

Bygningen I Frederikssund er
pæn - men der har manglet
garager.

Frederikshavn/Sæby
1. april påbegyndte vi et in
teressant samarbejde mellem
stationerne Frederikshavn,
Sæby og Øster Vrå, fortæl
ler Steffen Mortensen. Fre
derikshavn er blevet styre
station for de to øvrige - og
denne styring går på tværs
af grænserne mellem to
Falck-selskaber.
Løgstør/Nibe/Fjerritslev
Tilsvarende ordning er eta
bleret mellem LøgstørlNibe
og Fjerritslev. Stationen i
Løgstør er blevet centralsta
tion. På længere sigt kommer
Brovst-stationen måske med
i ordningen, fortæller Jørgen
Falck.

Herning og Ikast
Hvis det kan lade sig gøre,
vil fjernstyring af stationen
i Ikast blive iværksat fra
Heming.
Sideløbende med de her skit
serede planer vil København
A'S stadig modernisere sine
stationer. P.t. er station Fre
derikshavn ved at være færdigindrettet, der er byggeri
igang i Kolding, og forskel
lige mindre tilbygningsarbej
der er under overvejelse.

I Vejle har kommunalbestyrel
sen efter en bevæget debat ved
taget at udbygge det kommunale
brandvæsen fremfor at engagere
sig med Falck. Merprisen herfor
bliver efter vore beregninger
400.000 kr. om året, og der skal
bl.a. bygges en ny brandstation,
samtidig med at den nye Falckstation får tomme garager.
Vi har modtaget:
Må det være mig tilladt at
fremføre nogle bemærknin
ger til den aktuelle sag om
brandslukningen i Vejle.
Jeg taler som en af persona
let, og finder det vigtigt at
fremføre betragtninger, som
har relation til de mange an
satte i Falcks Redningskorps.
I fællesskab er der i Vejle
gennem 44 år oparbejdet en
virksomhed, der i alt be
skæftiger ca. 225 medarbej
dere - heraf alene i Vejle
ca. 70.
Disse ansatte har efter vor
mening krav på en saglig
behandling af en sag, der for
deres arbejdsplads kan give
anledning til bekymring og
måske bevirke en standsning
eller en nedgang i aktivite
ten. Ret naturligt kan det
influere på personaleudvik
lingen.
Vi føler, vi lever i en tid.
hvor enhver by og egn har
behov for økonomisk aktivi
tet - en aktivitet, som Korp
set gennem tiden har været
med til at skabe - det er

ganske enkelt vist gennem
Korpsets udvikling, som har
skabt et levebrød for de
mange ansatte. - Denne ak
tivitet har tillige skabt ind
tægter til kommunen i form
af skatter og i form af om
sætning til de handlende.
Man spørger derfor ret na
turligt - cr det en udvikling,
byrådet ønsker standset i en
tid, hvor alle leder med lys
og lygte efter ny aktiviteter
samtidig med, at man søger
efter besparelser - både på
omkostningssiden og på in
vesteringssiden?
Alle ved, at vi med vor nu
værende redningsstation, før
steklasses materiel og vel
uddannet mandskab kan kla
re slukningsopgaven i Vejle
- ingen har bestridt det!
Alle føler inderst inde, at
korpsets tilbud er fordelag
tigt. Mand og mand imellem
spørger man i dag på red
ningsstationen - hvad er der
i vejen?
Hans Jørgen Hansen
Fællestillidsmand for teknisk
personale
Medlem af virksomhedsnævn
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vi var knap tommel hjem
På stationen i Vejle var overassistent Axel Quist og
redningsfører Carlo Jensen knap kommet hjem fra
det i København afholdte korrosionskursus, før der
var brug for de tilegnede kundskaber.
Stationerne Vejle, Horsens og Hornsyld deltog i sluk
ningsarbejdet ved en brand hos firma Friis Møbel
fabrik, St. Dalby. Virksomheden beskæftiger 30 mand
på maskinsnedkeriet, som har en produktion på 60
dagligstuer om dagen.

Maskinerne fra møbel
fabrikken i St. Dalby.
Et eksempel pä korro
sionsbekæmpelsens
succes.
Redningsfører
Carlo Jensen
fra Vejle viser de
udsugningsslanger, der
forårsagede korro
sionsangrebene I St.
Dalby.____________________
Korrosionsbekæmpelse er
mange ting!
St. Aarhus har netop været
ude for et tilfælde af korro
sionsbekæmpelse, der bør
erindres
i
debat
om
BRANDVÆSENER og KOR
ROSION: Maskinerne var
begravet i brændte byg
ningsdele. Flere timers op
rydning - transport til
Falck-statlon - rensning retur til opmagasinering. Det var opgaven!
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I forbindelse med rednings
arbejdet beretter
overassistent Axel Quist:
- Da branden var så meget
nedkæmpet, at eftersluknin
gen kunne overtages af sta
tion Hornsyld, kom rednings
fører Carlo Jensen hen til
mig og fortalte, at der stod
en del maskiner i maskin
snedkeriet. Der var brændt 6
ovenlysplader (glasfiber) i
hver side af taget. Ca. 20 me
ter af tagryggen havde været
antændt.
- Vi inspicerede lokalerne og
opdagede, at samtlige maski
ner var udstyret med udsugningsslangcr på 5-6 meters
længde og med en diameter
på 15 cm. På det tidspunkt
stod der over det meste af
gulvet 5-10 cm vand, som vi
lænsede ud af et hul i yder
muren. Maskinerne var so
dede, våde og fulde af sorte
skaller, som var faldet ned
fra loftet, der bestod af gibsonit med rockwool imellem.
Korrosionsvognen tilkaldes
- På dette tidspunkt var vi
enige om at tilkalde korro
sionsvognen, og mens vi af
ventede vognens ankomst,
forhandledes med virksom-

hedens ledelse. Det oplystes
herfra, at maskinerne repræ
senterede en værdi af 500.000
-600.000 kr., samt at der var
op til et halvt års leverings
tid på nogle af maskinerne.
Tillige ville en produktion
på 60 dagligstuer pr. dag gå
tabt,
hvis
virksomheden
standsede.

Arbejdet påbegyndes
- Ved korrosionsvognens an
komst gik vi straks i gang
med PH papiret og destille
ret vand. PH papiret viste
desværre ikke noget, hvilket
vi stod ret uforstående over
for, idet vi var bekendt med,
at installationen var brændt.
Endvidere var udsugningsslangerne under mistanke.
Da vi foretog „kobbertråds
prøven“, viste denne sig at
være positiv, og så kan det
nok være, vi fik brug for vor
lærdom.

Korrosions
angreb pA
kobbervalser
til farvetryk
konstateres
af clv.lng.
Arup med
lakmuspaplret.

En af de
sværtede
valser I
begyndende
korrodering.

Røde af rust
- På dette tidspunkt var ma
skinerne allerede begyndt at
ruste, hvilket forbavsede os
en del. - Der var jo kun gået
knap 4 timer, siden branden
udbrød!

Problemer med strøm
forsyningen
- Med hensyn til strømfor
syningen fik vi en hel del
problemer, idet hele instal
lationen var brændt. Dette
betød, at der hverken var
vand eller strøm til højtryksvaskerne. - Virksomhedens
driftsleder skaffede dog hur
tigt en elektriker, der eta
blerede en nødforsyning. I
mellemtiden måtte vi dog
skaffe lys fra vores homelight lysanlæg.

PAsprøjtnlng
af skyllevæske
pAbegyndes.

Et edb-anlæg
skal ikke
skylles.
Man til
dækker med
plastik og
„elefanttape“,
hænger
poser med
tørremiddel
indvendigt
og tilkalder
elektronik
eksperter.
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Rensningsprocessen
- Vi havde optalt skadede
maskiner til 14 stk., og da
prioriteringen i dette tilfælde
ikke havde nogen betydning,
begyndte vi fra en ende.
Først skyllede vi maskinerne
rene for sod m. v. med rent
vand, herefter med en 5 7<
F 24 opløsning og sidst skyl
ledes med inhibitor skylle
vand.

- Vi var imidlertid ikke rig
tig tilfredse med resultatet,
idet rusten stadig stak os i
øjnene, selv om korrosionen
var standset. Men vi gik for
trøstningsfulde i gang med
at fjerne det hele.

Et godt råd
- Her må vi anbefale, at
man i korrosionsvognen har
nogle gode, stive børster
samt en pakke „Rens let“.
Med disse ting, en spand ren
F 24 og megen håndkraft lyk
kedes del at få maskinerne
så godt som helt rene.
- Efter denne proces be
gyndte vi forfra med høj
trykssprøjten og 5 (7c F 24,
derefter rent vand samt in
hibitor skyllevand, og som
afslutning brugte vi den
vandfortrængende olie.
- Til slut blev alle maskiner
indpakket i plastic, da van
det endnu dryppede ned fra
taget.

Forsikringsdirektør:

Sparet
mere
end det
har
kostet
Allerede nu er der sparet mere, end hele
beredskabet har kostet!
Instrukser og cirkulærer om korpsets ind
sats ved sekundære brandskader er ud
sendt. Der er ingen tvivl om, at det
samarbejde, der nu er etableret mellem
forsikringsverdenen og Falck, får vor
gamle hovedopgave, redningsarbejde ef
ter og under brand, til at blusse op i et
velfortjent come back.
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Avisen skrev
- Fra fabrikkens ledelse fik
vi megen ros for det udførte
arbejde, og vi kunne tillige
glæde os over, at Horsens
Folkeblad i forbindelse med
en omtale of branden blandt
andet skrev:
„Foruden en dygtig indsats
for at nedkæmpe ilden og
forhindre den i at brede sig
yderligere kan virksomheden
og dens forsikringsselskab
glæde sig over, at korrosions
skaderne på maskinerne blev
stærkt begrænset. Den nye
redningsvogn med tilhørende
mandskab viste sin store be
rettigelse.“
-pet

En hel del erfaringer vil blive høstet og
kommunikeret til stationerne på bedste
måde. Samtidig overvejes mulighederne
for at bruge audio-visuelle midler til
undervisning og information om emnet.
Det sidste instruktionskursus i korro
sionsbekæmpelse efter brand blev holdt
for en måneds tid siden i Gladsaxe. Det
var bedre end det første - simpelt hen
fordi nogle medarbejdere allerede havde
deltaget i korrosionsbrande i praksis.
Direktør, civilingeniør J. Steffensen fra
Landbygningernes aim. Brandforsikringsselskab giver et par supplerende bemærk
ninger til aftalen:
- Når man står med et sådant beredskab,
må de skadelidte selv bære tabet, hvis de
nægter at acceptere tilbud om korrosions
bekæmpelse.
- Selv om man ikke kan få kontakt med
det lokale forsikringsselskab, bør man
øjeblikkelig gå i gang med korrosionsbe
kæmpelsen.
- De foreløbige resultater hos forsikrings
selskaberne er, at der allerede nu er spa
ret mere, end hele beredskabet har kostet,
slutter Steffensen.

Efter aftalen om demokrati på arbejdspladsen finder der en
masse møder sted på stationerne, i regionsnævn og virksom
hedsnævn. Nogle steder går det mere formelt til end andre.
Et stationsmøde i Herning handlede bl. a. om:

at spise suppe,
lade vandet og få nye garager.
Mødet starter med, at alle falder over suppeterrinerne.
Efter en halv times intens arbejde kan Max Christensen byde vel
kommen og konstatere stort fremmøde. Takker for suppen, som er
givet af Børge Nielsen i anledning af 10 års dagen samt af „Ras“
i anledning af 50 års fødselsdagen i december.
Efter oplysning om at der er meget på tapetet, overgives ordet
til Jørgen Sommer.
Jørgen:
(redder,
tillidsmand)

Jeg har intet at fremføre lige for øjeblikket. Det er rarere at sidde
i opposition til de ting, der nok skal fremføres.

Max:
(stationsleder)

Hvis du ikke har noget umiddelbart, kan jeg lægge dig et par ord
i munden. Du har nævnt et bredere samarbejde med akkvisitionen
evt. ved medvirken ved udstillinger m. m.

Jørgen:
(redder,
tillidsmand)

Det er rigtigt, at jeg har nævnt en tanke desangående. Jeg kunne
godt tænke mig, at de forskellige instanser inden for Falcks Red
ningskorps lærte hinandens arbejdsfelter lidt bedre at kende.
F. eks. reddere burde kende mere til akkvisition og lederfunk
tioner samt vagtbordsarbejde. Da firmaet er rammen om vores
alles beskæftigelse, ville jeg gerne, at denne arbejdsplads sikres
så godt som muligt. Vi vil fra redderside gerne være behjælpelige
med at holde afgangen af abonnenter så lille som overhovedet
muligt, evt. samtidig øge antallet af nytegninger. Samtidig må vi
jo erkende, at redderne er forposter i kontakten med abonnen
terne. En god og dækkende service er meget værd for inspek
tørerne i deres arbejde.

Max:
(stationsleder)

Jeg ville gerne, om vi kunne vente med at diskutere akkvisitionens
stilling, til Malmgren (akkvisitør) er tilbage, (er kørt ud for at
tegne et abn.) Vi mener for vort vedkommende, at vi altid giver
de oplysninger, der kan have betydning for jer. Vi tilstræber at
være ærlige med hensyn til alt, hvad der kan være af oplysninger.
Der kommer endda af og til ting frem, som vi slet ikke burde give
oplysning om. Med hensyn til akkvisitionens arbejde på udstillin
ger og arbejdet med demonstrationer og foredrag i øvrigt arbej
der man på landsplan med en løsning. Der gøres et stort arbejde
i skoler og foreninger. Vi vil gerne appellere til redderne om at
være høflige og korrekte i deres arbejde i marken. Det er den
største hjælp, vi kan få.
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Jørgen:
(redder,
tillidsmand)

Et andet punkt, som naturligt griber ind, er undervisningen. Der
vil jo nok blive nævnt nogle tal om, hvor meget skader her på
stationen beløber sig til. Kunne disse skader ikke reduceres ved
en bedre stationsundervisning evt. regionsvis. Det er jo en relativ
kort undervisningstid, man har, ca. IV2 måned, alle kurser inkl.
Vi har jo trods alt et meget alsidigt arbejde; vel nok et af de
mest alsidige, der findes.

„Ras“:
(redder)

Hvad får folk ud af at være på redningsskolen? Det er jo kon
struerede eksempler, der er brugt i adskillige år. De samme op
gaver og de samme biler. Hvad er der ved at kunne rykke en
lastbil op med en Land-Rover? Opfinder Krøyer har sagt: Man
kan ikke lære alt, men man kan lære at lære. Jeg har aldrig
problemer med opgaverne, jeg stiller mig bare hen bag et træ
og lader vandet, mens jeg tænker tingene igennem. Så kan man
jo dupere med at gribe sagen an næsten uden at have set den.

Max:
Vi tager i udvælgelsen af vore folk et særligt hensyn til, at det
bliver en bestemt type medarbejdere, vi får. Vi har forholdsvis
mange nyansatte her, der klarer sig på lige fod med de ældre
reddere. Vi søger gennem arbejdet at bibringe vore medarbejdere
en alsidig viden. Det er aldrig blevet bebrejdet nogen at kalde
hjem.

Gunnar: (redder)

Jeg har altid sagt til før en vanskelig opgave og spurgt enten
„Ras“ eller Chr. A'. - og så er de som regel kørt!
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Malmgren:
(akkvisitør)

(Efter kort referat af Max) Jeg har ikke hørt negativt fra kunderne,
Den bedste propaganda er en god service. Jeg har som sagt ikke
mødt nogen utilfredse herovre.

Max:
(stationsleder)

Vi må nok sige, at vi her på stationen har gode folk, og jeg ville
være ked af at skulle miste en eneste. De folk, der sidder ved
telefonen, gør et stort arbejde for at tilfredsstille kunderne. Der
er også mange urimelige imellem.

Børge:
(redningsfører)

Der vil altid være utilfredse, men dem, vi ikke kan klare, stiller vi
bare over til en af jer (lederne).

Vedstedsen:
(akkvisitør)

Med hensyn til abonnementsbetingelserne: Der må være et rime
ligt forhold mellem det, der loves, og det der bliver givet. Des
værre har man ikke alle steder haft samme opfattelse af, hvad
rimelig service er.

Max:
(stationsleder)

Jeg har erfaret, at man ikke er helt på det rene med, at det er
en alvorlig forseelse at køre på familiebesøg i korpsets biler.
I særdeleshed i lig- og sygevogne. Det vil ikke kunne tolereres.
Det skulle være overflødigt at uddybe det nærmere.

Det interesserer mig desuden at hore om, hvor meget det vil koste
at lave to garager mere, der hvor rampen står.
„Ras“: (redder)
Vi har tænkt, at hvis rampen blev fjernet, kunne der blive plads
til Land-Roverne og måske dyreambulancen. Det ville måske be
løbe sig til 500 kr. Vi mangler jo kun tagpladerne og lidt til den
ene side.

Preben:
(redder)

Vi har en del tømmer, der skal skæres op. Men 800 kr. er nok et
mere realistisk beløb.

Erik:
(assistent)

Jeg er lidt ked af at miste rampen og tvivler på lovligheden af
et sådant byggeri.

Preben:
(redder)

Vi har et stort problem med parkerede biler og cykler ved
fysiologisk afdeling. Vi må af og til bære patienter helt ude fra
vejen, fordi biler står på kryds og tværs foran porten.

Max:
(stationsleder)

Vi vil straks bede sygehusdirektøren tage affære. Han plejer at
lade handling følge tanke ret hurtigt.

Mødet sluttede i små diskussioner om aftenens emner. Det var
et møde, der lovede godt for fremtiden.
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Børge Johansen

M skete der
egentlig
i Esbjerg ’
Den 6. marts kl. 16.30 afsagde arbejds
retten dom i sag nr. 6927: DASF mod
os. Vi blev dømt, og det var en dom, der
stort set fulgte den af LO’s advokat ned
lagte påstand.
Men hvad drejede sagen sig egentlig om?
Vi prøver at udrede trådene.
På stationen i Esbjerg havde 28 af red
derne vægret sig ved at stå som medlem
mer af DASF. I 1966 kom det til et brud
mellem DASF og CF, og dette brud blev
særlig markant i Esbjerg, hvor DASF’s
afdeling, der hed Chaufførernes Fagfor
ening i Esbjerg, gik midt over, således at
man fik to fagforeninger med samme
navn. Redderne hos os gik med den af
deling, der sorterede under CF i Køben
havn. Den anden afdeling, der hørte un
der DASF, som vi har overenskomst med
for stationerne uden for Storkøbenhavn,
besværede sig og mente, at vi brød over
enskomsten, der dengang bestemte, at
personalet skulle stå som medlemmer af
DASF’s arbejdsløshedskasse.
Det kom til en voldgiftssag mellem
DASF og os, og i kendelsen blev det ud
talt, at vi skulle respektere bestemmelsen
og kræve, at personalet stod som med
lemmer af DASF’s arbejdsløshedskasse.
Man måtte derimod gerne være medlem
mer af CF-forbundet. Alt ordnedes efter
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kendelsen, som således blev respekteret
fuldt ud.
I 1967 ændredes overenskomstens § 1,3,
så bestemmelsen om organisatorisk til
hørsforhold kom til at omfatte både ar
bejdsløshedskasse og forbund, men for
de reddere, der forinden var medlemmer
af DASF’s arbejdsløshedskasse og CF’s
forbund, var parterne stiltiende enige om
ikke at kræve ændring. Så skete der i for
året 1971 det, at CF fik godkendt en ar
bejdsløshedskasse, og dermed mente red
derne, at de kunne tilslutte sig CF, også
hvad arbejdsløshedskassen angik, og de
udmeldte sig af DASF’s arbejdsløsheds
kasse.

Dermed opstod kravet fra DASF, og
man forlangte nu overenskomstens § 1,3
opfyldt i fuld udstrækning, dvs. at man
krævede de reddere afskediget, som ikke
ville overmelde sig. Efter de arbejdsret
lige regler afholdtes mæglingsmøde om
sagen, hvorunder vi nægtede at følge
DASF’s krav. Vi fandt ingen anledning
til at afskedige 28 reddere, som vi i øv
rigt intet havde at udsætte på. Derefter
holdtes der møde med deltagelse af LO,
hvorunder vi fortsat afviste kravet.
Arbejdsretten er en domstol, hvis domme
ikke kan appelleres. Alle sager pådøm-

mes af 7 dommere, hvoraf den ene er en
højesteretsdommer, og de 6 cr valgt af
henholdsvis arbejdsgiverforeningen og
LO. Forbund undcr LO kan ikke selv
indklage eller indklages for arbejdsret
ten. Det kan kun LO på vedkommende
forbunds vegne. Det blev altså LO, der
indklagede os og påstod os dømt til at
afskedige de 28 mand, med mindre de
frivilligt overmcldte sig. Desuden påstod
man os idømt en bod for at have mislig
holdt den voldgiftskendelse, der blev af
sagt i 1966 om medlemskab af arbejds
løshedskassen.
I virkeligheden var vi lede og kede af
hele denne sag. Strengt taget angik den
ikke os. Den var et led i den kæde af
processer, som fulgte efter den organi
sationsstrid, hvorunder CF i København
udskilte sig fra DASF og begyndte at
oprette afdelinger også uden for Køben
havn. Men loven om arbejdsretten tilla
der ikke, at to fagforbund indklager hin
anden. Loven forudsætter, at parterne i
en sag altid er en arbejdsgiver på den
ene side og en fagorganisation på den
anden side. Derfor var DASF nødsaget
til at indklage os, og vi var dermed i den
situation, at vi i virkeligheden skulle op
træde som talsmand for CF’s synspunk
ter.
Det vil føre for vidt at referere parternes
skriftlige indlæg og procedurer, men vi
skal dog kort nævne de argumenter,
hvormed vi imødegik LO. For det første
gjorde vi gældende, at § 1.3 i vor over
enskomst overhovedet ikke er en exclusivbestemmelse. Den pålægger os ikke
kun at beskæftige medlemmer af et be
stemt forbund. Reglen forekommer os
klart formuleret, og hvis man ikke vil
holde sig strengt til ordlyden, må man
støtte sig til praxis eller parternes op
fattelse af bestemmelsens indhold. Og da
praksis ikke kunne støtte LO, og vor op
fattelse nøje svarede til ordlyden, så vi
ikke, at man med føje kunne tillægge
bestemmelsen en fra ordlyden afvigende
mening. Vi kom også ind på exclusiv-

Arbejdsrettens dommere har mange problemer.
Men deres afgørelser kan ikke Indankes for dom
stolene.

bestemmelsers egentlige mening og for
mål og på den diskussion om exclusivbestemmelsers virkning, der cr indeholdt
i professor Knud I Hums grundlæggende
værk „Den kollektive arbejdsret“.
En særlig del af vor procedure handlede
om den udvikling, der havde fundet sted
i tiden efter organisationsstridens opstå
en. Efter den voldgiftskendelse, der i
1966 var gået os imod, var der blevet af
sagt et par andre kendelser, bl. a. i en
strid, som Taxa’s landsorganisation var
blevet det uskyldige offer i. Om disse
kendelser og om et par domme i arbejds
retten kunne man sige, at de i nogen
grad gik imod den kendelse, der var
overgået os. Det forekom os, at der net
op i forbindelse med striden mellem
DASF og CF var truffet retlige afgørel
ser, som forvirrede. Bl. a. havde både
professor Ilium i sin voldgiftskendelse og
arbejdsretten i en følgende dom slået
fast, at forudsætningen for en exclusivbestemmelse i hvert fald måtte være, at
der kunne anvises anden, egnet arbejds
kraft fra det forbund, som påberåbte sig
exclusivbestemmelsen. Dette synspunkt
påberåbte vi os naturligvis også, og det
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indgik som vor subsidiære påstand. Den
principale påstand gik ud på afvisning af
sagen, som efter vor opfattelse slet ikke
var hjemlet i arbejdsretslovcn.
LO’s påstand om at der skulle pålægges
os en bod for ikke at have respekteret
voldgiftskendelsen af 1966, afviste vi pu
re. Det er rigtigt, at arbejdsretten ser
strengt på den, der negligerer en vold
giftskendelse, men vi havde aldeles ikke
negligeret kendelsen af 1966. Tværtimod
havde vi udfoldet ihærdige bestræbelser
for at få sagen ordnet, og vi havde bl. a.
taget initiativet til et møde på Esbjergstationen og til mødet inviteret de egent
lige parter: DASF og CF. At disse to
parter ikke kunne enes var vel at forud
se, men det kunne i hvert fald ikke be
brejdes os.
1 præmisserne for arbejdsrettens dom
gennemgås parternes indlæg før og un
der selve sagen. Man erkender, at § 1,3
i vor overenskomst i sin ordlyd afviger
væsentligt fra sædvanlige exclusivbestemmelser, men lægger vægt på, at vi har
gentaget og udvidet bestemmelsen efter
voldgiftskendelsen i 1966, der karakteri
serede bestemmelsen som en regulær
exclusivbestcmmelsc. Det gjorde vold
giftsretten ganske rigtigt, og den gjorde
det, fordi parterne i forbindelse med
overenskomstfornyelserne ikke udtrykke
ligt har aftalt, at man ønskede indført
en ændring i forhold til ældre tiders be
stemmelser, der måtte opfattes som exclusivbestemmelser, omend de dengang hav
de et helt andet formål. Derefter om
tales i præmisserne udførligt omstændig
hederne omkring sager, hvori kendelser
og domme afviger fra den kendelse, der
i 1966 gik os imod, og man kommer til
det resultat, at man for at kunne på
beråbe sig en begrænsning i en exclusivbestemmelses virkning, må kunne godt
gøre, at bestemmelsen ikke kan efter
leves, dvs. at man faktisk ikke kan få
anvist fornødent og egnet personale, og
et sådant bevis har vi jo af gode grunde
ikke kunnet præstere, selv om vi formo-
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der, at beviset ville kunne skaffes, hvis
det var kommet så vidt, at vi blev tvunget
til at afskedige Esbjerg-folkene.
Spørgsmålet om bodsansvar kommer ret
ten ind på i slutningen af præmisserne,
hvori det hedder: ..Hvad bodsansvar an
går, lægger retten vægt på, at sagen ud
springer af den for arbejdsgiverne be
lastende strid mellem de to chauffør
organisationer, og at de indklagede - som
erkendt af klagerne - har søgt at få løst
de organisationsmæssige problemer ad
frivillighedens vej. Bodsansvar findes her
efter at kunne bortfalde.“
Man kan sige om denne dom, at den
nok er klar, men til gengæld lidt „blød“.
Hvis vi . havde fulgt DASF's og LO’s
krav og afsendt opsigelser til Esbjcrgpersonalet og derefter hos arbejdsformid
lingen anmodet om at få anvist andet og
nogenlunde lige så egnet personale, ville
vi formentlig være kommet i den situa
tion, at man kun delvis eller måske slet
ikke havde kunnet honorere vort ønske.
Dermed ville vi have kunnet bevise, at
cxclusivbcstemmelsen ikke kunne efter
leves, og arbejdsretten ville sandsynligvis
så have fulgt den linie, der var anlagt i
de tidligere domme, hvorefter exclusivbestemmelsen måtte tåle en begrænsning.
Men selvfølgelig kan man så ikke se
bort fra, at det kunne have gået ud over
nogle af de Esbjerg-folk, som vi ellers
ikke har noget udestående med og gerne
vil beholde.
Vi tabte en sag, og vi spildte en masse
tid på et forhold, hvis opståen vi hverken
har lod eller del i. Under sagen har vi
heller ikke lagt skjul på, at vi var irrite
rede over at blive indblandet i en proces,
som faktisk burde være ført mellem de
to stridende parter. Det synspunkt har
arbejdsretten i hvert fald givet os med
hold i.
Må vi sluttelig bemærke, at dommen for
mentlig også vil have den konsekvens, at
de folk, der i København står som med
lemmer af DASF, overmelder sig i CF.
BJ

BREVE UDEFRA
EKSEMPLER PÄ GOD SERVICE
Falck-Zonen
Esbjerg
TAK!
For en meget hurtig og meget venlig hjælp, da jeg begik den ikke ukendte dumhed
at glemme nøglen i min aflåsede bil!
Venlig hilsen
Edith Andersen
Station Esbjerg: Redder Børge Daugaard Hansen udførte assistancen.
Vi var søndag den 21. ds. en tur på Grenen, hvor vi var så uheldige at køre fast i
sandet. Ved nogle velvillige bilisters hjælp fik vi rekvireret assistance fra Falck-Zonen
i Skagen. Jeg vil ikke undlade at fortælle om den umåde elskværdige behandling vi
der var ude for, og beder Dem overbringe vedkommende vor bedste tak.
Med venlig hilsen
L. Blichfeldt
Station Skagen: Redder Tommy Larsen klarede assistancen.

FALCK ZONEN, ODENSE
Oversat fra engelsk:
Fornylig ydede De ambulance-service for min mand fra Odense til København - til
et fly til Australien.
Vi var under turen til København yderst taknemmelige for den høflighed og hjælp,
Deres personale ydede, og da vi nåede lufthavnen, ventede Deres mænd — til trods
for forsinket afgang - og hjalp os med bagage og tolden.
Min mand led ingen overlast under rejsen og blev mødt af en ambulance og overført
til et godt hospital.
Jeg vil gerne takke de to mænd, som ledsagede os i ambulancen, og firmaet for ud
vist hensynsfuldhed over for os.
Jeg beklager ikke at have skrevet før, men Deres adresse var med noget bagage,
som jeg først nu har modtaget.
Jeg takker endnu engang.
Odense: Ovennævnte assistance blev udført af redder John. Nielsen og Palle Peter
sen, st. Odense.-----------------------Århus, den 21. 1. 1972
Til den Falck-mand, som ordnede min bil onsdag den 19. januar, da min startnøgle
var knækket i tændingen:
Hurtig hjælp er som bekendt dobbelt hjælp - tusind tak for Deres hurtige indsats.
Jeg aner ikke, om det var en besværlig sag for Dem, eller om den kunne ordnes i
et snuptag, men - snuptag eller ej — betød det for mig, at jeg ikke behøvede at
undvære min bil ret længe, og at jeg sparede at få den på værksted.
Havde jeg haft Dem her, var jeg nok faldet Dem om halsen som tak for Deres gode
service, - nu må De altså nøjes med min skriftlige tak.
Mange venlige hilsener
Assistance udført af
RJta Hornbæk
redder Hans R. Møller, der sikkert beklager, at han ikke blev faldet om halsen.
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Skoleeksempel på klagebehandling
I administrationsafdelingerne og rundt
omkring på Falck-stationerne sidder
medarbejdere, der dagligt omsætter korp
sets servicepolitik til praksis. Det kan
ikke undgås, at der kommer klager allige
vel. Ganske få - bevares - men klager vi
alle kan lære af.
Sekretær Gunnar Harkamp fra driftsaf
delingen i København har vist os et
skoleeksempel på korrekt klagebehand
ling. Vi bringer det i uddrag:

Klagers 1. brev (4. februar 1972)

Sekretær Gunnar Harkamp,
København.

På dette svarede vi som normalt, at vi ville undersøge sagen og vende tilbage med en
forklaring, hvorefter pågældende station fik sagen til udtalelse.

86

Korpsets 2. brev (21. februar 1972)

Klagers sidste brev (24. februar 1972)
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®æj SB
Falck-Zonens redningskorps,
Falckhuset,
Polititorvet,
1567 København V.
Under kørsel ad Frederikssundsvej den 16. 2. 72 kl. 08.45
bemærkede jeg en af Falck-Zonens sygetransportvogne,
registreringsnummer AL 98.191.
I vognen befandt sig 2 personer, nemlig føreren og en
kvindelig passager på forsædet. Der var monteret sikker
hedsseler i køretøjet, men ingen af disse blev benyttet.
Jeg mener, at Falck-Zonen må være blandt dem, der til
daglig ser de alvorlige ansigts- og øjenlæsioner, som på
kørsler i bytrafikken - selv ved lav hastighed - kan på
føre fører og passager på forsædet, og skal derfor anbe
fale, at Falck-Zonen som praksis indfører, at passagerer,
som ikke vil benytte sikkerhedssele, transporteres i køre
tøjerne på bagsædet, hvilket givetvis vil virke både psyko
logisk bedre og medvirke til at reducere antallet af person
skader.
Bilinspektør

Vi skal endnu engang ind
skærpe bestemmelserne fra
„Instruks vedr. patientbe
fordringens praktiske udfø
relse" af 1. december 1970,
(ambulancehåndbogen),
hvori der står:
Sikkerhedsseler bør anven
des af patienter i såvel fø
rer- som bårerum.
Ideen fra bilinspektøren
om at indføre den praksis,
at alle, der ikke vil benytte
sikkerhedsselerne, skal pla
ceres på bagsædet eller i
bårerummet er utvivlsomt
god, men bedst var det om
personalet gjorde endnu
mere ud af at anmode folk
om at benytte selerne.

Om sikkerhedsseler
har læge Helge Holst Kjærsgaard i en kronik i Dagbla
det fra Ringsted for øvrigt
skrevet:
Selv folk fra redningskorp
sene, som burde vide be
sked, kører glade rundt
uden sikkerhedssele. Men
det kan vel ikke undre, når
man kan se, at selv læger
kan begå endnu grovere
fejl, som f. eks. at køre med
børn på forsædet.

Onsdag den 8. december
indviedes en ny vagtcen
tral i Odense i en nedlagt
lejlighed i en af korpset
ejet ejendom, Klostervej
29, lige over for stationen.
Det vil sige, at vagtcentra
len skulle indbygges i et
bestemt antal kvadratme
ter. Det gav selvfølgelig
mange og svære spekula
tioner om, hvorledes det
kunne lade sig gøre. Der
var mange ting, der skulle
tages højde for, når en
vagtcentral
med
cirka
120.000 rapporter skulle
fungere så fejlfrit som mu
ligt.
Men vi havde en god for
bundsfælle i direktør W.
Falck, der blot sagde, at
nu skulle det virke, uden
i øvrigt at skele til om
kostningerne.
Vi har også fået en dejlig
vagtcentral, som fungerer
godt. Selvfølgelig har der
været lidt begyndervan
skeligheder, som imidler
tid nu efter ca. 1 måned
synes at være overstået.
Rent teknisk fungerer vagt
centralen således, at to
radiofolk på hver sin fre
kvens dirigerer henholds
vis sygevogne og kran
vogne på st. Odense og
st. Dalum. Sidstnævnte er
fjernstyret fra vagtcentra
len i Odense. Foran sig
har hver radiomand et
panel med et trykknap
system til indtrykning af
ambulancer, brand o.s.v.,
der med et bestemt lys
signal i garagen, opholds
rum, køkken og badevæ
relse på st. Odense viser,
hvad alarmen gælder.
Samtidig bliver personalet
over samtaleanlæg orien
teret om, hvor de skal
køre hen. Panelet har ogOdense-vagtmestrene
i nye omgivelser.

Vagtstueleder, Jørgen Jacobsen Odense:

NU VIRKER DET
så trykknapper på alle
vogne samt alt mandskab
på begge stationer.
Alt på stationen værende
mandskab lyser, således
at man har et godt over
blik over, hvem der er
hjemme - ved udkørsel
slukkes lyset.
Vognene har to knapper,
en rød og en grøn. Begge
slukket betyder vognen
ude af drift.

Grøn: I garage.
Rød: I arbejde.
Rød-grøn: Ledig på
vej hjem.
St. Dalum alarmeres over
et telefonanlæg, indbygget
i hvert panel, direkte til
stationen, således at hvis
man på nummerskiven
drejer 01 ringer ambulan
ceklokken - 02 ringer
brandklokken.
Samtidig gives i telefonen
besked om, hvor der skal
køres hen, og dette går

ud over højttaleranlægget.
Der findes også en direkte
telefon til Odense syge
hus, så vagtmestrene kan
dreje sig ind til alle af
delinger på Odense syge
hus.
Indgående meldinger mod
tages over 4 liniemod
tagere, som er konstrue
ret af F.K.T. - et ganske
fortrinligt system.
Vagtmesteren skriver rap
port på de modtagne mel
dinger, som gennem en
sprække foran ham på et
transportbånd ledes til
henholdsvis kran- eller
sygevognsmand. Foran sig
har vagtmesteren 3 tryk
knapper, en blå, en rød
og en gul. Disse bruges
internt på vagtcentralen,
således at radiomanden
er orienteret om, at der
f. eks. vil komme en ud
rykningskørsel, idet vagt
mesteren trykker på knap
pen, så snart han modta
ger alarmen.

Hæderstegn/mlniature
Til orienterinq for interesserede kan oplyses,
at Falcks 25-års hæderstegn en miniature
kan kobes for en pris af kr. 60,-. Bestilling
foretages på uniformsrekvisition, men der kan
ikke foretages afskrivning via punktsystemet.

Vagthund
Efter et færdselsuheld for nylig måtte Falck i
Fakse være hundepassere for en nat. Ejeren
var bragt til hospitalet efter ulykken. Hunden
..Pjuske'' blev transporteret til Falck-stationen,
hvor den blev ansat som vagthund. Som beta
ling for sin dont modtog „Pjuske" vand og
medisterpølse.

Fond af personalemidler
Et lille udvalg, bestående af Børge Johansen,
Verner Nielsen fra Frederiksberg, Bent Chri
stensen fra Nykobing Falster og Svend Aage
Hansen fra Næstved, har barslet et oplæg om
økonomisk demokrati på Falck-facon.
Tanken bagved er soleklar: Medarbejderne i
korpset tilslutter sig et fond, som korpsets le
delse Ingen indflydelse har på. Dette fond kan
i lobet af 5 år tilvejebringe mellem 5 og 10
mill. kr.. afhængig af hvor mange der tilslutter
sig.
Disse penge skal yngle på normal vis (obliga
tioner, pantebreve m. v.), men kan være til rå
dighed, såfremt der lovgives om økonomisk
demokrati, eller det til den tid skulle findes
hensigtsmæssigt at stille pengene og den der
af følgende indflydelse til rådighed i korpset.
Eventuelt kan pengene benyttes til en samling
af personalet i én organisation.
Virksomhedsnævnet har besluttet at lade sagen
gå til „høring" rundt omkring på stationerne,
og resultatet ventes snart.
Lovens lange arm
Foranlediget af et par tilfælde for nylig skal vi
indskærpe, at redderne i egen interesse skal
overholde de lokale hastighedsgrænser ved al
mindelig kørsel. De systemer, færdselspolitiet
benytter til at finde syndere med, bliver mere
og mere avancerede. F.eks. kan færdselspolitiet
nu opstille radarantenner diskret op til 150
meter fra en skjult politibil, og så hjælper det
ikke at den stakkels bilfører sidder og stirrer
ned på asfalten for at finde de gamle kendte
tværliggende kabler.

„Pjuske“ som vagthund i Faxe.
Intern sikkerhed
Som nævnt i referat nr. 4 fra mødet i VN arbej
des der i korpset med at indpasse de nye reg
ler for virksomheders sikkerhedsarbejde til vort
system for „demokrati på arbejdspladsen". Et
lille udvalg, bestående af Ric-Hansen, Assentorp fra Roskilde, Svend Aage Hansen fra
næstved og Verner Nielsen fra Frederiksberg,
kommer snart med resultater fra drøftelse med
Direktoratet for Arbejdstilsynet.
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Sælsomt syn
I forbindelse med det sidste kursus i korro
sionsbekæmpelse blev de deltagende distrikts
og stationsledere beordret i kedeldragter. Skift
til kedeldragt var et sælsomt syn. Det tog læn
gere tid end det normalt accepteres i militæret
- og nogle havde svært ved at se forskel på
for og bag. Men det lykkedes. På billedet ser
både Neerstrand, Poul Gullach og Henning
Christensen ud til at have det udmærket.

På stationen i Vejle afhold
tes i midten af februar et af
tenmøde med deltagelse af
personale fra omkring 20 af
korpsets stationer.

Over mødets emne „Sikker
hed og bekæmpelse af ulyk
ker i forbindelse ' med gas
arter“ holdt civilingeniør Per
Skov fra Hede Nielsen A/S
i Horsens et interessant fore
drag.

OXYGEN
»g
ACETYLEN
Sikkerhedsmøde
i Vejle

Civilingeniør Skov gennem
gik fremstillingsprocessen i
forbindelse med oxygen og
acetylen. Endvidere hvilke
sikkerhedsforanstaltninger,
der bør iagttages ved brug af
disse luftarter, og foredraget
afsluttedes med en gennem
gang af, hvordan korpsets
personale bør forholde sig,
såfremt det bliver tilkaldt til
ulykker i forbindelse med de
nævnte luftarter.

Efter foredraget var der mu
lighed for at stille spørgsmål,
og spørgelysten var stor.
I relation til ulykken i Sim
mersted kom man blandt an
det ind på spørgsmålet om
tankvognsuheld, og herunder
hvordan korpsets personale
kan afgøre, hvilket indhold
tankvognen har.

Per Skov
Civilingeniør
Hede Nielsen A/S

Civilingeniør Skov oplyste
hertil, at der p.t. ikke findes
bestemmelser her i landet,
der giver mulighed for at
oplyse tankvognenes ind
hold.
Hos Hede Nielsen A/S arbej
der man dog med planer om
i vognens førerhus at ind
føre et kort med angivelse
af tankens indhold samt be
handling i forbindelse med
eventuelle uheld.
Ideen er god, men det er
muligt, det bør overvejes,
hvorvidt kortet skal anbrin
ges inde i vognen eller ud
vendigt. Imidlertid er det
ikke tilstrækkeligt, at et så
dant system indføres i blot
et enkelt firma. Forhåbentlig
kommer der fra myndighe
dernes side generelle ret
ningslinier i forbindelse med
angivelse af tankindhold til
gavn for såvel ejere, chauf
fører som redningsmandskab
- hvis uheldet sker.

Tilkaldelse
Efter en livlig debat sluttede
ingeniør Skov med at oplyse,
at såfremt korpset tilkaldes
til uheld i forbindelse med
luftarter, der benyttes til
svejsning, skæring og køling,
kan der altid rettes telefo91

nisk henvendelse til Hede
Nielsen A/S for rad og bi
stand, idet firmaet har en
vagtturnus for specialuddan
net teknisk personale, der
døgnet rundt vil kunne kon
sulteres og i givet fald vil
kunne rykke ud på et even
tuelt uheldssted.
Døgnbetjent telefon:
(05) 62 48 11 - Horsens
(01) 30 11 33 - København.
På mødet udleveredes et lille

hæfte om forebyggelse og
bekæmpelse af uheld med
oxygen og acetylen. Hæftet
kan gratis rekvireres hos
Hede Nielsen A/S, og vil
kunne give korpsets perso
nale en hel del nyttige op
lysninger.
Ipet

Hæftet fra Hede Nielsen A/S

ADMINISTRATION

REDNINGSFØRER
Redder Carlo Bruno Jensen,
Vejle, er pr. 1. januar 1972
udnævnt til redningsfører i
Vejle.

VAGTMESTER
Redder Finn Dahl Kyndesen, Lyngby, er pr. 1. fe
bruar 1972 udnævnt til vagt
mester i Lyngby.
Redder John Lyager Poul
sen, Hellerup, er pr. ,1. fe
bruar 1972 udnævnt til vagt
mester i Lyngby.

ASSISTENT
Redder Leif Berg Christian
sen, Esbjerg, er pr. 1. fe
bruar 1972 udnævnt til assi
stent i Esbjerg.
Christiansen blev ansat som
redder i 1964 og har i hele
sin ansættelsestid været be
skæftiget på stationen i
Esbjerg.
Redningsfører Kurt Skov
ning, Esbjerg, er pr. 1. fe
bruar 1972 udnævnt til as
sistent i Esbjerg.
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Kurt Skovning blev ansat i
1963 og i 1970 fulgte ud
nævnelse til redningsfører,
ligeledes i Esbjerg. Skov
ning har bl. a. virket som
vagthavende på stationens
ene døgnvagthold i IV2 år,
hvorfor ledergerningen ikke
er helt ukendt.

BRANDASSISTENT
Pr. 1. januar 1972 er føl
gende brandmænd i Ulf
borg udnævnt til brandassi
stenter: Tage Villy Christen
sen, Aage Hansen samt
Ejler Jensen.

Ib Larsen.

Fuldmægtig
Med virkning fra 1. marts
1972 er sekretær Ib Larsen,
Revisionsafdelingen, Køben
havn, udnævnt til fuldmæg
tig. Ib Larsen ansattes i
korpset i oktober 1946 som
kontorassistent, men flytte
des i 1950 til vagtstuen i
Tietgensgade som telefo
nist. I 1952 fulgte udnæv
nelse til vagtmester. Ib Lar
sen, der stammer fra Søn
derjylland, ønskede imidler
tid at vende tilbage til hjem
egnen, og i 1958 opnåedes
en stilling i Kolding som as
sistent. I 1964 vendte Ib
Larsen tilbage til hovedsta
den og ansattes i revisions
afdelingen, hvor han siden
har været beskæftiget som
kontorassistent, rejserevisor
og sekretær.
Ligeledes fra 1. marts 1972
er sekretær Wally Krogh,
Revisionsafdelingen, Køben
havn, udnævnt til fuld
mægtig.

■ DØDSFALD"!

Afdelingsleder John Koch*
Jensen, København
Den 12. marts afgik afde
lingsleder John Koch-Jensen, København ved døden.
Koch-Jensen, der var ansat
i korpset fra september
1934, var gennem tiden til
knyttet forskellige admini
strative funktioner. KochJensen har således været
leder af kontrolbogholderiet
og kantinen i Falck-Huset,
men i en lang årrække var
han beskæftiget som inkas
sator i Storkøbenhavn, hvor
han hos kommuner og sy
gehuse inkasserede tilgode
havender for sygekørsel.
Koch-Jensen var endvidere
uddannet som statseksami

neret ejendomsmægler - en
uddannelse som mange af
korpsets ansatte på en eller
anden måde har kunnet dra
ge nytte af.
I Personalefonden var KochJensen forretningsfører, og
forestod som sådan fondens
daglige ledelse, hvorved han
gennem kontakten med sta
tioner og personale blev
kendt ud over det ganske
land.
Koch’s indseende i handel
med værdipapirer til perso
nalets fordel var efterhån
den meget stor. Vi skylder
ham alle noget - vi har
pension for en meget ringe
sum pr. måned.
Koch-Jensen var også en
mand, der ofte gav udtryk
for sine meninger. Ikke
mindst over for de yngre
medarbejdere i Falck-huset,
hvem han ofte søgte at på
virke med sine ideer om et
større arbejde for etablering
af yderligere personalesam
menhold og -goder.
Ved Koch-Jensens død er
en plads blevet tom - en

plads, det vil være svært at
udfylde.
Æret være hans minde.

Entreprenørarbejder
Kristian Mortensen,
Nørresundby.
Med sorg har vi modtaget
meddelelsen om, at Kristian
Mortensen under molefiske
ri ved Hansholm er forsvun
det. Kristian Mortensen blev
ansat i korpset som del
tidsbeskæftiget brandmand i
1965, men ønskede en stær
kere tilknytning til arbejdet
i korpset, hvorefter han i
juni 1971 blev ansat som
entreprenørarbejder.
Kristian Mortensen beteg
nes af kolleger som en ual
mindelig god kammerat, al
tid i godt humør og hele
tiden parat til at give en
hjælpende hånd.
Æret være hans minde.

Mindeord om distriktsleder E. Havemose
Meddelelsen om distrikts
leder E. Havemose’s død
vækker hos mig minder om
en enestående Falck-mand.
Da jeg i 1943 kom fra Oden
se til Esbjerg, var jeg for
vænt med samarbejdet med
Falck, og jeg tænkte: hvor
dan skal det gå i Esbjerg.
Her blev samarbejdet med
Falck ikke mindre godt, tak
ket være stationsleder Ha
vemose. Han oplevede som
Falck-chef den mest urolige
tid i Esbjergs historie. Nat
efter nat lyste flammer fra
sabotage-bålene på himlen.
En nat stod det meste af
havnen i luer. Der var lagt
49 slanger ud, og et halvt

hundrede brandfolk var i
kamp med ilden. En anden
nat blev der fra kl. 18.50 til
morgengry meldt om 12
brande. Havemose var med
overalt. En gang var der en
farlig brand i et skib. Man
frygtede, det skulle springe
i luften, og man måtte ned
i lasten for at få den far
lige brand slukket. Havemo
se - med sin røgmaske arbejdede sig ned i det far
lige rum. Da han havde væ
ret nede i lasten et kort
stykke tid, dukkede endnu
en mand - også med røg
maske - op. Det var umu
ligt at se, hvem den anden
Falck-mand, der også vove

de livet, var, men Havemose
sagde: - Dav, Ove
Så godt kendte han sine
folk, at han vidste, at det
ikke kunne være andre end
redder Ove Petersen - nu
stationsleder i Randers der ville følge ham.
Dette kendskab til folkene
på stationen, viser også en
side af hans karakter.
Havemoses mod, dygtighed
og venlighed, gjorde ham
afholdt og respekteret. Jeg
vil altid huske denne flittige
Falck-mand, der var en
pryd for sit korps.
Frank Hernoy.
Berlingske Tidende.
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Fhv. vagtmester
- nu redder:

Tanker
fra
et kursus
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Når man kommer hjem fra kursus i dette tilfælde vagtmesterkursus - kan det vel næppe undgås, at man spørger
sig selv: „Var dette kursus noget værd?" Svaret hertil må
blive et ja, selv om man ikke er enig i alle de fremsatte
synspunkter.
Den måde, man her har opbygget et kursus på, er dejlig
afslappet og varierende, og der er hele tiden ytringer, der
fanger én. Hvad der fangede mest, var bemærkningen om,
at en vagtmester er den, der skal vide mest af alle. Han
bør vide alt om disponering, materiellets virkemåde, abon
nementsforhold, betalingspligter, lønforhold m. v. Og når
det udtales, at ingen bor udnævnes til assistent uden at
have lært vagtmestergerningen, kan dette naturligvis kun
hilses med glæde og med håbet om, at denne indstilling vil
gøre sig gældende inden for alle korpsets selskaber.
Mange vagtmestre er unge mennesker, der har en naturlig
ærgerrighed og en idé om, at der skal være liv i arbejdet.
Her tænker jeg først og fremmest på sammenholdet mellem
vagtstue og garage. - Et sted, hvor skoen trykker alt for
meget.
Det skal bestemt ikke være unge menneskers opgave, selv
om de har en anden holdning, at slå noget i stykker for
de ældre. Opgaven må være at skabe et fællesskab, og der
må en dialog i gang, hvor man gensidigt respekterer hin
anden og lytter til den anden part. Unge er vel nok mere
rebelske, men det skal og må ikke være en kamp mellem
to generationer i det daglige arbejde i korpset. Krampagtigt
at holde skanser, der alligevel er uholdbare, er tåbeligt.
Det bør såvel unge som ældre tænke på, når en konflikt
situation trækker op.
I korpset er det, som i mange andre virksomheder, sikkert
vanskeligt at etablere et fællesskab. Herom er jeg ikke i
tvivl. Men det må bare ikke blive enten eller. Kræver man
dette, er det, fordi man er umoden. Med ungdom følger
selvfølgelig umodenhed, men desværre er det ikke alle,
der modnes med alderen.
Uanset hvilke beføjelser man har, gælder det om at finde
frem til et samarbejde, der kan være til gavn for de kun
der og de mennesker, vi arbejder for. Det må ikke være
et spørgsmål om, hvem der skal vise tolerance og imøde
kommenhed. - Man bør tage det første skridt selv. Nogle
må slå af på æren og selvhævdelsestrangen, og andre må
være indstillet på, at det er den dygtige og naturlige form
for avancement, der skaber det bedste klima i korpset.
Vagtmester

Dækket ind
En stripteasedanserinde, der
havde gjort sig skyldig i
den forseelse at optræde
uden en trævl, blev frem
stillet i retten anklaget for
usømmelig optræden.
- Var De overhovedet dæk
ket på nogen måde under
Deres optræden, spurgte
den agtværdige dommer.
- Ja ja da, svarede den un
ge blondine og knejsede
med nakken.
- Af hvad, spurgte ankla
geren.
- Af mit Falck-abonnement,
svarede hun triumferende.

Fonderinger
Vor udsøgte medarbejder
har læst om kapitalfonder
og økonomisk demokrati og
har fundet ud af, at den.
der har skrevet det, har
brugt så mange fremmed
ord, at det eneste, vor med
arbejder forstod, var, at for
fatteren må have været en
belæst mand.
Ingen forskel
Redderen gik søndagstur
med sin kone. På hoved
landevejen kom en lille 4cylindret kranvogn slæben
de med et stort vognlæs.
- Nøjagtigt som med ægte
skabet, sagde vor ven. Man
den er kranvognen som mo
rakker for at holde hjulene
i gang. Vogntoget bagefter
er konen, som bare lader
sig trække afsted.
— Det er så rigtigt, som det
er sagt, smilede vor redder
kone. Kranvognen ryger,
spytter og laver larm hele
dagen medens vogntoget
tier og bærer alle byrderne.

Så er det altså sandt!

- et godt gammelt motto
hos Falck har vundet gehør
andre steder. Den stedlige

direktør i området oplyser
dog - uden at være blevet
spurgt - at det med van
røgt ikke har noget med
hans børn at gøre.

Farvel til IKO?
Vor altid ude-om-sig værende medarbejder, sugeslan
gen, har ved dørkikkeri erfaret, at korpsets fortsatte
kontorrationalisering skal foregå uden hjælp fra udefra
kommende IKO-eksperter.

- Her skal du se, hvor mange timer der er brugt for at
beregne, hvor mange timer planlægningsafdelingen har
brugt for at finde ud af, hvor mange timer der er brugt
på rationaliseringen!
(Broen)
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Falck-Nyt

Hvad lavede vi i 1971
Mogens Falck:

Som det vil være de fleste læsere bekendt
har vi på forsøgsbasis udsendt „FalckBladet“ til alle korpsets knapt 800.000
abonnenter. Dette forbindelsesled mel
lem os og vore abonnenter har afløst
den traditionelle årsberetning, der ef
terhånden nærmede sig sin 40. udgave.
Naturligvis kunne vi ikke fylde „FalckBladet“ med de mange statistikker og
tabellariske oversigter, vi hidtil har præ
get årsberetningen med. Det ville nok
være at kede de mange for at tjene de
fås interesse.
Men vi vil heller ikke svigte den offent
lighed, vi betjener, ved at give et mindre
materiale om vor virksomhed ud. Derfor
har vi valgt i dette nummer af „Hjælp“
at supplere med nogle af de ting, der før
hørte årsberetningen til.
Korpsets samlede assistancetal i 1971
nåede 2,13 millioner. Det er en lille stig
ning på 2 % i forhold til 1970. Men bag
den relativt lille stigning skjuler sig det
interessante faktum, at ambulance- og
sygekørsler alene nåede op over 1 mill,
assistancer og var udtryk for 18 % stig
ning i forhold til 1970. Autohjælpen faldt
over 10% - i hovedsagen som følge af
en mild vinter - og tilsvarende gik det
med rednings- og entreprisearbejde samt
diverse ydelser.
Det lykkedes os at holde igen på perso
naletilgangen, således at den kunne følge
stigningstakten i assistancerne. Ikke
mindst forbedrede vagtordninger og mere
rationel drift blev årsag hertil. Materiel
let er forøget med 8 %, hvilket er ud
tryk for en supplering af det totale ma
terielle beredskab med flere enheder end
assistancebehovet alene kunne motivere.
Det eneste, der var ved at løbe løbsk i
1971, var økonomien. Det har nok ikke

været noget helt atypisk for rednings
korpset. Selve omkostningsfordelingen og
et mere specificeret regnskab må af prak
tiske grunde vente til næste nummer.
Men en omsætningsforøgelse på 15 % til
en koncernomsætning på 213 millioner
kroner giver et fingerpeg om den eks
pansion, der fandt sted i 1971. Den mest
tungtvejende omkostning har været for
bedring af personaleoverenskomsteme.
Men også prisstigninger på driftsmidler,
værkstedspriser, importtold og andet har
givet deres bidrag. Det lykkedes os gen
nem en mere effektiv organisation at til
vejebringe en bedre økonomisk styring.
Vi har skabt et mere effektivt admini
strations- og styringsapparat, der i vor
koncern kan bane vejen for moderne
ledelses- og organisationsformer.
Vi tog nye opgaver op i 1971. Mest
kendt er samarbejdet med forsikringssel
skaberne om korrosionsskadebekæmpel
se. Men også en aftale med oliebranchens
fællesrepræsentation om bistand ved
oliespild bør nævnes. Endvidere har vore
abonnementsinspektører gjort et godt
stykke arbejde og skaffet mange nye og
forhåbentlig trofaste kunder ind. Vi er
i hvert fald parate til at gøre vort til, at
de bliver tilfredse.
Internt er vi for alvor i gang med plan
lægningsopgaver - både med hensyn til
vore fremtidige aktiviteter og med hen
blik på rationel administration og sta
tionsudbygning. Vi er også i færd med
at tilvejebringe et endnu mere omfat
tende analysemateriale om vore aktivi
teter.
Vi kan stort set med tilfredshed betragte
det år, der hed 1971, og som nu for længst
er gået.

Mogens Falck
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W. Ric-Hansen:

personalet
fik flertal
Ved årsskiftet 1971/72 var
der i alt i redningskorpset be
skæftiget 4273 medarbejdere.
I 1971 blev antallet af red
Som det ses af oversigten på dere forøget med 88 imod
siderne 106-110 var korpsets
184 det foregående år, og
kørende materiel pr. 31.12. over en 5-årig periode har
1971 på i alt 2237 enheder.
mandskabsudvidelsen været
Hertil kommer yderligere be ca. 130 pr. år. Når tallet for
holdningen af lænsepumper,
1971 har været mindre end
der for hele landet androg et gennemsnittet skyldes det en
antal af 424 stk.
mere rationel anvendelse af
Sammenlignet med 1970 er mandskabet dels stationerne
der tale om en forøgelse af
imellem og dels på de enkelte
antallet inden for de enkelte stationer gennem mere effek
vogngrupper:
tive vagtordninger, der for
Ambulancer
2stk. deler personellet bedre på
døgnets mest travle perioder.
Person- og
For samtlige fastansatte i
sygetransportvogne
44 stk.
korpset har personaleomsæt
Autohjælpskøretøjer 15 stk.
ningen været 7,6 %, medens
Brandkøretøjer
30 stk.
den for redderne som største
Redningsvogne
9 stk.
enkeltgruppe har været 9,0%.
Diverse vogne
40 stk.
Foruden lokal stationsuddan
nelse, deltagelse i hospitals
I alt en stigning på 140 stk.
praktik og lokale brandøvel
Det kan nævnes, at ambulan
ser har den egentlige kursus
ce- og sygetransportvognene
aktivitet omfattet:
i alt kørte 22.741.520 km og
at autohjælpskøretøjerne til
bagelagde 19.303.923 km.
H. Lis borg.

Statens Brandskole
Befalingsmands
kursus .................. 30 mand
Suppleringskursus
15 Brandmandskursus 48 Røgdykkerkursus
12 Instruktør røgdyk
ning .................... 10 -

Ørnegården via
uddannelsesloven
Grund og patient 188 mand
Specielt rednings
arbejde ................. 180 -

Interne kurser
Vagtmesterkursus
Lederkursus.........
Kurser i brug af
trykluftapparat ..
Desinfektionskursus
Landrover-kursus
Sælgerkursus for
inspektører .........

70 mand
28 -

38
14
20

-

32

Endvidere deltagelse i ekster
ne kurser, som f. eks. mødeog diskussionsledelse og
svømmedyk kerskole.

3
S talionsmoder/
Stallonanavn (130 tik.)
------------------------------1
S'.at.oncr
I

Hvert regionsnævn:
1 direktor (formand) (medlem af VN)
1 distriktsleder

Repræsentanter fra folgende personalegrupper
1. Reddere'rednfJmekanikere/entreprenorarb.
2. KontorassykontoroverassJtelefonisl'vagtm.
3. Akkv>sltor'overlnspektor
4. Asslstenter/overaaslslenter
5. Stationsledere
6. Administrative ledere

Der blev flere og bedre vogne I
1971.
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Virksomhedsdemokrati
Efter et stort forberedende
arbejde blev det ved en ur
afstemning mellem det fast
ansatte personale i januar
måned 1971 vedtaget at ind
føre „demokrati på arbejds
pladsen“.
Af planchen fremgår det,
hvorledes aftalen er opbyg
get, og hvordan der er skabt
mulighed for en effektiv
2-vejs kommunikation mel
lem virksomhedsnævn og den
enkelte station.
I alle nævn har medarbej
derne såvel medbestemmelse
som medindflydelse og med
orientering.
Medbestemmelse
omfatter
beslutningsret i forbindelse
med principperne om ar
bejdstid, ferieplanlægning, so
ciale ydelser, personalefor
hold, personalets sikkerhed
m. m.
Medindflydelse omfatter stil
lingsbesættelser, byggearbej
der, principper for indkøb og
udskiftning af køretøjer m.m.
Medorientering gives om
økonomiske forhold m. m.
I 1971 har været afholdt de
første 3 møder i virksom
hedsnævnet og alle implice
rede ser frem til et fortsat
frugtbringende samarbejde.
W. Ric-Hansen

Virksomhedsnævnet I arbejde

Vi lavede mest
om dagen
Fordeling af assistancer pä klokkeslet i 1971
Klokken

Det er en kendt sag, at Falckstationerne som regel er døgn
betjente. Hovedparten af red
derne har 24-timers vagt ef
terfulgt af 24-timers fri med
ekstra fridøgn puttet ind imel
lem. Det beredskab, der er til
rådighed gennem de forskel
lige vagtordninger, skyldes
korpsets forpligtelser og det
vi lover abonnenterne.
Det skyldes ikke, som nogen
måske kunne forledes til at
tro, at der er lige så meget at
lave om aftenen og ved natte
tide som om dagen. Oven
stående urskive taler sit eget
sprog. Den er udtryk for en
fordeling af de 2,13 mill, assi
stancer i 1971 på tidspunkt
for assistancen.

71 % af korpsets assistancer
finder sted fra kl. 7 morgen til
kl. 15.59 eftermiddig. 15% as
sistancer udføres fra kl. 16 til
kl. 19.59 om aftenen, og re
sten - 14 % - udføres i aftenog nattetimerne. Ud på de
små timer efter midnat er der
heldigvis kun meget ringe
træk på korpsets beredskab.
Så lidt at vi faktisk har været
nødt til at forhøje tallene til
1 % for at de kunne være
med på urskiven.

Det, at der er så få assistan
cer om natten, giver et lille
plaster på såret for persona
let på sk if te vagtstjeneste, der
får mulighed for at hvile
imellem assistancerne.
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Ambulancern
Til trafikulykker!
22.340 udrykninger til tra
fikulykker i 1971 fordelt
på døgnets timer. En stig
ning på 10 % i forhold til
1970. Det er ganske tyde
ligt, at eftermiddagstimer
ne tegner sig for den stør
ste del af ulykkerne. Alene
fra kl. 16 til kl. 18 rykke
de Falcks ambulancer ud
over 4.000 gange.

Til arbejdsulykker!
24.763 udrykninger til ulyk
ker på virksomheder i
1971. En stigning på 15 %
i forhold til 1970. Selv om
hele tidsrummet inden for
normal arbejdstid tegner
sig for langt den overvej
ende del af ulykkerne, ud
skiller formiddagstimerne
sig som de alvorligste. Fra
kl. 9 til kl. 11 var næsten
5.000 udrykninger.

Til skoler og legepladser,!
7.168 ambulanceudryknin
ger i 1971 til skoler og le
gepladser. Et tal, vi for før
ste gang har kunnet udskil^
le. Det er ikke stort i for
hold til de øvrige ulykkes
steder, men måske nok i
forhold til det antal af be
folkningen, der går i skok
eller opholder sig på lege
plads. Typisk for ulykker
ne er „det store frikvarter*
og tiden omkring det. Ovei
1100 udrykninger.
|
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ykkede ud
Til sygdomstilfælde!
30.133
ambulanceudryk
ninger til sygdomstilfælde.
At skelne mellem akut sy
getransport og ambulance
udrykning til sygdomstil
fælde kan være vanskeligt,
så tallet må tages med lidt
’forbehold. Typisk for den
ne døgnkurve er også, at
nattetimerne giver færre
udrykninger.

Til hjemmets ulykker!
19.347
ambulanceudryk
ninger til ulykker i private
hjem i 1971. Et væsentligt
tal i betragtning af, at
akutte sygdomstilfælde og
legepladsulykker er skilt
ud. Døgnkurven giver et
billede, der meget ligner
det tilsvarende fra 1970:
De fleste ulykker i efter
middagstimerne, men ellers
ret så mange ud på afte
nen.

Forgæves kørsel!
Det kan ikke undgås, at
en ambulance tilkaldes for
gæves.
At der var 6.758 sådanne
tilkaldelser i 1971 er dog
udtryk for en stigning på
30 %, og det er meget.
Kørselsomkostningerne
i
denne forbindelse repræ
senterer omkring 160.000
kr., som Falck selv bærer
hovedparten af.
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Med sine 975.000 assistancer
om året er sygetransporten
Falcks største opgave. Om
sygetransportens
materiel,
lovmæssige grundlag, assi
stanceafvikling og persona
lets uddannelse er udgivet
flere små hæfter, hvorfor det
ikke ville tjene noget formål
at gentage det her.
Den mest karakteristiske sy
getransport, kørsel til ambu
lant behandling og indlæggel
se, er gengivet på døgnkur
ven. Den viser tydeligt hvilke
beredskabskrav, der som føl
ge af hospitalernes arbejds
rytme stilles til Falck. Over
100.000 af assistancerne skal

iværksættes på én time - fra
kl. 9 til kl. 10 - og det kræver
vogne og medarbejdere, der
ikke kan udnyttes på samme
måde resten af dagen eller
døgnet. Dette er en af forkla
ringerne på, at korpset har
engageret kvindelige deltids
ansatte reddere, Falckoliner.
En anden sag er, at den af
bildede døgnkurve med al ty
delighed fortæller, at red
ningskorpsets vognpark i ud
nyttelse næppe tåler sammen
ligning med andre transport
organisationer. F. eks. havde
korpsets 510 ambulancer i
1971 i gennemsnit kun 3J4
tur om dagen.

Sygetransporter
358.944 kørsler med
liggende patienter i 1971
615.275 kørsler med
siddende patienter i 1971

Antal assistancer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

brandslukning A redningsarbejde
At gøre op hvor stort bered
skab, der på Falck-stationerne holdes hjemme til brand
slukning eller redningsarbej
de, er en umulighed. Det kan
til tider være hele stationens
mandskab - til tider blot nog
le få. At gøre brandslukning
og redningsarbejde op alene
på grundlag af det lille assi
stancetal er utopi. Det, en
kommune betaler for og sik
rer sig, er ikke alene at få
slukket de brande, der ind
træffer, men at sikre sig, at
der altid er nogle til stede,
som er villige og uddannede
til at gøre det. Økonomisk,
organisatorisk og beskæfti
gelsesmæssigt betyder brand
slukning og redningsarbejde
meget mere for Falck og
Falck-redderne end assistan
cetallet alene indicerer.
I 1971 registrerede korpset
24.991 rapporter under be
grebet brandslukning. Forde
lingen fremgår af søjleme.
Selv om man fratrækker øvel
ser og inspektion m. v. kan
de resterende knapt 19.000
rapporter ikke registrere an
tallet af ildebrande. Forhol
det er det, at vi kun kan re
gistrere antallet af udkøren
de køretøjer og indsat mand
skab.
2,8 sprøjter pr. brand

Falck-brande 1971
Jylland......................... 3.256
Fyn..............................
874
Sjælland m. v...............
400
Bornholm m. v............
15
Storkøbenhavn .......... 1.084
I alt.............................. 6.629
Sammenlignes vore rapporter
med antallet af brande fås et
tal, der fortæller hvor mange
køretøjer, der i gennemsnit
er rykket ud for at slukke
hver enkelt brand. For alle
Falck-stationer er dette tal
2,8. F. eks. rykker i gennem
snit 3,4 sprøjter ud pr. brand
i Kolding, medens tallet for
St. Heddinge er 2,0 sprøjter
pr. brand.

Hadsund nr. ét
Statens Brandinspektion for
tæller også, hvor mange bran
de der er i de forskellige sta
tionsområder pr. 1.000 ind
byggere.

Landsgennemsnittet er 3,15.
- Blandt Falck-stationeme
kommer Hadsund ind som
flot nr .ét med 7,2 brande pr.
1.000 indbyggere, medens la
veste tal var Nykøbing Fal
ster med 1,3 brande pr. 1.000
indbyggere. Da talmaterialet
er lille, må der dog tages en
smule forbehold.
Typisk for Falcks brandsluk
ninger er den omstændighed,
at vi er brandvæsen i landdi
strikter, idet landbrand alene
tegner sig for over halvde
len af de udskrevne rapporter
over brandslukning.
Af tabellen over redningsar
bejde fremgår fordelingen på
arter. Det er f. eks. i forbin
delse med flyveulykker og
togulykker værd at bemærke,
at kriteriet for rapportud
skrivning er det samme som
gældende for brandslukning.

Redningsarbejde
vød
Brand ............................................. 3.797
Vandskade, oversvommelse .. 9.015
Stormskade, knuste ruder etc. 7.991
Elevatorulykker ..........................
310
Drukneulykker ..........................
354

Samlet antal: 22.947

Togulykker, sporvognsuheld ..
Flyveulykker ...............................
Trafikulykker ...............................
Eksolosions-, ned- og sammenstyrtningsulykker.....................
Eftersogningsopgaver ..............

Varighed: 26.937 timer

66
142
863
214
195

Korte km: 248.539

På Statens Brandskole har
man på grundlag af indsend
te stationsberetninger opgjort
antallet af Falck-brande til
6.629. Omkring 42 % af alle
Danmarks brande slukkes af
Falck, og det er et væsentligt
tal, når man betænker, at Kø
benhavns brande også er
medtaget. Fordelingen ser så
ledes ud:
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Assistancer, personale og materiel 1971
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Ballerup
Birkerød
Brøndby
Gladsaxe
Glostrup
Hellerup
Hørsholm
København V
København F
København N
København E/F.A.T.
Lyngby
Rødovre
Sundbyøster
Tårnby
Tåstrup
Administrationen

TOTAL

178

9
4
3
15
3
9
8
28
2
1
1
11
12
1
11
10
1

43
25
23
62
25
36
28
61
53
28
20
45
33
20
37
41
5

197

129

585

ØVRIGE SJÆLLAND OG MØN
Faxe
2
1
Frederikssund
2
Frederiksværk
1
1
Haslev
2
Helsinge/Gilleleje
4
Helsingør
4
3
Hillerød
8
2
Holbæk
2
1
Kalundborg
2
Korsør
2
Køge
3
2
Nykøbing Sj.
1
1
Næstved
5
15
Præstø
2
1
Ringsted
3
2
Roskilde
4
3
Ruds Vedby
2
1
Skælskør/Fuglebjerg
2
1
Slagelse
2
2
Snertinge
1
1
Sorø
1
1
Stege
2
St. Heddinge
2
Vordingborg
1
1

10
14
13
8
25
25
27
22
15
15
28
13
22
8
17
33
15
9
23
10
10
9
8
15

1
2
1
1
1
7

6

12
11

65
42
26
90
28
46
49
96
55
29
27
70
67
21
48
67
184

5
5
4
8
5
6
4
12
9
4
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86

7

20
16
15
19
47
32
41
25
17
29
53
15
42
19
22
40
25
34
27
20
12
20
18
17

3
2
3
2
6
4
6
5
4
4
4
3
7
2
5
4
4
2
5
2
2
2
2
3

12

12

14
22

16

9
18
4

12
20

8

7
22
8

9
8

7
4
3
6
4

6
3

7
3
3
10
4
7
3
6
3
2
1
5
5
3
3
5
18

8
7
6
8
5
8
4
10
7
4
19
7
4
4
6
6
1

8
5

88

114

43

2

1
1
1
2

3
4
3
2
8
5
7
5
5
4
8
4
8
3
5
8
4
2
5
3
4
3
3
4

2
1
1
3
2
4
3
2
2
2
1
5
2
3
1
1
4

7

6

5
3

4
6
5
3

1
1
16

1

1
3

1
1
3
4

4
4
2
2
3
4

31
20
15
43
16
23
21
33
21
11
20
29
21
12
18
27
28

42

389

1
1
1
5
7
5
5
1
1
2
4
3
4
1
1
1
2
2
2

9
9
8
14
30
22
25
14
12
17
25
11
25
9
14
17
14
10
17
7
8
12
11
9

1
3
2

1
1

2

1
2
3

4
2

625

86

44

110

48

LOLLAND/FALSTER OG BORNHOLM
Maribo/Sakskøbing
3
29
1
Nakskov
3
21
1
Nykøbing F./Nysted/
9
10
38
Stubbekøbing
Rønne/Svaneke
23
3
TOTAL
19
111
11

24
7
38
9
21

57
32
95
9
47

7
4
8

4
4
7

8
4
9

6

2

99

240

25

17

60

1
1

5
5

132

39

2
1
1
3
2

4
1
1
10

1

394

TOTAL

1
1
1

6

55

349

1

6

9
4
10
2
3

2

7
6
10
1
3

35
22
45
3
22

27

28

3

27

127
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Assistancer 1971

Samlet Brand Red
Ambu
antal
sluk
nings lance
ydelser ning arbejde kørsel

Syge
trans
port 1

Syge
trans
port 2

Ass. til
motor
koret.

Ass. til
transp.
af dyr

Entre Diverse
prise ydelser

FYN OG LANGELAND
Bogense
4.885
Ejby
5.385
Fåborg
8.512
Glamsbjerg/Assens
9.546
Kerteminde
7.044
Middelfart
10.596
Nyborg
16.015
Odense/Dalum & E 115.614
Otterup
3.785
Ringe
6.656
Rudkøbing
5.935
Svendborg
16.438
Arup
6.084

104
102
201
146
237
5
324
3.086
90
150
276
390
139

83
155
141
124
106
57
150
681
52
119
194
227
28

111
113
263
256
908
259
949
11.166
119
197
193
1.102
177

734
658
1.738
1.278
486
2.672
1.681
31.536
638
063
1.029
3.384
575

622
414
1.955
2.184
1.240
376
2.987
31.253
381
904
278
2.537
424

2.616
3.218
3.656
4.862
2.979
6.843
8.783
28.874
2.118
3.880
3.181
7.317
4.401

244
187
312
178
37
18
134
758
33
54
139
62
86

71
24
17
35
57
24
95
2.479
42
24
143
236
37

300
514
229
485
994
243
912
5.781
312

216.497

5.250

2.119

15.813

47.372

45.555

82.733

2.242

3.284

12.136

5.189
4.852
4.608
5.372
11.450
294
7.127
3.532
34.582
3.835
18.206
13.349
4.162
10.703
7.780
13.108
4.112
6.618
5.770
18.279
22.938
11.783
17.884
4.703

132
142
97
72
171
15
202
1
831
92
11
71
71
3
213
164
0
131
121
14
600
275
233
90

25
62
52
47
101
0
76
20
39
59
143
167
86
109
31
74
18
187
62
157
113
94
172
52

115
175
103
92
539
10
195
159
2.059
110
1.337
1.162
141
386
335
770
120
289
438
1.104
595
605
805
134

874
350
635
1.077
1.628
103
1.017
663
13.389
313
4.819
1.947
818
1.649
882
3.155
494
485
471
4.426
3.876
1.289
3.388
600

409
522
341
631
1.363
27
1.070
351
2.153
25
3.493
2.360
221
2.998
1.036
1.025
854
218
311
1.656
5.209
1.545
3.056
1.333

3.052
3.097
3.169
3.114
6.736
127
4.165
2.252
11.939
2.783
7.553
6.607
2.481
4.434
4.633
7.102
2.408
4.845
4.058
9.728
9.989
6.907
8.582
2.160

148
69
60
82
366
2
131
6
453
73
21
86
75
186
70
132
15
116
94
315
937
357
395
49

54
106
16
66
86
3
57
3
1.137
49
58
263
31
537
144
104
38
76
49
67
206
162
111
38

380
329
135
191
460
7
214
77
2.582
331
771
686
238
401
436
582
165
271
166
812
1.413
549
1.142
247

TOTAL

365
502
1.183

JYLLAND
Bjerringbro
Brande
Brovst
Brædstrup
Brønderslev
Byrum (Læsø)
Dronninglund
Ebeltoft
Esbjerg
Fjerritslev
Fredericia
Frederikshavn
Give
Grenå
Grindsted
Haderslev
Hadsten
Hadsund
Hammel
Herning
Hjørring
Hobro
Holstebro
Hornslet
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FYN OG LANGELAND

Bogense
Ejby
Fåborg
Glamsbjerg/Assens
Kerteminde
Middelfart
Nyborg/Ørbæk
Odense/Dalum
Otterup
Ringe
Rudkøbing/Humble/
Snøde
Svendborg
Arup
Administrationen
I TOTAL

2
2
2
3
2
2
3
21
2
3

7
8
10
13
8
11
17
93
6
7

12
12

2
3
2

9
23
9

49

21
22
12
30
25
13
43
115
18
23

2
2
3
4
2
3
5
18
2
3

23
24
10

34
50
21
52

3
5
2

221

157

479

2
1
2
1
3
1
2
1

8
9
7
9
16

8
10
9
7
29
6
9

3
1
5

9
2
2

36
6
16

1
1
1
1
2

2
2
4
2
4
3
3
2
5

16
8
12
13
19
5
8
8
20

5

4
3

23
16

3

6
1

19
9

52
52

7
7
2
2

12
10
15
16
10
7
23
76
9
12

3
13
4

14
35
10

53

249 J

4
4
1
4
5
1
3

13
15
9
12
22
6
13
4

2

12
1
1

49
9
11

2

1
2

3
1
1
3
2
5

17
10
11
14
19
5
16
10
28

12
4

6
6

38
22

6
3

6
3

28
12

3
3
4
6
3
4
6
26
3
4

3
2
4
3
2

2

4
6
3

4
9
1

54

21

75

43

18
21
18
18
48
7
20
7

2
2
2
2
4
2
3
2

1
1
1
1
1

4
3
3
3
6
1
3
2

2
5
2
2
6
2
3

25
10

73
19
23

9
2
5

2
1
1

10
3
4

14
2

8
8

27
19
17
25
42
8
23
18
27

5
3
4
3
6
1
3
2
8

1

2

8
3
5
3
6
2
4
4
11

61
6

93
25

6
4

4
1

10
7

33
8

61
18

6
2

2
1

8
3

14
15

23
1
10
13

1
1

1
16

4
6
2
3

4
3
3
3
2

3

3

JYLLAND

Bjerringbro
Brande
Brovst
Brædstrup
Brønderslev
Byrum (Læsø)
Dronninglund
Ebeltoft
Esbjerg/Nordby/
Bramminge
Fjerritslev
Fredericia
Frederikshavn/
Øster Vrå
Give
Grenå
Grindsted
Haderslev
Hadsten
Hadsund
Hammel
Herning
Hjørring/Sindal/
Hirtshals/Løkken
Hobro
Holstebro/Ulfborg/
Vinderup
Hornslet

1

1

2

9
6

9
17

12
8

1

.

1
1
1
1
1

2
1

4
5

5
2

2
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Assistancer 1971

Hornsyld
Horsens
Hurup
Ikast
Kjellerup
Kolding
Lemvig
Løgstør/Nibe
Odder
Nykøbing M
Nørre Snede
Randers
Ribe
Ringkøbing
Rønde
Silkeborg
Skagen
Skanderborg
Skive
Skærbæk
Struer
Sæby
Sønderborg
Tarm
Terndrup
Thisted
Toftlund
Tønder
Varde
Vejen/Brørup
Vejle
Viborg
Ørsted
Åbenrå
Ålborg
Ålestrup
Århus
Års/Farsø
Hjælpestationer
Hamburg

6.144
31.473
4.191
4.503
7.822
23.068
5.663
9.675
8.229
6.309
4.321
60.451
8.540
7.627
4.626
24.427
5.959
8.183
12.626
4.334
5.892
5.143
15.941
6.926
8.710
7.387
5.940
8.829
11.115
10.189
35.943
19.424
2.460
12.065
69.585
5.088
116.531
10.035
3.028
4.201

112
124
96
221
187
906
2
96
21
149
65
442
2
283
69
25
85
0
5
106
2
110
6
195
221
242
166
1
576
280
594
18
0
1
524
73
945
239
23
0

80
485
109
41
51
93
129
127
2
167
7
319
32
105
40
154
52
58
196
55
54
49
112
110
98
116
99
87
144
132
254
163
25
109
707
127
1.797
144
7
0

115
1.864
93
205
268
2.116
383
275
216
283
217
1.435
260
328
151
1.070
143
474
624
118
214
211
611
170
169
272
147
340
399
499
2.701
936
57
603
4.303
107
11.028
327
2.500
0

1.230
4.822
365
617
1.207
4.172
1.270
1.415
1.318
1.276
225
8.074
1.480
1.214
379
3.752
728
1.482
2.963
319
893
304
4.562
1.200
1.481
1.578
685
1.622
2.336
1.256
5.266
4.753
418
2.579
18.479
452
26.835
1.162
3.000
60

TOTAL

852.475

11.019

8.585

45.510

162.577

HELE LANDET

110

2.129.049

24.936 22.617

1.408
8.781
50
95
2.239
2.025
870
1.907
4.229
384
105
37.030
784
1.348
184
9.367
1.136
1.167
613
165
754
428
3.119
841
1.377
291
186
1.181
898
491
7.728
1.142
323
1.656
11.568
148
40.861
1.091
2.000
0

2.662
12.659
3.143
2.795
2.851
11.167
2.574
4.877
2.228
3.595
3.444
10.478
5.191
3.263
3.058
8.947
3.111
4.687
7.341
2.984
3.420
3.285
6.377
3.546
4.691
4.160
3.757
4.378
5.579
6.074
15.887
10.588
1.433
6.294
30.115
3.417
30.274
5.310
5.580
4.141

80
461
113
34
60
599
179
315
18
89
32
138
199
165
95
142
8
60
130
237
47
126
181
236
274
117
246
433
309
385
584
127
24
229
713
305
456
218
177
0

180.177 376 629

12.434

58
1.083
43
12
112
190
10
116
37
64
58
327
106
58
57
142
387
24
134
105
146
279
185
118
42
161
95
40
169
43
984
234
15
60
1.206
64
301
224
854
0

404
1.194
179
483
847
1.800
246
547
163
302
168
2.208
486
863
229
828
309
231
620
245
362
351
788
510
357
450
559
747
705
1.029
1.945
1.463
165
534
1.967
395
4.034
1.320
1.127
0

11.804 43.745

116.303 363.004 617.775 852.146 20.069 23697 88 50? I

Rettelse til side 111 i Hjælp nr. 4,1972

Personale og materiel 1971

Horsens
Hurup
Ikast
Kjellerup
Kolding
Lemvig
Løgstør/Nibe
Nykøbing M.
Nørre Snede
Odder
Randers
Ribe
Ringkøbing
Rønde
Silkeborg
Skagen
Skanderborg
Skive
Skærbæk
Struer
Sæby
Sønderborg
Tarm/Ølgod/Videbæk
Terndrup
Thisted
Toftlund
Tønder
Varde/Agerbæk/
Nr. Nebel/Oksbøl
Vejen/Brørup
Vejle
Viborg
Ørsted
Åbenrå
Ålborg/Nr. Sundby
Ålestrup
Århus
Års/Farsø
Administrationen,
Ålborg
Administrationen,
Arhus
Administrationen,
Vejle

5
1

1
4

1

4
1
1
2

1
1

3

1

1
1
2
4

1

HELE LANDET

28
7
7
9
23
9
14
9
7
8
37
10
10
8
20
8
9
13
7
7
8
17
13
11
9
9
11

2
3
11
6
2
2
19
2
29
4

16
17
32
17
4
15
69
8
97
17

12
12
8
24

9
4
8

11
8

15

12
9

35
7
12

38
19

16
8
4
14

7
2
2
3
6
4
5
3
2
3
9
4
2
2
6
2
3
5
2
3
2
6
3
3
3
3
4

57
41
43
27
6
18
104
18
130
35

4
4
8
7
1
6
14
2
18
5

3

2
2
2
1
2
6

1
2
1
1

1
1
3
1
1
1
1

2

5
1

12
22
2

8
3
3
3
6
4
6
4
4
3
7
5
3
3
8
3
4
5
3
3
3
6
4
4
4
3
4

6
6
13
9
1
6
25
3
23
7

3
4
2

8
1
2
3
8
1
3
3
2

10

9

6
2

3
2

3
2
4
4
8

3

1

3
1

1
3

2

4

2

7
3
3
1

2
2
2
1
1

1

8
6
5

1

6
3
9
6

2

2
1

6
4
13
2
2
22
4
17
4

29
8
11
15
30
9
19
15
10
8
41
9
15
9
16
13
9
11
10
7
12
15
17
13
14
8
10
26
20
44
20
2
14
81
12
91
25

52

52

21

21

479

40
22
21
20
59
10
25
16
16
9
54
13
24
18
30
25
12
20
21
8
19
24
50
20
25
10
14

45

1

44

180

TOTAL

7
2
2
2
8
1
2
2
1
1
13
2
2
2
8
2
2
6
2
1
2
4
2
2
3
1
2

233
490

929

577

1919

259

103

334

198

16

213

1123

2240

1064

4273

510

273

660

360

44

390

2237
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ni
N. B.

Kolonne „Reddere” og „Deltidsb. Brandmænd” ombyttet

Personale og materiel 1971

5
Horsens
1
Hurup
Ikast
1
Kjellerup
4
Kolding
Lemvig
Løgstør/Nibe
1
Nykøbing M.
Nørre Snede
Odder
4
Randers
1
Ribe
1
Ringkøbing
Rønde
2
Silkeborg
Skagen
1
Skanderborg
1
Skive
Skærbæk
Struer
Sæby
3
Sønderborg
Tarm/Ølgod/Videbæk
Terndrup
1
Thisted
Toftlund
1
Tønder
Varde/Agerbæk/
Nr. Nebel/Oksbøl
1
2
Vejen/Brørup
Vejle
4
Viborg
Ørsted
1
Åbenrå
Alborg/Nr. Sundby
Alestrup
Arhus
Ars/Farsø
Administrationen,
44
Ålborg
Administrationen,
52
Århus
Administrationen,
21
Vejle

7
2
2
2
8
1
2
2
1
1
13
2
2
2
8
2
2
6
2
1
2
4
2
2
3
1
2

180

233

TOTAL
HELE LANDET

479

2
3
11
6
2
2
19
2
29
4

12
12
8
24

9
4
8

11
8
15

12
9
35
7
12

38
19

16
8
4
14

28
7
7
9
23
9
14
9
7
8
37
10
10
8
20
8
9
13
7
7
8
17
13
11
9
9
11

40
22
21
20
59
10
25
16
16
9
54
13
24
18
30
25
12
20
21
8
19
24
50
20
25
10
14

7
2
2
3
6
4
5
3
2
3
9
4
2
2
6
2
3
5
2
3
2
6
3
3
3
3
4

3

16
17
32
17
4
15
69
8
97
17

57
41
43
27
6
18
104
18
130
35

4
4
8
7
1
6
14
2
18
5

2

1

45

2
2
2
1
2
6

1
2
1
1

1
1
3
1
1
1
1

8
3
3
3
6
4
6
4
4
3
7
5
3
3
8
3
4
5
3
3
3
6
4
4
4
3
4

3
4
2

8
1
2
3
8
1
3
3
2

10

9

6
2

3
2

3
2
4
4
8

3

1

3
1

1
3

2

4

2

7
3
3
1

2
2
2
1
1

1

6
4
13
2

8
6
5

6
3
9
6

2

22
2

6
6
13
9
1
6
25
3
23
7

2
1

2
22
4
17
4

103

334

198

16

213

5
1

12

1

29
8
11
15
30
9
19
15
10
8
41
9
15
9
16
13
9
11
10
7
12
15
17
13
14
8
10

26
20
44
20
2
14
81
12
91
25

52

21

490

577
2240

929

1064

1919
4273

259
510

273

660

360

44

390

1123 I
2237 1
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Børgen
Johansen:

VORT FORHOLD
TIL DET
OFFENTLIGE

Det er måske hensigtsmæssigt
indledningsvis at slå fast, at
dette blad ikke er noget no
vellemagasin, men et organ,
hvis fornemste opgave er at
orientere vort personale. Man
må selvfølgelig finde sig i, at
vi behandler emnerne, som vi
ser dem, og at vi ikke finder
nogen grund til at floromvin
de synspunkterne. Dette ud
gangspunkt gælder også for
følgende skildring, som efter
opfordring specielt skal be
fatte sig med vort forhold til
det offentlige.

Vi har alle et forhold
Først et par ord generelt. Vi
har alle et forhold til det of
fentlige. Vi kan slet ikke und
gå det, for det offentlige er et
begreb omfattende alle de in
stitutioner og forvaltnings
organer, der i medfør af lan
dets forfatning og love er
pligtige og beføjede til at be
slutte, dømme og handle på
samfundets vegne. Og sam
fundet cr os allesammen.
Man kommer i konflikt med
det offentlige, hvis man hand
ler i strid med samfundets
regler, med mindre man da
er senil eller har adfærdsvan
skeligheder. I så fald ser det
offentlige geme gennem fing
re med misligheder. Opfører
man sig ellers ordentligt, har
man en fair chance for at
klare frisag. Man kan dog

112

godt få det offentlige på nak
ken uden at have forset sig,
men så vil det som regel dreje
sig om en konflikt med en
offentlighedens tjener, som
misforstår sin stilling og tror
han er konge i en enevældig
stat. Men det var ikke kon
flikter med, men forhold til
det offentlige, vi skulle tale
om, og det er som nævnt no
get, ingen kommer udenom.
Det kan variere helt fra det
perifere til det snævre, fra det
kølige til det varme og fra
det dårlige til det gode, men
et forhold har vi.

Omdømmet kan være bedre
Nogle opfatter det offentlige
som en anden molok, der
æder sine børn. Det gælder
exempelvis industrifolk, som
ser en alvorlig fare i det of
fentliges voldsomme expan
sion. For andre står det of
fentlige som et anonymt kom
plex af sk ranke væsener, og så
er der selvfølgelig mange, der
i det offentlige ser en rar tap
pehal og medgørlig løn- og
pensionsgiver. Det kan ikke
nægtes, at det offentliges om
dømme kunne være bedre,
men det er det offentliges
egen skyld. Nogle kommuner
og statsinstitutioner har be
vidst søgt at forbedre det, og
det er pletvist gået ganske
godt.

Et bedre omdømme værd
I virkeligheden er det of
fentlige et bedre orhdømme
værd, og det vil man op
dage, når man kommer i
clinch med et offentligt kon
tor eller væsen. Så viser det
sig, at der står mennesker
bag, og at de er som menne
sker er flest. Nogle er meget
dygtige og venlige, og de øv
rige befinder sig så på en
jævnt nedadgående kurve,
helt ned til abeisseaxen. Det
behøver dog ikke være bundrepræsentanternes skyld, at
det kniber med kærligheden
til det offentlige. Somme ti
der kritiserer vi nok for ukri
tisk. Grunden hertil kan være
umulige samfundsregler, af
født af krav og ønsker, som
et befolkningsflertal har stil
let. Men naturligvis kan det
offentliges omdømme lide
skade, hvis dets repræsentan
ter føler sig hævet over os
andre og inden for deres stil
lings- og pensionsbeskyttende
rækværk lader os fornemme,
at de er overvæsener, som vi
andre er til for.

Vi spørger og svarer pænt
Om vore normale relationer
til det offentlige skal ikke si
ges stort. Vi betaler den skat,
vi får pålignet, og vi respek
terer efter bedste evne de
love og bestemmelser, der
gælder os. Vi svarer også
pænt, hvis det offentlige spør
ger, og som oftest har vi fået
pæne svar, hvis vi har spurgt.
Men alt det lader vi ligge.
Det forhold behøver ikke at
adskille sig fra andres for
hold til det offentlige.
Interessantere er det forhold,
vi har til det offentlige i kraft
af vor virksomheds art. Det
offentlige har overladt til os
at varetage forskelige opga

ver, hvis varetagelse det of
fentlige har pligt til al sørge
for.
Patientbefordringen
Den væsentligste opgave, der
er overdraget os, er patientbefordringen og det vil sige
ambulancekørslen, sygekørslen og kørslen med siddende
patienter. Om den har vi
overenskomst med så al sige
alle landets kommuner, am
ter og sygehuse, og vilkårene
er aftalt generelt med disses
organisationer, dog således at
de har skullet tiltrædes lokalt.
Dette forhold har i princip
pet bestået i henved to men
neskealdre, omend det må
indrømmes, al det i 1906
havde et betydeligt mindre
omfang. Vi mindes egentlig
ikke, at der i samvirket på
dette felt er forekommet
uoverensstemmelser udover
dem, der naturnødvendigt har
måttet opstå, når vi engang
imellem har skullet have de
økonomiske vilkår reguleret.

- Er her no’en?

Private
organisa
tioner som
Falck Zonen
mA psnt
blive uden
for, når for
hold, man
har forstand
på, drøftes
af landets
vise mand.
Men man er
velkommen
til at stille
forslag hvis man
bliver klar
over, hvad
der drøftes.

Aldrig haft grund til at skyde
med skarpt
Vi har aldrig haft grund til
at skyde med skarpt, og vi er
heller ikke selv blevet be
skudt. I betragtning af dette
samarbejdes meget store om
fang er det ganske bemær
kelsesværdigt. Bevares, vi har
selvsagt i årenes løb haft
uoverensstemmelser om beta
lingspligt for fribefordringer
og den slags, men det har al
drig været parternes skyld,
men derimod fribefordrings
reglerne, som selv amtmænd
har haft vanskeligt ved at fin
de ud af.
Ministeriet har IKKE
blandet sig
Om selve patientbefordrin
gen, dens organisation, dens
geografiske fordeling af be
redskabet og hvad der ellers

knytter sig af problemer til
funktionen, findes der bog
staveligt talt ikke regler, gi
vet af det offentlige, og netop
i en tid som denne burde man
betænke social- og indenrigs
ministerium med et par blom
ster, fordi de har modstået
fristelsen til at blande sig.
Man tør næsten ikke sige det,
men det er for fristende at
drage en sammenligning med
en anden funktion, som vi
skal komme tilbage til, og
som er kendetegnet af en
ganske smuk buket lovregler,
bekendtgørelser, cirkulærer,
møder og armsving. Penge
koster det jo altsammen.
Vi kom væk fra patientbefor
dringen. I de mange, mange
år vi har udført patientbefor
dring for det offentlige, har
vi periodevis nok fundet, at
det offentlige har behandlet
os hårdt økonomisk set. Men
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vi må retfærdigvis tilføje, at
vi altid er blevet fair behand
let. Strengt taget hører til
denne skildring også vort
samarbejde med sygehusenes
administratorer og læger. At
det alle dage har været godt,
krydret kan hænde med en
difference i ny og næ, kan
ikke forbavse. Vore interes
ser er stærkt sammenfal
dende.
Politiet
Et forhold, som også har et
par menneskealdre på bagen,
er samarbejdet med politiet.
Det er økonomisk langt fra
så omfattende som det patientbefordringsmæssige, men
det er vidtspændende og be
hageligt. Det omfatter ikke
blot fjernelse af ulovligt par
kerede biler, afspærringsfor
anstaltninger, eftersøgnings
bistand, sporbevaring og sam
arbejde på brand- og ulyk
kessteder. Der hører også en
masse andre små og store
ting til, som i art varierer me
get, men netop derfor virker
inciterende. Vi må med an
dre ord rose politiet. Det er
ellers ikke god tone, navnlig
ikke blandt de toneangiven
de, ofte beskæftigelsesløse,
men absolut nydende sam
fundsmedlemmer.
„Sofiegården“
Kun en enkelt gang var vi lidt
på kant med politiet. Det var
da den kendte og nu nedrevne
ejendom „Sofiegården“ skul
le besættes. Vi troede den
gang, at vi var overenskomst
mæssigt forpligtet til at bistå
politiet, og derfor bistod vi.
Men vi må ikke have været
dygtige nok til at læse, for
bagefter fik vi at vide, at vi
godt kunne have undslået os.
Det var måske lidt flovt, og
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vi måtte da også op med en
undskyldning til de unge
mennesker, hvoraf ikke alle
var lige forvirrede.

Brandvæsenet
Et tredje forhold er brand
væsenet. Af ganske mærkeli
ge grunde er dette det mest
kontroversielle for nu at ud
trykke det på moderne dansk.
Vi lagde ud med brandsluk
ningsvirksomhed i begyndel
sen af tyverne, og vi har ikke
været ene om at mene, at vi
sidenhen har gjort det meget
godt. Vi kunne meget nemt
citere fremstående repræsen
tanter for det offentlige, så
gar lovgivere, som mener, at
dansk brandvæsens udvikling
i væsentlig grad skyldes den
virksomhed, vi har udfoldet.
Men vi skal nok vare os ved
at gøre nogen ked af det ved
at prale for meget. Vi ønsker
blot at slå en kendsgerning
fast.
Til kommunernes tilfredshed
Vi fungerer i dag som brand
slukningsvirksomhed for om
kring halvdelen af landets
kommuner, og vi har absolut
fornemmelsen af, at denne
virksomhed foregår til de på
gældende kommuners til
fredshed. Også på dette felt
er det kommunernes organi
sation, der i væsentlig grad
optræder på det offentliges
vegne, og i så henseende kan
vi næsten kun gentage, hvad
der blev sagt om patientbe
fordringen.
Ikke brændende kærlighed
Men det er evident, at vi
andre steder ikke altid be
tragtes som helt stuerene.
Formelt respekteres vor virk
somhed ganske vist, men det

ville være synd at sige, at
vi af alle omfattes med no
gen særlig brændende kærlig
hed. Man har intet imod, at
vi befatter os med brandsluk
ning i små og tyndt befolke
de kommuner, som økono
misk har vanskeligt ved selv
at etablere og drive et brand
væsen. Det forstår sig. Men
kommer vi i nærheden af
større kommuner, folder der
sig kræfter ud for at lægge os
hindringer i vejen. Kræfterne
udfoldes i forskellige af det
offentliges hierarkis lag og
forenes med visse pseudo-offentlige ønsker, så man kan
ikke generelt sige, at det of
fentlige er modstander af vor
brandslukningsvirksomhed.
Politisk overtro
Der er nærmere tale om fø
lelser, angst og politisk over-

Kommer Falck til større byer
med brandslukningstilbud, folder
der sig kræfter ud for at lægge
hindringer i vejen.

tro, og det er for os meget
nærliggende at tro, at vi her
står overfor et exempel på, at
følelserne og overtroen prio
riteres før det offentliges og
dermed skatteborgemes in
teresser. Det er i virkelighe
den meget menneskeligt, og
vi skal såmænd ikke sige me
re ondt om det. Vi vil bare
have lov til at ytre os, når vi
nages af en sådan tro. Vi har
forlængst lært at leve med
den, og skulle det knibe en
gang imellem, kan vi altid
trøste os med et par linier fra
Molieres „Misantropen“ (3.
akt, 5. scene):
Vel sandt, den sikre stilling,
den ydre glans man får,
den savner man vistnok,
når udenfor man står.
Til gengæld er man fri for
den ærgrelse, det volder en
hver fornuftig mand med at
spille flove roller.

Ikke med i udvalg
Ja, sådan kunne det siges for
300 år siden! Gennemgående
dyrkes Moliere for lidt her i
landet, og for et par østjy
ske byers vedkommende har
han øjensynligt levet helt for
gæves. Sidste år i oktober
skrev civilforsvarsdirektøren
i tidsskriftet Danske Kom
muner om kombinationen
brandvæsen-civilforsvar. Alle
ved, at vi har beskæftiget os
med de dele i mange år, men
af grunde, vi i denne sam
menhæng skal lade være med
at gå i enkeltheder med, er
temaet pludseligt blevet me
get moderne. Det blev følge
lig besluttet, at det skulle dyr
kes nærmere i civilforsvarets
brandudvalg, hvori der parantetisk bemærket sidder tre
repræsentanter for det kom
munale brandvæsen. Det lig
ger langt fra os at opkaste
den tanke, at et sådant ud
valg måske kunne have haft
godt af et supplement med et
enkelt medlem fra os - bare
sådan under hensyn til, at vi
faktisk driver en stor brand
slukningsvirksomhed.
Det
nævnes kun, fordi andre har
tænkt tanken og også tænkt
deres ved, at vi er negligeret.

Det har nok sine grunde
Men når æren ikke tilkom os,
har det nok sine grunde, og
dem behøver vi såmænd ikke
engang at gætte os til. Til ba
ge til civilforsvarsdirektørens
artikel. Han røbede for os at
se tydeligt, at han egentlig
gerne så et samarbejde med
os. Men så kom spørgsmåls
tegnet. Vi er nemlig et forret
ningsforetagende, og det ly
der unægteligt grimt. Forret
ning er et ord, der ikke klin
ger alt for godt alle steder
hos det offentlige, og siger

man forretningsforetagende,
styrkes virkningen, så man
fornemmer det helt veder
styggelige.

Landet lever af erhvervs
virksomheder
Oprigtigt talt, vi er kede af
at blive opfattet som et pri
vatkapitalistisk foretagende,
der profiterer på ulykker,
brande og kvæstede menne
sker. Ikke fordi vi synes, at
der er noget odiøst ved for
retningsforetagender, dem le
ver landet i al beskedenhed
af, men fordi vi har den op
fattelse, at opgaverne, vi be
skæftiger os med, ikke er pro
fittegnede. Kommunerne og
monopoltilsynet ved, at vi
ikke spinder guld, men de
ved også, at vi skal have vore
omkostninger dækket. Der
ved adskiller vi os overhove
det ikke fra de kommunale
brandsvæsener. Materielt kan
ikke påvises forskelle, og
hverken intelligens eller fy
sisk egnethed hos personalet
har noget som helst at gøre
med, om man henter sin løn
i kommunekassen eller hos
os.
Bygger selv broer
Det offentlige skal på et
eller andet tidspunkt have
bygget en bro over Storebælt,
men drømmer næppe om selv
at lave den. Fornuftigvis vil
man overlade opgaven til
folk, der har forstand på de
dele. Derfor gælder også om
den påstand, at brandsluk
ning er en offentlig opgave,
som følgelig bør udføres af
et offentligt væsen, at den
falder på sin egen urimelig
hed. Alligevel plejes den un
der velorganiserede former
som en hellig ko.
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Forsvaret
Et andet væsen, forsvarsvæ
senet, skal vi ikke sige så me
get om, da vi for ikke så læn
ge siden udførligt omtalte
vort samarbejde både med
flyvevåbnets helikoptertjene
ste, som efter nedlæggelsen
af vor flyvetjeneste meget
elskværdigt har assisteret ved
overførsel af meget dårlige
patienter mellem langt fra
hinanden liggende sygehuse,
og med en række af de mili
tære afdelinger, som under
katastrofale trafikforhold har
stillet stort grej og mandskab
til rådighed og ydet bistand,
så vi kunne komme ud til
havarerede køretøjer. Dette
samarbejde har været exemplarisk, men det har selvføl
gelig heller ikke været bela
stet af, at vi kunne drømme
om selv at købe kanoner.

Sygekasserne ødelagde ERA
Vi vil slutte med at tilegne

sygekasserne et afsnit. De hø
rer ganske vist ikke rigtigt til
det offentlige, men mange
opfatter dem dog som en
slags kommunale væsener, og
det er da også besluttet, at de
skal indgå under kommuner
nes socialforvaltninger. Da
sygekasserne er i færd med at
synge deres svanesang, kunne
en omtale af vort forhold til
dem måske synes ligegyldigt,
men det bør nævnes, at det
lykkedes dem at ødelægge
ERA-organisationen, som vi
med store ofre havde opar
bejdet gennem en halv snes
år. Man kunne have svært
ved at se fornuften i, at samt
lige
sygekassemedlemmer
skulle tvinges til at betale for
det mindretal, der ønskede at
sikre sig under ferierejser og
-ophold i udlandet. Den
blomst, sygekasserne mente
at kunne sætte i knaphullet i
den anledning, er forlængst
visnet, og mange begræder

Egentlig er det besynderligt, at •
ledning til modsætningsforhold,
lider så grusomt. DEN BURDE RI

så formel ting som vor status son erhvervsvirksomhed kan give anm det hjælper os unægtelig til at forstå, hvorfor den ganske klode
TE MENNESKENE AF SIGI
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den erstatning, man fik for
ERAs flyvetjeneste. Den har
efter vor mening intet med
service at gøre. (Har ikke no
get med MAERSK AIR at
gøre). Det er en fattig trøst,
at forsikringsselskaberne me
get hurtigt fulgte i kølvan
det ved at medtage auto
transport fra udlandet un
der kaskoprogrammet. Det
begyndte med, at et enkelt
selskab med djævlens vold
og magt ønskede at overgå
konkurrenterne, men da alle
fandt på at være med, er der
vist ingen af dem, der har
fået noget ud af det. Måske
bortset fra den tvivlsomme
fornøjelse det kan have væ
ret, at de hånd i hånd med
sygekasserne kunne følge
ERA-organisationen til dens
sidste hvilested.

BJ

Gunnar Skaaning

A

Trods den stramme finansog pengepolitik, der blev ført
i 1971, gik salget af vore
abonnementer særdeles godt.
Salgsmålet for 1971 blev nå
et og mere til, og i forhold
til 1970 viste der sig en pæn
stigning. I alt fik vi i 1971
ca. 85.000 nye abonnenter.
Årsagerne til det pæne 1971resultat er mange. Vore ak
kvisitører har levet op til de
krav, der blev stillet, samti
dig med at vi i 1971 forsøg
te at skaffe korpset flere
kontaktflader med nuværen
de abonnenter og potentielle
kunder.

Færgeakkvisition

Vi fik en aftale i stand med
DSB og DFDS, hvor vi fik
tilladelse til at placere os ved
færgelejerne i HalsskovKnudshoved og Odden-Ebeltoft. Vi har på disse steder
opnået en udmærket kontakt
med eksisterende abonnen
ter, og vi har også dér fået
mange nye abonnenter, der
ønskede den tryghed, et
Falck-abonnement giver, in
den de drog på langtur.
Disse færgeaktiviteter vil
blive udvidet i 1972, hvor vi
placerer os ved næsten alle
færgesteder.
I 1971 åbnede vi en mini
station i Lego-land, hvor vi
har forestået samarittervag
ten samtidig med, at vi har
udøvet konsulentvirksomhed
over for nuværende og po
tentielle abonnenter.

Åbent hus
I 1971 påbegyndte vi yder
ligere en ny slags fremstød
- nemlig åbent-hus-arrangementer. Disse fandt sted i
Køge, Hjørring, Ålborg og
Vejle. Vi demonstrerede her
førstehjælp i forbindelse med
trafikulykker, brugen af au
toslukkere samt gav gode
råd om bilens drift. Vi var
positivt overraskede over den
interesse, disse arrangemen
ter vakte blandt den lokale
befolkning, hvorfor vi natur
ligvis vil fortsætte i 1972.
Disse nye aktiviteter, som vi
her har nævnt, har helt af
gjort været en medvirkende
årsag til salgsresultaterne i
det forløbne år.
Nye autoslukkere

manometer. Den primære
årsag til dette er, at vi med
disse to nye slukkere er ble
vet
priskonkurrencedygtig.
Til støtte for salget af auto
slukkere vil vi naturligvis ud
færdige en salgsbrochure.
METZ-forhandling
Der er sket betydelige ting
inden for brandmateriel-om
rådet i 197P72, idet vort
datterselskab H. F. Nielsens
Maskinfabrik, Haslev, i fe
bruar i år overtog repræsen
tationen af Metz-produkter.
Det drejer sig primært om
automobildrejestiger,
på
hængsstiger, automobilsprøj
ter samt specielle sluknings
køretøjer bl. a. til lufthavne.
Udover at dække vort eget
behov for brandslukningsma
teriel vil vi naturligvis for
søge at komme ind på mar
kedet med henblik på salg af
nævnte materiel til kommu
nale brandvæsener. Da der
er tale om udprægede kvali
tetsprodukter samtidig med,
at der fra visse kommunale
brandvæsener har været vist
en stor forhåndsinteresse,
stiller vi positive forventnin
ger til salget af brandsluk
ningsmateriel til netop disse
aftagere.

Alarmeringsanlæg
Med hensyn til autoslukkere
har vi udvidet sortimentet
med to godkendte autosluk
kere - en på 1 kg og en på
2 kg - begge forsynet med

I 1970 og 1971 har vi fra er
hvervslivets side konstateret
en stigende interesse for
overvågningsalarmer. Henset
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til dette begyndte vi i 1971
at undersøge markedet for
alarmsystemer. Undersøgel
sen resulterede i, at vi be
stemte os for et dansk fabri
kat, der fungerer via det al
mindelige, offentlige telefon
net, og der er således ikke
tale om lejede ledninger.
De primære anvendelsesom
råder for vort nye alarmsy
stem er:
1. Industrivirksomheder
2. Større boligkomplekser
3. Frysehuse - dybfrysere i
supermarkeder
4. Kommunale værker m. v.

Den første alarmmodtager,
der skal dække Nordjylland,
er placeret i Ålborg, og
umiddelbart efter at anlæg
get her er prøvekørt, vil
yderligere alarmmodtagere
blive opsat, således at vi for
håbentlig har hele landet
dækket inden årets udgang.
Udover de erhvervsorientere
de har vi endvidere interes
seret os for alarmsystemer
med udpræget socialt sigte.
I Sverige har vi fået demon
streret en vagtcentral, hvortil
byens ældre medborgere kan
tilkalde hjælp i tiden mellem
kl. 17.00 og 8.00 samt døg
net rundt på søn- og hellig
dage.
En sådan alarmordning har
mange fordele. De ældre
mennesker kan blive i deres
miljø og vide, at de hurtigt
kan rekvirere hjælp. Pårø
rende til ældre mennesker
ved, at disse ikke er overladt
til sig selv. Derudover er der
for kommunerne en økono
misk fordel ved at gå ind for
et alarmeringssystem fremfor
at bygge alderdomshjem med
plejepersonale i tjeneste døg
net rundt.
Gunnar Skaaning
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KOMMUNIKATION
I

Preben Kjær

i

Mange uden for korpset har
spurgt os, om ikke Falcks
reklame- og PR-afdelinger
hørte til nogle af de største
- underforstået med al den
omtale, vi som virksomhed
nyder godt af.
Sandt at sige har vi ikke no
gen reklameafdeling, og PRfunktionen må nærmest be
tragtes som en nebengeschäft
for sekretariatets medarbej
dere. Men når det er sagt,
må det også tilføjes, at årsa
gen til den nævnte good-will
slet ikke ligger hos os. Den
ligger på de 130 Falck-stationer, der har forstået, at i
Falck har altid været køreklar.
Radioudsendelserne om fredagen
bekræfter det.

en servicevirksomhed er hver
enkelt medarbejder - fra
ungredder til direktør - en
PR-medarbejder for virksom
heden.
Vor opgave ligger i at ko
ordinere de forskellige infor
mationsopgaver, og i den for
bindelse har vi en ganske
klar direktionsbeslutning gå
ende ud på, at vi skal infor
mere så meget, som det er
relevant, og i øvrigt føre en
„åben-dør-politik“.
Uheldige helte
Det er ikke altid lige nemt
at koordinere så mange in
dividuelle medarbejderes ind
sats. Men går det godt, er

det en spændende og incite
rende opgave, der næsten
bærer lønnen i sig selv. Går
det skidt - og det gør det
undertiden - er opgaven
utaknemmelig, for vi får alt
vrøvlet. Men så er der ikke
andet for end at ryste det af
som små våde hunde - eller
uheldige helte om man vil og køre trøstigt videre.
I 1971 skal kun nævnes det
inciterende samarbejde med
Danmarks Radio om „Køre
klar“. En udsendelsesrække,
der for alvor har givet Falck
mulighed for at øse ud af sit
rige erfaringsmateriale i en
ulykkesforebyggende hensigt.
Vor bistand til årets „Lykke
lotto“ bør nævnes som en
bekræftelse på vor indstilling
til med mandskab og mate
riel at give humanitære orga
nisationer en håndsrækning.

50.000 mennesker så
„Når NØDEN er størst“
I 1972 spiller vor film „når
NØDEN er størst“ på sit 3.
år. Vi har ikke bevilling til
at tænke på en ny endnu. I
stedet vil vi forsøge gennem
samarbejde med andre at
skabe
udlånssupplementer.
F. eks. er lige vist en TVfilm om „Førstehjælp ved
trafikulykker“, og vi har og
så andre planer i skuffen.
Det, vi fortsat prøver at leve
op til, er altså at skildre virk
somheden FALCK så rosen
rød, som den er - hverken
mere lys eller mørk end fak
ta. Deri adskiller vi os fra
salgsfolkene. Men vort bi
drag skulle medvirke til et
lettere job og gode resulta
ter for vore akkvisitører, og
selv om bølgerne af og til
går lidt højt, kan vi da med
tilfredshed bekræfte, at vi
indtil nu har snakket sammen
og arbejdet i fælles interesse.
Preben Kjær

Arbejdet i korpsets EDB-afdeling har hidtil været præ
get af at overføre traditio
nelle, administrative rutiner
(lønninger, bogholderi, abon
nementsbehandling og rap
portbehandling) til EDB.
Også i 1972 vil hovedparten
af arbejdsindsatsen blive
brugt til dette arbejde.
En udvidelse af korpsets
EDB-anlæg, som er bestilt
til levering primo 1973, vil
imidlertid give mulighed for
at sammenkæde de enkelte
rutiner, således at der kan
udarbejdes bedre information
til beslutningstagerne i korp
set. BI. a. giver en væsentlig
forøgelse af pladehukommel
seskapaciteten
muligheder
for at foretage forsøg med
anvendelse af dataskærme,
f. eks. til forespørgsler og
visse typer ændringer. Tek
nikken er allerede demon
streret for ledelsen.
Den tekniske udvikling har
gjort det muligt at overføre
Vor fremtidige edb-mulighed?

data direkte fra magnetbånd
eller pladelager til en 16 mm
film, hvor samtlige oplysnin
ger om 7-8 abonnenter kun
fylder ca. 1 cm2. Overførel
seshastigheden er godt 1000
abonnenter pr. minut. Film
billedet forstørres op på en
speciel skærm på størrelse
med et 20" fjernsyn. Også
denne teknik er blevet vist
for et udsnit af korpsets le
dere, og der vil blive gen
nemført forsøg i 1972.
Mindre væsentlige ændringer
i eksisterende rutiner gen
nemføres løbende efterhån
den, som det findes hen
sigtsmæssigt. Fra midten af
1972 vil al abonnementsop
krævning foregå på optisk
læselige giroindbetalingskort.
Rykkerproceduren
ændres
således, at den gennemføres
hurtigere og mindre arbejds
krævende, og der er ligeledes
undersøgelser i gang med
henblik på at reducere sags
behandlingen ved abonne
mentsændringer. Ovennævnte
forsøg med filmkartoteker er
et led heri.
På længere sigt er det tan
ken at etablere direkte kom
munikation mellem selskabs
hovedkontorerne og EDB-afdelingen via det offentlige
telefonnet, såfremt udviklin
gen vil skabe behov herfor.
De tekniske muligheder vil
være til stede fra begyndel
sen af 1973, men økonomien
i et sådant system må afgøre
igangsættelseslidspunktet.
Henning Jensen
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tjinsten fingerer
På baggrund af den sidste tids kritik af den
danske ambulanceflyvetjeneste vil vi gerne
give vort bidrag i form af en velunderbygget
redegørelse for, hvorledes og med hvilket
materiel ambulanceflyvning egentlig vare
tages efter overdragelsen af Falcks Flyve
tjeneste til A. P. Møllers MAERSK-AIR.
Et tilbageblik
Det er klart, at den, der af
vikler en pionergerning, gør
det med vemod. Falck og
Zonens ambulanceflyvetjene
ster var bygget op på pio
nergerningens grundlag. Ef
ter sammenslutningen blev
Falcks Flyvetjeneste yderli
gere udviklet takket være et
fælles behov for dansk og
udenlandsk ambulanceflyv
ning, suppleret med fragtog ruteflyvning.
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Sygekassernes overtagelse af
udlandsdækningen gav Falcks
Flyvetjeneste
nådestødet.
Der kunne simpelt hen ikke
opretholdes et dyrt dansk in
denlandsk ambulancebered
skab, når udnyttelsen svandt
ind til næsten ingenting, og
de danske abonnenter alene
skulle betale.
Men med overdragelsen til
MAERSK AIR løb vi ikke
fra vore forpligtelser. Vi sik
rede os en fortsat aftale, ba

seret på muligheden for at
chartre maskiner med am
bulancekoncession, og det er
vort indtryk, at der fra
MAERSK AIR’s side er gjort
et stort arbejde for at til
fredsstille behovet for den
ne specielle form for flyv
ning.
Det må klarlægges
inden start
Når en Falck-station modta
ger melding om en patient,
der skal transporteres ad
luftvejen, er det i henhold til
givne instrukser en pligt for
stationen at modtage mel
dingen og sørge for trans
porten. Det ligger helt klart
i vore patientbefordrings
overenskomster med det of
fentlige og abonnementsaf
talerne, at man ikke afviser
nogen fortn for patientbefor
dring.
Stationen kontakter Maerskair. Selskabet har døgnbetjent
telefon. MAIRSK AIR har
overblik over alle danske ci
vile fly med ambulancekon
cession.
Det tager normalt ca. 1 time
at komme i luften. I denne
tid sker en hel masse. Man
kontakter piloter, klargør
flyet, indsætter bårer og
genoplivningsudstyr, skaffer
oplysninger om vejret og fly
ruten, undersøger landings
muligheder, f. eks. om nær
meste lufthavn er åben om
natten, foretager maskineftersyn og meget mere.
Imedens får Falck-stationen
alle relevante ting undersøgt
med hensyn til patienten og
ledsagende læger, sygeplejer
sker, udstyr eller reddere.
Sådanne ting kan f. eks. være
om særligt udstyr skal med.
Er det tilfældet må man sikre
sig, at strømforsyning etc. er
i orden.

Maskinen går i luften
Så er alle klar til start. Ma
skinen går i luften. Falckstationen kører til afhent
ningsstedet, der som oftest
er et hospital. MAERSK AIR
kontakter den station, der
ligger nærmest det modta
gende hospital, og får aftale
i stand med hensyn til af
hentning af patienten i mod
tagelufthavnen.
Som lufthavne benyttes til
ambulanceflyvning civile og
militære lufthavne. Til syge
transport ad luftvejen benyt
tes civile lufthavne. Der for
udsættes el vist udstyr i luft
havnen. Alt dette checker
MAERSK AIR.
Det er ikke altid MAERSK
AIR's egne fly, der udfører
transporten. Man har aftale
med andre flyselskaber med
ambulancckoncession på ma
skiner.
Kun såfremt MAERSK AIR
ikke kan opfylde tidskrav
med hensyn til flyvning, ind
sættes militærets helikoptere
i henhold til Falck-slationerncs instruks vedr. alarmering
af RCC.
Der kan også tænkes situa
tioner, hvor vejret umuliggør
såvel flyvning med fly som
med helikopter. I så tilfælde
er man henvist til at trans
portere patienten med am
bulance over land.

9 ambulancefly
I øjeblikket findes herhjem
me i alt 9 fly, der har am
bulancekoncession. dvs. fly
med mulighed for transport
af patient på båre. Derud
over findes et større antal
fly, der kan klare flyvning
af patienter, der selv eller
med nogen støtte kan gå op
i flyet. I løbet af det sidste
år, fra 1. april 1971 til 1.
april 1972, er foretaget i all
50 ambulanceflyvninger og

Danske ambulancefly

2-motores propelfly. Marchhastighed ca. 275 km/tm. Domi
cil: Kastrup Odense.
Lille dør. 1 liggende patient på flybåre, ikke Falck-båre. Der
udover plads til 3 siddende. Normal ambulancehøjde. Fast
prisaftale.

CESSNA 402

2-motores propelfly. Marchhastighed ca. 300 km tm. Domi
cil: Kastrup.
Stor dør. 1 liggende patient på flybåre, evt. Falck-båre (ny
model). Derudover plads til 3 siddende (evt kan sæder tages
ud for at give bedre behandlingsplads). Højde som i en lille
ambulance. Fast prisaftale.

AUGUSTA-BELL 206A JET RANGER

Helikopter. Marchhastighed ca. 240 km/tm. Domicil: Rødovre/Ringsted.
Lille dør. 1 liggende patient på specialbåre. Derudover plads
til 1 siddende. Højde som i en lille ambulance. Ingen pris
aftale. Natflyvning umulig.
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Danske ambulancefly

2-motores jet. Ingen ambulancekoncession, ikke baremuiighed men
hvileplads. Anvendelig til sygetransport II (siddende patienter).

LEAR-JET ►
2-motores jet. Marchhastighed ca. 800 km/tm. Domicil: Kastrup/Billund.
Stor dør. 1 liggende patient på flybåre, evt. Falck-båre (ny
model). Derudover plads til 3 siddende. Normal ambulance
højde. Ingen prisaftale.

FOKKER FRIENDSHIP F21
5 stk.
2-motores turbo-jet. Marchhastighed
ca. 475 km/tm. Domicil: Kastrup.
Meget stor dør (178X232 cm). 1-4 liggende
patienter på flybåre, Falck-båre eller i hospi
talsseng. Derudover plads til ca. 25 siddende.
Højde som i en specialambulance. Fast pris
aftale.

125 sygetransportflyvninger.
De enkelte flytypers mulig
heder fremgår af billeder og
billedtekster.
Prisen for en ambulanceflyv
ning i Danmark ligger på et
niveau mellem 3.000 kr. for
et lille fly og 8.000 kr. for et
stort eller specielt hurtigt.
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Naturligvis afhængig af fly
vetid og -længde.
Naturligvis har der været
begyndervanskeligheder
i
samarbejdet med MAERSK
AIR.
Naturligt,
fordi
MAERS1C skulle lære lidt
om denne form for service,
og FALCK skulle lære at

præcisere patientens behov
mere, end man havde været
vant til. MAERSK AIR lever
af at flyve - og er som følge
heraf indstillet på at flyve
patienter, vel vidende at lige
såvel som ambulanceflyvning
kan give stor hæder, kan den
virke sårende på renomméet.

VOGNE & UDSTYR
Nye båretyper
Efter forskellige forsøg har
korpset vedtaget i større stil
at afprøve to typer nye bå
rer. Det drejer sig om
den amerikanske FERNOWASHINGTON-BÄRE. der
nu er fremstillet i en speciel
model, der tilfredsstiller de
danske lægers ønsker.
Den tidligere omtalte „køre
stolbåre“, der vakte en del
begejstring ved fremvisnin
gen herhjemme, vil ikke bli
ve indsat som standardbåre
hos os. Det viste sig. at den
havde nogle uheldige egen
skaber.
De to båretyper, vi forelø
big afprøver i et antal af 20
30. er ens med hensyn til
selve bårelejet. De er frem
stillet i aluminium i USA og
importeres hertil af Falck.
Der er mulighed for at ele
vere såvel hoved- som ben
ende uafhængigt af hinanden.
Betjeningshåndtagene er let
te, hjulene kører godt, og
fremfor alt: båren er let.
Den vejer kun det halve af
den gamle båre.
Den anden bårelype, der
prøvekøres i Ålborg, har
kun det til forskel, at den
er forsynet med „girafiinderstel“. der gør det muligt at
køre med båren i normal
„gåhøjde“. Selv i højeste stil
ling synes båren stabil. Korp
sets lægekonsulent i det
nordjyske, Dr. Ole Juhl, fik
den for nylig præsenteret og
erklærede sig ovenud tilfreds
med den raffinerede båre.
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Omat
lære
frasig

124

REDDER
Ungredder Johnny Ander
sen, Gladsaxe, er pr. 6.
marts 1972 udlært som red
der.

REDNINGSFØRER
Redder Aksel Hampe, Vor
dingborg, er pr. 1. april 1972
udnævnt til redningsfører i
Vordingborg.
Redder Erik Rishøj, Sæby,
er pr. 1. april 1972 udnævnt
til redningsfører i Sæby.

VAGTMESTER
Redder Hans Jørgen Nød
vig, Vesterbro, er pr. 1. fe
bruar 1972 udnævnt til vagt
mester i Lyngby.
Redder Erik Eiberg Hertz,
Vesterbro, er pr. 1. marts
1972 udnævnt til vagtmester
i Lyngby.
Redder Josef Rosiak, Ha
derslev, er pr. 1. marts 1972
udnævnt til vagtmester i Ha
derslev.
Redder Freddy Andersen,
Vejle, er pr. 1. marts 1972
udnævnt til vagtmester i
Vejle.
Redder Henning Frederik
sen, Helsingør, er pr. 1.
april 1972 udnævnt.til vagt
mester i Helsingør.
Vagtmesteraspirant Henning
Rasmussen, Kolding, er pr.
1. april 1972 udnævnt til
vagtmester i Kolding.
Vagtmesteraspirant
Niels
Bech Andersen, Kolding, er
pr. 1. april 1972 udnævnt til
vagtmester i Kolding.
Redder Kurt Kristiansen,
Kolding, er pr. 1. april 1972

udnævnt til vagtmester i
Kolding.
Redder Ole Olsen, Hørs
holm, er pr. 1. april 1972 ud
nævnt til vagtmester i Hørs
holm.
Redder Jørgen Kristensen,
Vesterbro, er pr. 1. april
1972 udnævnt til vagtmester
på Vesterbro.
Redder Erik Andreasen,
Brøndby Strand, er pr. 1.
april 1972 udnævnt til vagt
mester i Gladsaxe.

ASSISTENT
Redningsfører Ole Falck,
Køge, er pr. 1. april ud
nævnt til assistent i Køge.
Ole Falck er ansat som red
der i Næstved i 1968, men
flyttedes i 1969 til stationen
i Køge, hvor udnævnelsen
til redningsfører fandt sted
i 1971. Deltagelse i en lang
række kurser samt en pe
riode som leder af brand
stationen
i
Narsarsuak,
Grønland, har kvalificeret
Ole Falck til den nye stil
ling.
Redder Verner Braagaard
Nielsen, Esbjerg, er pr. 1.
maj 1972 udnævnt til assi
stent i Haderslev. Verner
Nielsen er ansat som red
der på stationen i Esbjerg i
1967. Verner Nielsen har
under sin ansættelse især
været interesseret i brand
slukningsopgaver
og
er
blandt andet uddannet som
brandinstruktør inden for
Civilforsvaret.

udnævnt til overassistent og
daglig leder i Fjerritslev.
Aage Larsen er ansat i 1949
og har i hele sin ansættel
sesperiode været tilknyttet
stationen i Fjerritslev. Ud
nævnelse til assistent fandt
sted i 1964.

Aage Larsen,
Fjerritslev

STATIONSLEDER
Assistent Ernst Daugaard
Hansen, Ballerup, er pr. 1.
april 1972 udnævnt til sta
tionsleder i Ballerup. Ernst
Daugaard, under hvilket han
er bedre kendt end som
Hansen, er ansat som red
der i Gladsaxe i 1959. I
1960 flyttedes Daugaard til
Ballerup, hvor udnævnelse
til redningsfører fandt sted
i 1963. I 1964 fulgte en ud
nævnelse til assistent på
stationen i Hillerød, men i
1966 kom Daugaard tilbage
til Ballerup, hvor han siden
har fungeret som assistent.
En omfattende uddannelse
- især i forbindelse med
brandslukning - har gjort,
at Ernst Daugaard blev fun
det kvalificeret til den ledi
ge stationslederstilling.

OVERASSISTENT
Assistent Aage Larsen, Fjerritslev, er pr. 1. april 1972
i 25

Brandassistent
&
Brandvagtsleder
Brandmand Marius Degn
Højrup, Ølgod, er pr. 1. april
1972 udnævnt til brandassi
stent.
Brandmand Thorvald Jen
sen, Bramminge, er pr. 1. ja
nuar 1972 udnævnt til brand
vagtsleder i Bramminge.

ADMINISTRATION
Kontoroverasssistent Oskar
Krogh, Abonnementsafdelin
gen, København, er pr. 1.
maj 1972 udnævnt til sekre
tær i abonnementsafdelin
gen. Oskar Krogh er ansat
i abonnementsafdelingen i
1957 og har været beskæf
tiget i denne afdeling i hele
sin ansættelsesperiode. Ud
nævnelse til kontoroverassi
stent fandt sted i 1966.

Personaleændringer
i Storkøbenhavn
Assistent Anker Jensen,
vagtcentral Vesterbro, er pr.
1. april 1972 overflyttet til
station Tårnby, hvor han af
løser assistent Karl Aage
Grønbech, der nu er tilknyt
tet station Gladsaxe med
henblik på uddannelses
mæssige funktioner.
Fuldmægtig Finn Larsen er
pr. samme dato overflyttet
fra Ulr. Birchs Allé til vagt
central Vesterbro, hvor han
skal fungere som næstkom
manderende.

Med sorg har vi modtaget
meddelelse om, at akkvisi
tør Eigil Christensen, Akkvi
sitionsafdelingen,
Køben
havn, den 24. april 1972 er
afgået ved døden. Eigil

Eigil
Christensen

Christensen, der havde sit
daglige virke i Ballerup,
blev ansat i korpset i 1962.
Initiativ, orden samt et godt
humør var kendetegnende
for Christensen, der på
grund af sit tiltalende og
venlige væsen var en vel
lidt Falck-mand både blandt
kolleger og i kundekredsen.
Alle, der kendte Christen
sen, vidste, at såfremt sta
tionen manglede en mand,
det være sig såvel på vagt
stuen som i den tekniske
tjeneste, kunne man altid
regne med hjælp fra akkvi
sitøren. Eigil Christensen vil
blive husket som en pligt
opfyldende mand og en god
kollega. Vi vil ære hans
minde.

Forbindsstoffer
Det er vedtaget, at kloraminvaselln og øjenforblndlng skal udgå af forbindskasserne. Arsagen
er de nye behandlingsmetoder for brandsår og
et ringe forbrug af ojenforbinding.
I stedet vil korpset så snart som muligt indføre
sterile kompresforbindinger i sortimentet. Dette
sker efter samråd med førstehjælpskomiteen.
Flere nyheder i vort sortiment ventes og vil
blive omtalt, så snart de foreligger.

Pä given foranledning skal det oplyses, at mar
ketingchef Gunnar SKaaning fratræder sin stil
ling i Fællesforbundet pr. 31. maj d. å. Skaaning fratræder efter eget ønske. Der er ved
redaktionens slutning ikke taget stilling til,
hvem der skal remplacere marketingchefen.
Mercedes Sparbom som ambulance
I fortsættelse af forsøget med en HanomagHenschel som ambulance har Driftsafd. i Kø
benhavn A/S to stk. Mercedes-Sparbom under
opbygning. Vognene vil blive opbygget med er
faringer fra det analysemateriale, som Hanomag-Henschel/vognen har dannet basis for.
„Sparbom‘*-modellen er forbedret med hensyn
til motor og affjedring. Hestekræfterne leveres
af en Mercedes 220 D-motor. Forsøgene med
de nye typer vil blive omtalt i et kommende
nummer af HJÆLP.

Ingen prisforhøjelse
På trods af reguleringspristallets stigning og
overenskomstaftalte lønforbedringer i foråret
1972 har direktionen vedtaget ikke at forhøje
reguleringstillægget for abonnementer. Vi for
søger at holde de nuværende priser sommeren
eller måske året ud.
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Hjemmeulykker
Som det fremgår af „Falck-Bladet", regnes
hjemmeulykker til de „glemte" ulykker her
hjemme. Der er efterhånden mange kræfter i
gang med at analysere andre ulykker, f.eks.
trafikulykker. Arbejdsulykkerne har været til
stor debat, bl. a. i TV. og her forventes det og
så, at det er muligt at frembringe statistisk ma
teriale.
Hjemmeulykkerne vil Falck gore noget ved. Fra
1. juli d. å. påbegyndes en registrering af ulyk
kerne. I løbet af sidste halvår af 1972 ventes
11.000 ulykker, der kan danne grundlag for en
statistisk bearbejdning, hvis resultat ventes i
foråret 1973.

Det sker kun en gang
At to stationer - samme dag - kører det samme
rapportnummer er vel i sig selv et statistisk
fænomen. Det skete den 3. april, da stationerne
Hellerup og Lyngby begge udførte assistance
nr. 13.478 i 1972.
Men det statistiske fænomen blev jo ikke min
dre fænomenalt, da man opdagede i Rapport
afdelingen, at det var den samme patient, der
var ydet assistance til. Der var tale om en op
og nedbæring i Gentofte.

Denne overskrift bruges nu
på de rykkerskrivelser, som
indgår i et fakturasæt og
som sendes til de kunder,
der er lidt langsomme med
betalingen. Den ovrige tekst
i 1. rykkeren lyder endvi
dere:
VI SØGER EFTER DERES
BETALING
Først troede vi naturligvis,
at der var sket en fejlekspe
dition hos os, men vi er nu
næsten overbevist om, at De
simpelt hen har glemt at be
tale.
Deres ønsker om vor hjælp
bliver imødekommet nårsomheist døgnet rundt årets
365 dage. Derfor forventer
vi samme indstilling, når vi
nu anmoder Dem om at be
tale omgående.
Normalt går der nogle dage
med registreringen af ind
betalinger, så hvis De har
afsendt beløbet inden for de
sidste dage, beder vi Dem
undskylde vor henvendelse.
Med venlig hilsen
DE DANSKE
REDNINGSKORPS

Vi søger
efterDeres
betaling

- Er du nu punkteret igen?
- Ja, jeg er kørt over en mæl
keflaske.
- Så du den ikke i forvejen?
- Nej, fyren må have haft den
i inderlommen.

En sådan skrivelse kom
Kontrolbogholderiet for ska
de at sende til en kunde,
som senere viste sig at
være abonnent. Fhv. gros
serer Jørgen Uhlig, Nodebo,
reflekterede sådan på vor
rykkerskrivelse:
Kære venner i den danske
vår!
Først troede jeg naturligvis,
at der var sket en fejlekspe
dition hos Dem, men nu er
jeg overbevist om, at De
simpelt hen har glemt, at
jeg i mange år har været og
stadig er abonnent af Deres
velestimerede korps!
Mine ønsker og Deres
hjælp bliver erindret nårsomhelst døgnet rundt dette
års 366 dage. Derfor for
venter jeg samme indstil
ling, når jeg nu anmoder
Dem om omgående gransk
ning af mit abonnements
vilkår.
Normalt går der nogle dage,
inden landposten når frem
til denne del af riget, så
hvis De har erkendt fejl
tagelsen inden for de sidste
døgn, beder jeg Dem und
skylde min henvendelse.

Et er recepten at få se et andet sygdom at ku’ tyde
Vor udenrigskorrespondent
meddeler fra Stockholm via
Politiken om en sælsom
hændelse, der - heldigvis aldrig kunne forekomme
herhjemme.
Spørgsmålet om, hvilken læ
ge, der mon har rekorden i
ulæselig skrift, besvares:
Måske den svenske, der en
gang udskrev en recept til
en kvindelig patient. Hun
brugte den i to år som fri
billet til svenske jernvåger
og som adgangsbillet til
landskampen Danmark-Sverige. Et par gange brugte
hun den også som besked
fra chefen til kassereren om
lønforhøjelse.
En dag gik det dog helt galt
- nemlig da hun viste re
cepten frem som billet til
en aftenforestilling i en bio
graf. Kontrolløren så på
den, og så fik hun sig en
ordentlig forskrækkelse i li
vet: - Nej, den går ikke,
lille dame. Den gælder kun
til eftermiddagforestillingen!
Fra Puls
(Vejle Amts Sygehussektors
personaleblad).
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ØKONOMIEN
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Omsætningen steg 14%
En dyrtidsportion koster 1,5 mill.

Vi bruger ca. 1/2 mill, om dagen
Der indbetales over 50 mill, om
året til det offentlige
Efter at de enkelte selskabers regnskaber for
1971 er godkendt på de afholdte generalfor
samlinger, er der udarbejdet en samlet over
sigt over koncernens indtægter og udgifter.
Mill. kr.
Indtægter
1971
1970
Abonnementer og overenskomster............. 148,2
136,0
Betalt arbejde ............................................. 63,4
49,7
Andre indtægter ..........................
1,8
1,4
213,4
187,1

Udgifter
Løn- og andre personaleomkostninger .... 145,4
Vogn- og materielomkostninger ................ 24,1
Forbindsstoffer og lignende.......................
7,4
Ejendommenes drift....................................
8,1
Administrationsomkostninger ....................
7,6
Værdiforringelse af materiel og bygninger . 15,8
Andre omkostninger ...................
4,9
4,8
213,3

Nettoresultat ...............................................

0,1

125,7
23,2
7,5
7,6
7,0
11,0
186,8

0,3

Som regnskabsoversigten vi
ser har de samlede indtægter
i alt andraget 213,4 mill, kr.,
hvilket i forhold til året for
udgør en stigning på 26,3
mill. kr. eller 14 %. Udgif
terne er opgjort til 213,3
mill. kr. og viser en for
øgelse på 26,5 mill, kr.,
hvoraf alene løn- og andre
personaleomkostninger
er
øget med 19,7 mill. kr.
Løn- og andre personaleom
kostninger. som i alt udgør
145.4 mill. kr. af de samlede
omkostninger, gør korpset
meget følsomt over for løn
udviklingen i det øvrige
samfund. Alene udløsningen
af en dyrtidsportion betyder
på årsbasis en meromkost
ning på over 1,5 mill. kr.
Det bemærkes, at udgifterne
til indkøb af materiel og
bygninger ikke indgår i ud
giftsregnskabet. men at be
løbene belastes over en år
række gennem regnskabs
posten „værdiforringelse af
materiel og bygninger“. Det
te udtryk dækker i princip
pet begrebet afskrivning.
I 1971 er til dette formål
anvendt 15,8 mill, kr., hvil
ket altså stort set modsvarer
den slidtage og forældelse,
som har fundet sted i årets
løb. Beløbet er i forhold til
1970 øget med 4,8 mill. kr.
og har nået et niveau, som
ud fra et driftsmæssigt syns
punkt kan accepteres. I den
forbindelse kan oplyses, at
materiellets samlede anskaf
felsesværdi andrager ca. 85
mill, kr., hvortil kommer
bygninger med et beløb af
tilsvarende størrelse.
Når øvrige udgiftsposter kun
udviser mindre stigninger,
hænger dette naturligvis
sammen med de spareforan
staltninger, som blev iværk
sat i 1971.
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Hver dag bruges ¥2 mil. kr.
Til yderligere illustration af
regnskabet er foretaget op

stilling over indtægter og ud
gifter pr. dag, d.v.s. regn
skabet divideret med 365 =

Indtægter
Kr.
Abonnementer og overenskomster .................... 406.000,Betalt arbejde........................................................ 173.700,Andre indtægter...................................................
4.900,584.600,-

Bramming har
sin egen mening
om økonomien:

Udgifter
Kr.
Løn- og andre personaleomkostninger............... 398.400,Vogn- og materielomkostninger............................. 66.000,Forbindsstoffer og lignende ................................. 20.300,Ejendommenes drift ............................................... 22.200,Administrationsomkostninger ............................... 20.800,Andre omkostninger.............................................. 13.300,541.000,-

Bruttobeløb til investering m. v..............................
4- værdiforringelse af materiel og bygninger . ..
Nettoresultat ........................................................

Korpsets investeringer har i
det forløbne år i alt andra
get 25,3 mill, kr., som for
deler sig på bygninger med
8,0 mill. kr. og 17,3 mill. kr.
til materiel.

60 mill. kr. til det offentlige
Af korpsets samlede udgif
ter i 1971 på 213,3 mill. kr.
er direkte i statskassen ind
betalt nedenstående beløb.

Kr.
43.600,43.300,300,-

Af yderligere bidrag til det
offentlige kan nævnes ATP
og benzinafgiften, som an
drager henholdsvis ca. 0,6
mill. kr. og ca. 1 mill. kr.
samt den del af momsen,
som vi i henhold til de sær
lige vilkår, der gælder for
Falck, ikke kan refundere,
tilsammen et beløb der be
laster regnskabet med i alt
ca. 5 mill. kr.

Kildeskat ...............................................................
Motorafgifter ............................................................
Ejendomsskatter ....................................................
Aktieselskabsskatter ...............................................
Direkte indbetalt til statskassen ...........................
Hertil kommer merværdiafgift, som er afregnet
uden for driftsregnskabet med ...............................

T.H.

Mill. kr.
43.0
2.5
0.7
0.3
46.5

8.2
"547
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ERA er i gang mec
ERA er som bekendt ikke, hvad det har væ
ret. Men det fungerer stadig. Den samme ser
viceorganisation eksisterer stadig, blot er
dimensionerne omkring hjælpeapparatet re
duceret. ERA er i gang med en ny sæson med
mange hjælpeydelser og problemer, men så
vel i Hamburg som i København er man
parat til at løse opgaver for danske turister
i udlandet. For at få konstateret, hvordan
hjælpen til danske i udlandet fungerer i dag,
hvor flere organisationer tager vare på op
gaverne, tog redaktionen med på en ERAtur til Polen.
Vor udsendte medarbejder
beretter:
HJEMTRANSPORT AF
AC 85.501 (Taunus 17M)
FRA WROCLAW, POLEN

lyskland, men besværlighe
der med visum medfører, at
sagen overgives til ERA,
København. Få dage efter
er visum etc. udstedt, og
chaufføren - det er også mig
- er rejseklar.

I Polen
Fruen sidder alene i Wroclaw
og har søgt bistand hos den
danske ambassade i Warzawa. Heldigvis er hun rejse
vant - også i østlandene,
men sprogvanskeligheder og
de spartanske levevilkår gør
ikke omstændighederne om
kring det danske, nødstedte
ægtepar bedre.
Via Warzawa, hvor jeg har
kontakt med ambassaden,
går turen pr. fly videre til
Wroclaw. Ankomst kl. 18.
Kontakt med fruen. Manden
har det bedre, fortæller hun.
Fuldmagt til det polske told
væsen skal udfærdiges. Am
bassaden hjælper med polsk
oversættelse. Derefter besøg
på hospitalet. Manden skal
underskrive fuldmagten. -

Et hjertetilfælde
Et københavnsk ægtepar er
på ferietur på vej gennem
Polen. De har sikret sig selv
gennem SOS, og bilen gen
nem såvel SOS som ERA.
Under ophold i Wroclaw får
manden et hjertetilfælde og
indlægges akut på hospitalet
i Wroclaw. Fruen er - på
grund af de polske forhold dårligt stillet. Alarm til SOS
i København og ERA i
Hamburg. SOS meddeler, at
man vil afvente hospitalets
klarmelding om hjemtrans
port. ERA lover at sørge for
hjemtransport af bilen sna
rest muligt.

ERA-hjælpcn sættes i gang
ERA, Hamburg, søger først
hjælpen etableret fra Vest134

Vor udsendte medarbejder synes, at Københavns Kommunehospital er
et palads ved siden af de polske hospitaler.

n ny sæson

Forholdene på hospitalet er
elendige. Kobenhavns Kom
munehospital er et palads til
sammenligning. Men be
handlingen - forholdene ta
get i betragtning har været
udmærket, beretter manden.
Fysisk har han det bedre,
men psykisk er det så som
sa. Det er dog en trost, at
ambassadøren kommer med
dansk lægehjælp dagen efter.
Og bilen lover jeg al sorge
for.
Spiser middag med fruen,
som beretter om deres
trængsler. Men den danske
ambassade har været en stor
hjælp. El cadeau til uden
rigsministeriet og dels am
bassadörer verden over.
Ophold på el ,J. kl.s hoter*
om natten. Man er forvænt,
bevares. Men der er dog
varmt vand fra kl. 3-5 om
nallen og koldt vand lil kl.
12 middag. Man går blot i

seng og trækker „jerntæp
pet“ godt op om ørerne.
Næste morgen på told kon
toret. Bilen skal overføres lil
mit pas - og slettes på eje
rens. Ellers kommer han
ikke ud af Polen, hvor sort
børs og korruption florerer.
Bcsoget pa toldkontoret er
et kapitel for sig. Her viser
bureaukratiet sit værd. De
polske kunder venter og
venler. Tolderne snakker og
ryger. Motivation og initia
tiv eksisterer ikke. Hvis vi
her i landet har skranke
paver. mangler jeg ord for
at beskrive de polske embedsmænd. 2*Z time senere
er en attest (en A4-side) ud
fyldt med stempler o.s.v. Jeg
er klar til hjemturen.
Vejen gar via Poznan, Stet
tin til Svinemünde. Tolderen
ved grænsen er venlig, så da
jeg har deponeret mine pol
ske penge, der hverken må

importeres eller eksporteres,
kan jeg køre om bord på
færgen til Yslad i Sverige.
Mine fa trængsler - til sam
menligning med ægteparrets
- er overstået. Man er ude
af systemet. Inden Øster
søens bølgeskvulp vugger en
i søvn, undres man over, at
lærde danskere kan anbefale
os andre el sådant sam
fundssystem. Men Polen er
i øvrigt et rigt kulturland
med mange seværdigheder.
Det er trods all et besøg
værd.

ERA’s fremtid
Turen gav . anledning til
overvejelser om ERA’s frem
tid. Vi har flere serviceorga
nisationer, der betjener ho
vedparten af danske i udlan
det, sa behovet i det store
hele kan siges at være dæk
ket.
jea
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I de senere år har vi plejet
en interessant kontakt i
Vesttyskland. Det begyndte
med. et vesttysk besøg på
Gladsaxe-stationen af en
gruppe mænd, som gerne
ville se og høre noget om
vor organisation og dens ak
tiviteter. Det var folk fra en
organisation, der kaldte sig
„Technisches Hilfswerk“, og
som åbenbarede megen vi
den om og interesse for red
ningsopgaver og deres løs
ning. Da jeg i 1971 deltog i
tysk Røde Kors' kongres i
Göttingen, blev jeg en aften
afhentet på mit hotel og
kørt ud til det lokale Hilfs
werks station, hvor en snes
medlemmer af organisatio
nen var til stede. Nogle af
dem kendte jeg fra deres be
søg i Gladsaxe. Jeg fik fore
vist gruppens køretøjer og
materiel, og vi diskuterede
tingene til ud på de små
timer. Senere fik vi kontakt
med gruppen i Nelzen, Sar
stedt og andre byer, og det
ser ud til, at både de tyske
og de danske redningsfolk
vil kunne få megen gavn af
en erfaringsudveksling.

Hvad er Technisches Hilfs
werk da?
Man kan godt kalde THW,
et redningskorps, men selv
siger tyskerne, at deres or
ganisation er en teknisk
katastrofehjælp-organisation
med humanitære opgaver og
mål. Det er ikke nogen lille
organisation. Over 70.000
mand er knyttet til de 500
stationer, der er oprettet i
forbundsrepublikken. Orga
nisationen er underlagt en
direktion, som sorterer un
der indenrigsministeriet. Der
er altså tale om en offentlig
institution, som får de nød
vendige midler fra staten.
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Med kommunerne har THW
egentlig ikke meget at gøre,
udover at man efter behov
bistår de lokale brandvæse
ner, når særligt store opga
ver skal løses. Det kan også
forekomme, at en kommune
stiller stationslokaler til rå
dighed på særligt favourable
vilkår.
Det mest bemærkelsesvær
dige ved THW er vel nok,
at det stort set bygger på
frivillighed hos de 70.000
mand. At være tilknyttet
THW er en helt frivillig sag.
Når man melder sig, får
man udleveret uniform, støv
ler og hvad der ellers hører
til af arbejdstøj, og man får
sikkerhed for eventuel tabt
arbejdsfortjeneste. Men man
får ingen løn eller anden
form for fordele. Man yder
virkelig et offer.

Da det er en ren og ulønnet
bibeskæftigelse at være knyt
tet til THW, er det klart, at
tjenestens omfang er be
grænset. Normalt til 3-4 ti
mer om ugen. Man har i
hver by en bestemt tjeneste
aften, og den bruges til øvel
ser, instruktion og teoretisk
uddannelse og til pasning af
materiel. Nogle steder’ mø
des man også lørdag efter
middag eller søndag formid
dag. For større grupper må
man bruge flere aftener om
ugen, så folkene ikke falder
over hinanden. Gruppernes
størrelser er meget forskel
lige. I byer som Göttingen
og Nelzen er de på hver et
halvt hundrede mand. I Sar
stedt, lidt syd for Hannover
var der 35, men i byer som
Hamburg, Berling og Mün
chen er man oppe på 1500—
2000 mand.

Når man har haft lejlighed
til at se, hvad disse rednings
grupper kan præstere, impo
neres man ikke så lidt, og
vi kan sikkert lære en del af
det uddannelsessystem, der
gælder i THW. Hver mand
får en grunduddannelse på
80-90 timer omfattende materiellærc, motorlære, afstiv
ning O.S.V., og når denne ud
dannelse er vel overstået
ved en skriftlig, mundtlig og
praktisk prøve, finder der
en videregående uddannelse
sted. Den omfatter aktion til
brud på el-, gas- og vand
ledninger, bådtjeneste, bro
bygning,
nødtelefonanlæg,
bjergning af forskellig art
o.s.v. Denne videregående
uddannelse strækker sig over
henved 200 timer på statio
nen og et internatkursus på
14 dage. 1 almindelighed går
der 4 år med denne supple
rende uddannelse.
Tredje uddannelsesfase, som
man ikke forpligter sig men
nærmere udpeges til, omfat
ter chaufførkursus, sprængkursus, dykkerkursus og le
derkursus.

THW anlægger oliespærring pä en forurenet sø.

Man er netop ved at færdig
gøre en stor og meget mo
derne højskole i Arweitcr
mellem Bonn og Koblenz
for det pligtige 14 dages
kursus og specialkurserne.
Det siger sig selv, at alle kur
ser er gratis, og at man på
skolen får både uddannelse,
bøger, frit ophold og tabt
arbejdsfortjeneste.
Det er nævnt, at alle 70.000
mand er frivillige. Kun fuld
tidsbeskæftigede ledere og
instruktører får løn, og det
drejer sig i hele forbunds
republikken ikke om mere
end 100 mand. En mindre
del af de frivillige cr ikke
helt frivillige. Det er folk,
som ved at vælge tjenesten
i THW fritages for militær
tjeneste. Disse folk skal for
pligte sig til at gøre tjeneste
og gennemføre den ønskede
uddannelse i en 10-årig pe
riode. Men ser man bort fra
denne gruppe, cr det rime
ligt at spørge, hvad der får
70.000 mand til frivilligt at
ofre 2-300 timer om året på

uddannelse, øvelser, mate
rielpasning etc. uden at få
en krone for det. Svaret er
ganske enkelt. Interessen for
selve sagen og adgangen til
at få en uddannelse, der for
mange udgør et nyttigt
supplement til den uddan
nelse, de i forvejen har. Der
til kommer så kammeratska
bet og det samvær, man i
øvrigt organiserer i form af
konkurrencer, fester o.s.v.

Vi har hidtil kun omtalt den
tjeneste, der som oftest lig
ger om aftenen på en be
stemt ugedag og måske sup
pleret med nogle timer lør
dag eller søndag. Dertil
kommer så den tid, der ind
går, når grupperne kommer
i aktion. Det ligger i sagens
natur, at man ikke kan ryk
ke ud øjeblikkeligt. Mand
skab og ledere skal tilkaldes
fra deres hjem eller arbejds
plads. Der regnes med 30-60
minutter fra alarmers mod
tagelse til afgang fra statio
nen.
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Opgaverne, som THW kal
des ud til, er meget forskel
lige, men fælles for dem er,
at det er store og vanskelige
opgaver, som det i reglen
tager lang tid at løse. Nød
forsyning af vand, gas og
elektricitet til store omrader,
som af en eller anden grund
har fået forsyningerne stop
pet, er en opgave for THW.
Men også assistance ved tog
ulykker, større oversvømmel
ser, ved skader på brofor
bindelser og huse samt op
rydning på ulykkessteder hø
rer til de normale THW-opgaver. Nu og da tager man
sig også af småting som
fældning af store træer, der
truer med at vælte, afstiv
ning af huse, der synes at
stå lidt usikkert, og man kan
også finde på at bjerge biler,
der er kommet på afveje i
bjergene eller i floderne.
THW arbejder godt sammen
med Røde Kors og de fri
villige brandvæsener. Disse
tre organisationer har det
fælles, at de arbejder frivil
ligt og af interesse for at
yde hjælp, når samfundet
trænger til den. Man pas
ser meget på ikke at kom
me ind på de andre organi
sationers arbejdsområder. Derfor beskæftiger THW sig
heller ikke med patientbe
fordring eller brandslukning.
Men man hjælper f. eks.
Røde Kors med at frigøre
kvæstede, og man hjælper
brandvæsenet med afstiv
ning - kommandoetablering
- afspærring - nødtelefon pumpning o.s.v.
Assistancer ydes af THW
ikke blot i Tyskland, men
også i andre lande, som har
brug for hjælp. THW har
været sat ind på storstilede
hjælpeopgaver i Holland,
Jugoslavien, Tyrkiet, Tune-
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Tagdæknlng efter svære storme tager THW sig også af.

sien, Pakistan og Peru for
blot at nævne nogle, og alle
steder har der været tale om
en effektiv indsats med
mandskab og materiel.
Materiellet er et kapitel for
sig. Det er stort og kraftigt,
og det omfattes med en til
kærlighed grænsende om
sorg. Man råder over 5-6000
enheder. - Hovedparten er
store materielvogne med
omhyggeligt pakkede kasser
med værktøj og apparatur.
Her fornægter tysk grundig
hed og systematik sig ikke.
Alle ting er på plads og i
fin stand. THW-kranvognene ligner ikke vore. De er
nærmest beregnet til loko
motiver og den slags tungere
genstande, men skal det
være, kan de selvfølgelig og
så hejse en lille personvogn
op fra en bjergkløft. Af spe

cialkøretøjer findes en del
med radio- og telefonanlæg,
pumper og materiel til rens
ning af forurenet vand.
Nu lyder alt dette jo over
vældende. Man må dog ikke
glemme, at forbundsrepu
blikken er et stort land godt og vel ti gange større
end Danmark og med langt
større ulykkesrisici. Man må
kunne sætte ind med stort
materiel og mange folk, når
store ulykker sker.
THW er som nævnt en stats
institution. Alle udgifter til
materiel, lokaler, uddannel
se, tabt arbejdsfortjeneste,
uniformer o.s.v. afholdes af
staten. Hver gruppe får til
delt midler efter et budget,
og egne indtægter forekom
mer kun undtagelsesvis. Det
kan hænde, at en haveejer
har et stort træ, der truer

med at vælte. Hvis han
snakker fornuftigt med den
lokale THW-leder, kan han
godt få THW til at ordne
sagen for sig, og hvis han
så honorerer assistancen, kan
beløbet bruges til en lille
festlighed. Han kan selvføl
gelig også fyldestgøre sig i
naturalier, f. eks. i form af
et par kasser øl og flasker
Bummelunder. Men helt ef
ter reglerne er det vist ikke.
THW ligner ikke os, selv
om mange af de opgaver, vi
løser, svarer til dem, der lø
ses af THW. Man kan heller
ikke sammenligne det med
vort civilforsvar, først og
fremmest fordi man i THW
ikke bruger værnepligtige og
først sætter folk ind på op
gaver, når de har gennem
gået en uddannelse på 80-90
timer og deltaget i en række
øvelser, men også fordi
THW-grupperne er spredt
over hele landet og udgør
over 500 lokale beredskaber.
THW kan ikke sammenlig
nes med noget, vi kender
her i landet. Derfor må man
nøjes med at karakterisere
det som et redningskorps på
en anden måde.
BJ

Et af THW’s specialer: Anlæg af en nødbro.

Helfen wollen ist gut
Helfen können ist besser
Helfen will gelernt sein
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OMDREJNINGER
&
TRÆKKRAFT
I tidsskriftet „Danske Vognmænd" har civiling. Aksel Mortensen i en artikel om vore
lastvognes kraftoverføringssystemer på en
populær måde beskrevet, hvilke problemer
der knytter sig til konstruktionen af de mo
derne lastvognes gearkasser og bagtøj. Det
er også på glimrende måde såvel illustreret
som beskrevet, hvilken afgørende betydning
udvekslingsforholdene i gearkasse og bagtøj
har for lastvognens trækkraft under alle kør
selsforhold. Vi har valgt at uddrage nogle
interessante kurver og kommentarer fra
artiklen, der bl. a. viser, at lastvognenes
trækkraft også er afhængig af chaufførens
gearingsaktivitet.
Kraftkilden: Dieselmotoren
Af mange årsager er diesel
motoren den mest hensigts
mæssige kraftkilde til last
vogne.
Alt efter konstruktion og
størrelse trækker de fleste
dieselmotorer bedst ved en
omdrejningshastighed på et
sted mellem 1200 og 1800
omdrejninger pr. minut. Ved
disse omdrejninger arbejder
motoren tillige mest økono
misk, medens såvel træk
kraft som økonomi forrin
ges, når omdrejningerne for
øges respektive reduceres. Dieselmotoren har dog en
fundamental fejl, at den ikke
yder sin største trækkraft
ved de hastigheder, hvor
trækkraften behøves.
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Udvekslingen
Derfor må chaufføren under
alle kørselsforhold forsøge
at holde motorens omdrej
ninger inden for den ram
me, hvor trækkraften er
størst, og hans middel til at
nä målet er en korrekt be
tjening af gearkassens og
bagtøjets udvekslingsmulig
heder.
En forudsætning herfor er
naturligvis, at lastvognskon
struktøren har beregnet ud
vekslingen rigtigt, og at vog
nen således er forsynet med
det nødvendigt antal „trin“
mellem højeste og laveste
gear.
Ser vi pa de af korpset mest
benyttede modeller til bjerg
ning og slæbning af tungere

objekter, nemlig Ford D 800
og Scania 110, er der for
begge vognes vedkommende
10 gearingsmuligheder.
Ford’en har en 5-trins ho
vedgearkasse og et 2-trins
bagtøj, medens Scania'en har
en 1 O-trins gearkasse, hvor
der mellem de 5 hovedgear
er „indskudt“ en udveksling
efter et såkaldt „splittersy
stem“.
Selv om dimensioner og yde
evne er forskellig for de to
vogne, er princippet for op
nåelse af den maximale
trækkraft det samme.
På figur 1 ser vi, hvordan
omdrejningerne svinger ved
hvert gearskift, hvis man
alene benytter de 5 „hoved
gear“. 5 gange, indtil vog
nen er i fart, er motoren un
der de omdrejninger, hvor
ydeevnen er bedst. Resultat:
dårlig trækkraft og økonomi.
På figur 2 er vist, hvordan
vognen vil fungere, når alle
10 gear benyttes under ac
celerationen. Springene fra
gear til gear er nu små, og
omdrejningerne kan hele ti
den holdes i det fordelagtig
ste område, lidt over 1500
omdrejninger/min.
For begge figurer gælder den
forudsætning, at chaufføren
af hensyn til økonomi, hold
barhed og støjniveau har
valgt at skifte gear ved 2000
omdrejninger pr. minut, selv
om maksimalomdrejningerne
måske er 2500.
Ved sammenligning af de to
figurer ser vi tydeligt, hvor
for lastvognskonstruktøren
har valgt at forsyne såvel
Ford som Scania med 10 ud
vekslinger: Af hensyn til
trækkraft, holdbarhed og
økonomi.

Derfor vil nogle redderes
spontane forbandelser over
en kranvogns manglende

Fig.1

Fig.2

De to figurer viser motorens muligheder ved de forskellige hastigheder:
Øverst: De normale 5 hovedgear benyttes. Resultat dårlig trækkraft og økonomi.
Nederst: Både gearkasse og 2-trins bagtøj benyttes. Resultat, små spring fra „gear“ til „gear“, fordelagtigt
omdrejningstal og god økonomi.

trækkraft måske kunne af
løses af en lidt flittigere
brug af gearstangen. Og beg
ge de nævnte vogntyper har
omdrejningstæller, således at

de nævnte omdrejningsgræn
ser til stadighed kan kontrol
leres.
Vi har tidligere i Meddelel
ser nr. 2 68 beskrevet, hvor

dan et 2 gears bagtøj udnyt
tes bedst, og hvordan gear
skiftet foretages. Og det er
noget, alle kan lære.
jea
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BREVE UDEFRA

Breve fra erhvervspraktikanter:
Jeg synes, at det var en spændende oplevelse. Man fik lov at lave en masse, og jeg fik
også en meget fin behandling. Jeg kunne godt tænke mig at blive redder.
Jeg synes, at det var et godt sted at arbejde. De var meget flinke, og det er jo også der
for, man godt kan lide at være redder.
Vældig godt. Interessant. Godt kammeratskab. Spændende.

Der var en god atmosfære i firmaet. Jeg fik et indtryk af den daglige redders tilværelse
i arbejdstiden. Jeg anbefaler det til andre.
... og til sidst et brev fra en kvindelig erhvervspraktikant:
Jeg vil gerne sige tak for den uge, jeg har tilbragt som erhvervspraktikant på station
Kalundborg, det var virkelig interessant, og jeg synes, at jeg har fået et godt indblik i,
hvordan arbejdsgangen er på en Falck-station. Det var sjovt at være med ude at kore,
og jeg har jo nok heller ikke taget skade af at være med til at gøre bilerne rene. Så hvis
jeg ikke kan blive radiotelegrafist, er det ikke helt usandsynligt, at jeg vil forsøge på at
blive Falckoline, som det så smukt hedder. Endnu engang tak for ugen, der er gået, og
sidst men ikke mindst tak for jeres hyggelige måde at være på.

Falck Zonen, København
Jeg vil gerne hermed udtale min anerkendelse og tak for god og præcis betjening ved
hjemtransport af min bil og mig fra Fredericia til København den 21. april 1972.
Abonnent i København

Station Fredericia: Redder Kurt Bjarne Christensen udførte assistancen.
Falck Zonen
Ribe
Da vi søndag den 30. april 1972 var på en lille tur til Odense, gik vores gamle bil i stykker.
Og vi vil hermed takke Falck Zonen for Deres venlige, hurtige og gode service, som blev
ydet os.
Abonnenter i Ribe
Falck Zonen
Hellerup Afdeling
Jeg vil gerne med disse linier bringe Falck Zonen i Hellerup en hjertelig tak for en helt
ud enestående service.
I juli 1971 bragte De min kone hjem fra Silkeborg. I år har De tre gange bragt min vogn
til Andersen og Martini's værksted i Lyngby, og i marts måned bragte De min vogn til
Silkeborg Motorkompagni. Her fik jeg en helt ny motor i min dejlige, gamle vogn og håber
nu ikke, jeg foreløbig skal gøre Dem ulejlighed.
Jeg synes, det er en helt ud enestående service, Falck Zonen yder sine kunder, og jeg
fatter ikke, at ikke alle husstande og bilejere i Danmark tegner abonnement.
Jeg ønsker at fremhæve den enestående venlighed, man møder netop i Hellerup afdelingen.
Endnu engang hjertelig tak.
Abonnent i Hellerup
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Falck Zonen
København
Oversat fra engelsk:
Jeg skriver for at takke Falck Zonen for at stille to chauffører til rådighed til hjælp for
gennemførelse af transport-programmet under hertugen og hertuginden af Kent’s besøg.
Både hr. Jensen og hr. Petersen kørte godt og var meget villige og hjælpsomme. Viderebring min tak til dem.
Den engelske ambassade
Det var redderne John Jensen og Erling Petterson, der kørte.
Falck Zonen
Kerteminde
Min mors og min hjerteligste tak fordi denne transport kunne lade sig gøre.
Deres Falck-mænd er enestående, de må høre til Danmarks bedste! Og de er lige friske og
flinke alle. Det må i alt fald betyde meget, når det virkelig gælder.
Abonnent i Kerteminde
Falck-stationen Tårnbygård
Må det med disse få ord være mig tilladt at udtale min påskønnelse og varmeste tak for
den ualmindelig fine service og hjælp, jeg modtog fredag den 18. ds. kl. ca. 22.30, da jeg
fik skiftet hjul på min punkterede bil hjemme på min bopæl, og denne blev kørt ud til mig
i lufthavnen, hvor jeg var modt på nattevagt kl. 22.00 ved brug af Taxa, da jeg først opdagede
punkteringen kl. 21.45, da jeg skulle af sted.
Jeg har i den korte tid, jeg har været abonnent, haft brug for Falcks venlige og effektive
hjælp mange gange og takker herfor.
Abonnent i Dragør

Station Tårnbygård: Redder Sv. Larsen udførte assistancen, Torben Laustrup var vagtmester.
Falck Zonen
Ålborg
På denne måde vil jeg gerne have lov til at sige Dem tak for den enestående venlighed og
hjælpsomhed, De viste mig, lige fra jeg den 15. april 1972 kl. 07 påkaldte Deres hjælp, til
De den samme dag .kl. 11.35 afleverede min vogn PK 22.865 her i Skagen.
Hele den række af uheld, der kædede sig sammen for mig, havde bagatelagtig karakter,
men det var velsignet at møde den imødekommenhed alle lige fra vagtmester, mekanikere
til reddere viste mig.
Som gammel abonnent kender man firmaets legendariske venlighed, men en sådan dag vir
ker i høj grad bekræftende.
Abonnent, Skagen

Kunstmaler Niels Eric Lange (1890-1919)
havde i 1913 i tidsskriftet Ravnen en teg
ning om Falck som fluefangere.
I påskønnelse fra hans søstre, frk. Hil
dur C. Lange og fru Olga L. Butter
worth, modtog vi originaltegningen og
følgende:
- Dette blad fra hans (Niels E. Langes)
skitsebog sender vi med vore bedste
ønsker om fortsat indsats af det tillids
vækkende og - altid - oplagte FalckZonen's personale, som vi har haft kon
takt med!
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Jan
Assentorp:

Redderen - og hans eget
lille værksted
Nogle stationer har i stedet
for et bredt sortiment af
håndværktøj i aulohjælpkøretøjerne investeret i en min
dre, men godt udstyret værk
tøjskasse til hver redder.
Andre steder har reddere af
egen drift investeret i en
værktøjskasse. Rigtigt an
vendt kan den nemlig skåne
redderen for mange, lange
bugseringer. Den havarerede
vogn repareres på stedet kunden kører selv videre, og
en god service er ydet. Vi
har set en del velassorterede
kasser med reservedele: sik
ringer, pærer, platinsæt m. v.
til alle gængse automobiler.
Redderne siger, at det er en
god investering, fordi den
danner basis for god service,
og hvad deraf følger.

Hvad koster en værktøjs
kasse
Det må erkendes, at korpset
hvert år investerer i en mas
se værktøj til vognparken.
Hvor der handles der spil
des, desværre. Det kan være
et problem al holde værk
tøjet i alle vognene i orden.
Derfor kan det synes som
en fornuftig ting at investere
i værktøjskasser til hver red
der i lighed med, hvad man
gør på maskin- og autoværk
steder. Værktøj og kasse ko
ster omkring 100 kroner,
men ved et samlet køb kan
investeringen sikkert gøres
for det halve. Det er fore
slået. al værktøjskassen kan
indgå som en del af den per
sonlige udrustning. Redde
ren kvitterer for modtagel
sen - og skal ved mangler
selv erstatte og supplere.
Det sparer bugseringer
Mange og lange bugseringer
spares, når autohjælpen ydes
af en fingernem redder med
værktøjskasse. Fingernemhe
den er et erfaringsspørgs-

Værktojskassen behøver Ikke at være stor og tung. Det er det rig
tige Indhold, der tæller.
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mål, men cl kursus i for
brændingsmotorer kan også
danne basis for al klare de
hyppige årsager til motor
stop som f. eks. tændingsfejl,
knækket kilerem etc. Det er

opgaver, der kan klares ude
på landevejen eller i garagen
pa den nærmeste station. Og
sa cr del god service for
abonnenterne.
jea

Nu er det moderne!

145

Falck-station
genoplivet
Stationen, der lukkede,
er åbnet

Ved en forhandling i forsommeren 1971 mellem Nexø
kommune og korpset om brandslukningen i storkom
munen nåede man til enighed om, at korpset skulle over
tage Nexø kommunale brandvæsen og samkøre dette
med korpsets brandvæsen i Svaneke. Direktør Mogens
Falck, der førte forhandlingerne, godkendte samtidig en
flytning af stationen fra det tyndt befolkede Svaneke til
det mere tætbefolkede område af det bornholmske øst
land, nemlig Nexø. Korpset havde tidligere station i Nexø,
men den blev som følge af en rationalisering nedlagt i
1967.

Et projekt til 1 million
blev godkendt

Det blev overdraget konstruktør John Assentorp, drifts
afdelingen, København A/S, at være arkitekt på et byg
geri på en 6000 m2 stor grund på hjørnet af Industrivej
og Andersen Nexøvej. Købsprisen for grunden var 6 kr.
pr. m2. Bornholms Arkitekt- og Ingeniørkontor blev en
gageret som rådgivende ing.firma.
Allerede den 26. juli 1971 forelå et godkendt projekt.
Og i midten af august forelå byggetilladelsen. Efter lici
tation blev byggearbejdet overdraget tømrermester Kjeld
Olsen, Nexø, i hovedentreprise. Pris 625.000 incl. moms.
Byggeperioden beregnet til syv måneder.
I projektet indgik en separat stationslcdcrbolig. Til brug
herfor blev et typehus, „PL-Huset“, sat i ordre til på
begyndelse primo februar 1972. Byggetid 2JX måned.

Det eneste, man skulle
huske, var køretøjer og
hovedpude

Ultimo april 1972 var stationen som planlagt færdig, og
den 2. maj flyttede st. Svaneke til Nexø. Udover køre
tøjerne var hovedpuden det eneste, mandskabet skulle
medbringe. Alt øvrigt udstyr var installeret og klar til
brug. Den nye station er på 650 m2 etageareal, fordelt
med 300 m2 garage, vagtbygning 175 m2 og kælder 175
m2. Byggeriet fremstår i gule mursten med limtræsbjæl
ker som dragere i garagen. Den er med støbt etageadskil
lelse. Der er rigelig udenomsplads til vask, brændstofpå
fyldning og slangesoignering. Slangerummet er på 16 m2
og indeholder slangevaskemaskine, slangetørreskab og
slangemagasin.

I garagen er der revisionsgrav med udsugning og 10 t
hydraulisk gravlift. Endvidere et mindre værksted med
bl. a. filebænk og højtrykssmøreapparat. Stationen har
eget tankanlæg, leveret af BP.
146

I vagtbygningen er i stueetagen bade- og vaskerum samt
toiletter. Endvidere brandinspektørkontor, ekspeditions
kontor, stationslederkontor, 3 stk. 2 mands hvilerum
samt opholds- og spisestue med køkken.
Kælderen rummer sikringsrum, fyrrum, skabsrum med
trappeforbindclse til garagen, div. depotrum og en 30
mands skolestue med separat toilet, garderobe og køk
kenforhold.

Skolestue til 30 mand

Stationsleder Knud Pihl er flyttet ind i et dejligt, nyt
typehus i nær tilknytning til stationen. Bemandingen af
den nye Nexø-station, der centralalarmeres fra Rønne
stationen, er 1 leder, 6 reddere, 1 mekaniker og 16
brandmænd. 1 garagen holder 1 vagtsprøjte, 1 slange
tender, 1 automobilsprøjte (reserve), 2 kranvogne, 2 am
bulancer, 1 sygetransportvogn samt 1 båd.

Typehus til stations
lederen

Brandinspektør Ib Møller, Ncxø, har været tilsynsføren
de for det rådgivende ingeniørfirma, ligesom distrikts
leder Alfred Jensen, Hellerup, og konstruktør John
Assentorp har varetaget byggeriet på korpsets vegne.
Set i relation til de summer, der normalt’ investeres i
stationsbyggeri, må det erkendes, at FALCK i Nexø har
fået en fin station til en rimelig pris.

Fin station - til små
penge
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ramminge

z- Falck
S Zonen

Civilforsvar S
Den 17. marts 1972 indviede
Bramminge kommune en ny
opført brandstation og kom
mandocentral. Disse facili
teter indgår i et projekt for
et fælles bygningskompleks
for brandvæsenet og civil
forsvaret. De indviede byg
ninger er 1. og 2. etape af
projektet, idet dette også
omfatter kontorer for brand
væsenet og civilforsvaret
samt undervisningslokaler og
folkerum til fælles afbenyt
telse, ligesom der for civil
forsvaret opføres depot samt
dertil hørende birum såsom
toiletter.
rengøringsrum.
værksted for undervisnings
rekvisitter, sikringsrum m. v.
Yderligere er skitseret en ud
videlse. såfremt kommunen
i fremtiden ønsker oprettet
en bemandet redningsstation.
Udvidelsen er skitseret på
den med A mærkede teg
ning, ligesom rumfordelingen
fremgår af denne.
Radioalarmcring
Bramminge kommune har
overenskomst om brandsluk
ning med DE DANSKE
REDNINGSKORPS,
som
på grundlag heraf har op
rettet et dcltidsbemandet
brandvæsen med en brand
leder, tre assistenter og ti
brandmænd. Brandvæsenets
materiel består af en auto
mobilsprøjte (3000 Itr. vand
tank). en slangctender samt
en 18 meter Magirus på
hængsstige. Pr. 1. januar d.å.
ændredes alarmeringssyste
met i Bramminge, idel man
udskiftede telefonalarmerin
gen med et Niros radioalar
meringsnet, som aktiveres
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fra stationen i Esbjerg. Delte
radioalarmeringsnet har be
virket. at mødeprocenten til
førsteudrykningen er steget
fra omkring 50 % til ca.
90%. I øvrigt skal det be
mærkes. al brandmandskabet
i Bramminge er meget ak
tivt, hvilket naturligvis be
virker, at brandslukningen
varetages på en for såvel
kommunen som korpset be
tryggende og effektiv måde.
De gode forhold søges hele
tiden styrkel gennem blandt
andet
fællesarrangementer
for brandmandsklubben og
civilforsvarsforbundet, lige
som der på såvel planlæg
nings-som uddannelsesområ
det hersker et fortrinligt
samarbejde mellem civilfor
svaret. de mere myndighedsprægede organisationer og
DE DANSKE REDNINGS
KORPS.

CF og Falck i samarbejde
Det nyligt indviede byg
ningskompleks er blevet til
i samarbejde mellem Bram
minge kommune, civilfor
svarsstyrelsen, CF region
IH og DE DANSKE RED-

NINGSKORPS, og er som
sådan et kendetegn for det
gode
samarbejde.
Indtil
Bramminge kommune kan
skaffe midler til viderefø
relse af projektet, har CFkommissionen stillet kom
mandocentralen til rådighed
for uddannelse og møder for
såvel CF-forbundet. brand
mandsklubben og Falcks
personale.
Klub og godt samarbejde
Den omtalte brandmands
klub har i dag 40 medlem
mer fra henholdsvis brandinspektoratet, den kommu
nale beredskabsstyrke og
Falck, idet alle personer med
tilknytning til brandvæsenet
kan være medlem. Denne
klub har været stærkt med
virkende til at etablere og
styrke det gode forhold, der
i dag hersker mellem per
sonalet i såvel brandvæse
net som civilforsvaret og
den kommunale beredskabs
styrke.
De nye faciliteter, som nu er
til vor rådighed, kan kun
gavne både brandvæsenet og
civilforsvaret, idet samarbej
det herved kan yderligere
udbygges, og kendskabet til
begge organisationer der
igennem udbredes til stadig
større dele af den befolk
ning, som disse organisatio
ner har til opgave al be
tjene på bedst mulig måde.

Ejvind H. Jensen,
civilforsvarslcdcr.
Fra indvielsen af garagebygnin
gen i Bramminge.

D. Holten Larsen,
stationsleder.

Tegningen over den nye brandstation/kommandocentral i Bram
minge viser bedre end ord, hvor
ledes et Falckbrandvæsen og det
lokale civilforsvar kan huses i
samme bygning til fælles gavn.

Ny station til efteråret
Den 11. juni erhvervede
korpset en ejendom i Sten
løse, med det formål at
etablere en redningsstation. I
forste omgang er det ved
taget at etablere en skifte
vagtordning på stationen, så
ledes at stationen vil være
lukket i aften- og nattetimer
ne. Der forestår i øjeblikket
en detailplanlægning af sta
tionsetableringen,
ligesom
der skal foretages visse om
bygninger på den nyerhver
vede ejendom.

Såvel kommunerne i områ
det som befolkningen vil
blive orienteret om vilkårene
for stationselableringen, og
det understreges, at åbningen
af en station på skiftevagtbasis skyldes et ønske fra
korpset om en bedre betje
ning af abonnenter og andre
kunder i området.
Station STENLØSE set fra Frederikssundsvej. Der forestår om
bygning, ekstra grundkøb m. v.,
før den er klar som Falck-station.

Randers
I Randers forberedes en
temmelig stor nyskabelse i
stationens historie. Der er
købt en ejendom i den syd
lige del af byen, Kristrup,
og her forberedes en relæ
station til den bestående.
Byen er efterhånden så stor,
at den kan „føde“ to Falckstationer. Relæstationen på
tænkes som dagvagtstation.
Samtidig er „hovedstatio
nen“ i byen i færd med at
blive ombygget. Der indret
tes ny vagtcentral og sove
rum til mandskabet.
Ebeltoft
For nogle ar siden var det
et stort spørgsmål, om korp
set skulle etablere og ud
bygge en station i Ebeltoft
eller ej. Man valgte at blive
- af hensyn til færgetrafik
og publikum. I dag er Falck
i færd med at bygge ny sta
tion i byen. Der arbejdes på
en grund nær vand og
Strandvej, og byggeriet ven
tes færdigt i efteråret 1972.

Skive
En af korpsets mest effek
tive stationer ligger i Skive.
Energien belønnes nu med
køb af naboejendom og ind
retning af mandskabslokaler
i stationsicderens tidligere
tjenestebolig. Ombygningen
ventes færdig i eftersomme
ren.
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Falck i Hurup:

Vestjysk prisbevidsthed
og praktisk handling
gav en ny carport

i en tid, da rationalisering
og besparelser nyder den
største bevågenhed både in
den for korpset og i sam
fundet har mandskabet på
stationen i Hurup taget et
friskt initiativ, som fortjener
at blive omtalt.
Stationen har de senere år
haft byggeplaner, da udvi
delsen af vognparken har
gjort pladsforholdene for
trange på den gamle station.
Planerne om en ny garage
bygning måtte stilles i bero,
da andre, mere påtrængende
investeringer måtte gå først.
Men så blev reddere og sta
tionsledelse enige om at give
korpsets ledelse et tilbud om
selv at udføre arbejdet og
derved reducere omkostnin
gerne betydeligt.
Alle vogne under tag
Resultatet er. at stationen i
dag har alle vogne under
tag i en tidssvarende tilbyg
ning. der er rejst for godt en
halv snes tusinde kroner. Uden en krone i håndvær
kerudgifter.
Den vestjyske prisbevidsthed
er også kommet frem, da
materialerne skulle købes
ind. Uder. at slække på
kvalitetskravet har stationen
købt alle de bærende dele
til garagen fra nedbrydnin
gen af Dronninglund Ho
vedgård, der brændte.
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Stationsleder Gudmund Han
sen anslår, at den nye ga
ragebygning ville have ko
stet omkring 40.000 kr., hvis
den skulle have været bygget
på traditionel vis.
Praktisk handling
Gudmund Hansen lægger
stor vægt på. at redderne
fra starten har haft en me
get positiv indstilling til
byggeprojektet. Det er mæg
tig tilfredsstillende for en
stationsleder at se denne ind
stilling møntet ud i praktisk
handling, når man overalt

diskuterer demokrati på ar
bejdspladsen, siger stations
leder Gudmund Hansen.
Samtidig med nybyggeriet er
redderne på stationen i Hu-

rup gact i gang med at byg
ge en kranvogn op for før
ste gang. Det sker i sam
arbejde med assistent Hans
Frostholm.
Stationen har fået en Scania
Vabis 56. Opbygningen sker
efter stationens egne ønsker
og de tekniske afdelingers

beregninger. F. eks. bliver
der to arme til liften, mens
der normalt kun er en arm.
Ved siden af de to omfat
tende, tidkrævende projek
ter skal stationens øvrige
vogne vedligeholdes. Alle
reparationer og vedligehol
delser med undtagelse af
smøring udføres af stationen
selv.

Stationsleder Gudmund Hansen fra Hurup har
grund til at være stolt af sig selv og mandskabet.
Et godt arbejde er gjprt til en billig penge.

Stationen har foruden sta
tionsleder og assistent en
redningsfører og syv redde
re. Vognparken består af en
dobbeltambulance - Ford
Transit - en Mercedes-ambulance, ladvogn, landrover
og indtil den nye kran er
klar en Trader-kranvogn. Desuden
har
stationen
brandslukning.

Hurup-redderne kan andet end bygge carport. En
odelagt frontrude på en af ambulancerne ombyttes
hurtigt og sikkert.

Focus på autohjælpen:

Skal vi (reparere) lidt mere

- og (bugserej lidt mindre?
Af Jan Assentorp

Igennem en årrække er der to arter inden for
autohjælpassistancerne, der har været frem
herskende, nemlig starthjælp og bugsering
på autotransportvogn, der i 1971 udgjorde
henholdsvis 31 % og 28 % af det totale antal
assistancer til motorkøretøjer. Årsagen til de
mange assistancer ved starthjælp er velkendt.
En nat med lidt frost eller regn - og vognen
vil ikke starte næste morgen. At en abonnent
ikke anser det for uheldigt at tilkalde korpset
hver morgen i en frostperiode, skal vi ikke
filosofere over her, men blot konstatere en
jævn udvikling i antallet af assistancer.
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Over 800.000 assistancer
i 1971
For bugsering på autotrans
portvogn gælder, at det store
assistancetal hænger sammen
med det faktum, at hoved
parten af korpsets autohjælpkoretojer i dag er auto
transportvogne, der danner
basis for en hurtig og sikker
bugsering. - 122.186 andre
autohjælpydelser i 1971 var
bugsering „på hjulene“, alt
så den metode, hvor den ha
varerede vogn slæbes bag
kranvognen i fast trækstang.
Men på dette område er vi
nu i konflikt med loven, når
transporten går via en mo
torvej. Vi må teoretisk kun
køre 30 km^t ved denne bugseringsform, og det ma man
ikke på en motorvej. Hvad
fartgrænsen for slæbning
bygger på, vides ikke, men
det formodes, den er indført,
da reb og wire var de eneste
slæbeanordninger. Forbudet
gælder også vogne ophængt
i „grill“ eller kran, selv om
der i sa tilfælde må kores
50 km't.
Korpset har ansogt justits
ministeriet om dispensation
fra den nævnte lovbestem
melse under henvisning til
en generel benyttelse af fast
trækanordning, men har faet
afslag. Vi må ikke bugsere
pa motorveje.
Hvad siger tallene
Uanset hvilken produktion,
man beskæftiger sig med,ma
man jævnligt tage sine pro
duktionsmetoder op til over
vejelse med det formål at
forenkle og forbedre. Det
må korpset også gøre. Kan
vi bugsere vogne på andre
måder? - eller måske repa
rere vognen på stedet? - og
dermed gore vor service
bedre.

En analyse af årsagen til de
mange assistancer til motor
køretøjer viser, at „motor
skade“ og „bateri el-svigt“
tilsammen udgør årsagen til
26 % af samtlige motorkøre
tøjsassistancer. Vi ved erfa
ringsmæssigt, at en stor del
af disse årsager til motorstop
kan afhjælpes af en vejpatruljevogn eller på få
minutter på et autoriseret
værksted.
På den anden side ved vi
også, at forud for mange af
disse småreparationer er gået
lange bugseringer, måske fra
Jylland til Sjælland eller om
vendt. Som logik for små
børn vil man derefter spør
ge: „Kunne vi ikke reparere
vognen på det sted, den er
havareret?“
Svaret er sikkert både ja og
nej. Statistikken viser, at der
i 1971 i 33.000 tilfælde er
ydet såkaldt vejhjælp til
abonnenter og FDM-medlemmer. Mange vogne er re
pareret. men i mange tilfæl
de har man måttet give op.
fordi reparationen krævede
en reservedel, som ikke var
til at opdrive på assistance
tidspunktet.

Skal vejhjælpen udbygges?
At nedbringe antallet af
egentlige bugseringer må an
ses for realisabelt. En del
stationer, der er beliggende
ved hovedfærdselsårer, har
erkendt et stigende behov for
at kunne udføre smårepara
tioner uden for værksteder
nes åbningstider. Specielt er
det weekend-trafikken, hvor
mange „by-biler“ skal ud og
„luftes“ på hoved- og mo
torveje.
Vi har haft kontakt med et
par af de stationer, der har
gjort en indsats for at kunne
reparere vogne på stedet, for
at høre deres erfaringer:

VEJLE
Metodeændring?
Spørgsmålet er vel. om ikke
trafikintensitet, ændringer i
færdselsloven om slæbning og
servicekrav fra abonnenter
ne nødvendiggør, at korpset
søger andre veje, når det
gælder autohjælp i frem
tiden. Vi ved, det bliver
stedse mere kompliceret at
bugsere alle de afarter af
vogne, der eksisterer, bl. a.
fordi ingen aulomobilfabrikker tør se den kendsgerning
i øjnene, at deres firehjulede
karrosser kan gå i stykker.

Klarer cn trediedel af alle
transporter
Pa station Vejle har man
indsat en ny VW-værkstedsvogn i lighed med de tidli
gere „speedometerbusser“ fra
FDM. Vognen er udstyret
som et helt lille værksted
med filebænk, skruestik og
hvad dertil hører. Den er
velforsynet med reservedele
til alle gængse bilmærker, og
den betjenes af 3 mekani
kere pa 3-skifte-vagt. Reser
vedelene omfatter:

Vejle-vognen og
dens reservedele
-53 forskellige ventilatorremme
- gummistempler
- varmeapparatslanger
- batteridele
- rotorer
- tændspoler
- kondensatorer
- dynamokul
- platinsæt
.strømfordelerdæksler
- kølerslanger
- bremsevæske
- spændbånd
- pærer.sikringer etc.

Der er priser pa alt, og re
servedele afregnes kontant.
Vejle har særdeles gode er
faringer med dette køretøj.
I en 3. mdr.s periode har
vognen ydet assistance i 1591
tilfælde, hvilket svarer til
32 7c af samtlige motorkøre
tøjsassistancer i Vejle-områ
det.
Det er Vejle-stationens op
fattelse, at det er den bedste
service, vi kan yde vore bil
abonnenter. idet hjemtrans
port af bil og passagerer er
mere besværlig for såvel
abonnenten som korpset. Vejle anbefaler et sådant
køretøj til andre stationer.
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ÅRHUS
Rullende reservedelslager
På Falck-gården i Århus er
også en værkstedsvogn klar
til at hjælpe abonnenterne.
Man har i lighed med Vejle
ladet opbygge en værksteds
vogn med faciliteter til min
dre reparationer på stedet.
Vogn 57, der er en Bedford
varevogn, har allerede givet
Århus gode erfaringer. Man
søger på vagtcentralen at
vurdere årsagen til motor
stop ved samtale med kun
den, og er det en udenbys
abonnent, og'eller man har
på fornemmelsen, at vognen
kan repareres på stedet, så
rykker Falck-gården ud med
vogn 57.
I lighed med Vejle-vognen
er der et bredt sortiment af
reservedele til alle gængse
vognmærker. Billederne gi
ver et indtryk af reservedels
lageret.

ROSKILDE
Reparation på Falck*
stationen
Gennem flere år har Roskilde-stationen haft vejpatruljevogn, der døgnet rundt
betjenes af en mekaniker.
Også her har man gode er
faringer med ordningen, men
man er af den opfattelse, at
man skal bugsere vognen til
nærmeste station og lade
mekanikeren - hvis det ikke
er en bagatel - reparere den
på stationens værksted. Her
har man alle faciliteter, lys,
revisionsgrav m. v. til fordel
for en trafikeret landevej,
hvor opholdet ofte er med
livet som indsats. Roskilde
opererer ikke med ct reser
vedelslager på stationen, idel
et sådant findes på 4 døgn
betjente tankstationer i byen.
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Arhus-vognen set bagfra. I venstre side er der reservedelsskuffer, der
kan trækkes ud.

- mange ordninger
- gode erfaringer
- bedre service
Vi kunne sikkert fremhæve
endnu flere eksempler på, al
stationerne successivt går ind
for en effektivisering af den
vejhjælp, der startede i sam
arbejde med FDM.
Vi har med denne artikel
søgt at orientere om de gode
erfaringer, der er indhøstet
ved indsættelse af værksteds
vogne eller vejpatruljevogne,
der betjenes af mekanikere
eller reddere med kursusud
dannelse i forbrændingsmo
torer. Det er ingen epoke,
der hermed er sket. Man har
blot erkendt, at det er bedre
service, at abonnenten selv
kan køre hjem. Kun få
abonnenter - for nogen kan
det blive en vane - bryder
sig om at blive bragt hjem

til naboer og venner i kvar
teret på ladet af en bugservogn. Bemærkninger som:
„Er benzinen kogt over?**
etc. kan man sagtens und
være.
i en senere artikel vil vi
sætte focus på de mange,
lange bugseringer af „for
ladte“ vogne. Måske kan
disse indgå i en større, sam
let transport i lighed med
den efterhånden udbredte
containertrafik. Og sidelø
bende hermed håber vi at
kunne præsentere en række
nye værksteds- og vejpatrul
jevogne.
jea
LÆS I NÆSTE NR.:
Vi prøvekører vore selvbyg
gede kranvogne og tester vor
autohjælp.

VOGNE & UDSTYR

I lighed med Århus har Al
borg AS nu indsat en spe
cialenhed til slukning af
væskebrande o. lign. Der stil
les stadig større krav til vore
brandvæsener, og korpset
søger på egen foranledning
vor brandslukningsvirksom
hed effektiviseret ud over.
hvad loven foreskriver.
Ålborgs nye specialenhed er
opbygget på et Ford-chassis.
Køretøjet er udstyret med
6X12 kg pulver og 6X10 kg
kulsyresne. - Skumudstyret
omfatter fire fastinstallerede
Z 2 tilblandere, der står i
direkte forbindelse med en
500 1 stor skumvæsketank.
- Separate tilblandere og
skumvæskebeholdere med
bringes også. Med alle skum
rør i drift er ydelsen 36.000
liter pr. minut. Endvidere
rummer specialenheden et
komplet letskumanlæg med
en ydelse på 200 m3 pr. mi
nut.
Køretøjel har frontpumpe og
vandtank på 3000 liter og
medbringer såvel føde- som
angrebsslangen, således at
indsatsen kan forløbe uaf-1
hængigt af andre brandkøre
tøjer.

Toyota i ny udgave
Odense har ændret opbyg
ningen af Toyota-slangetenderen. På en lender leveret
til Otterup-stationen er fo
retaget en overbygning af
ladet, således at der er to
skabe med jalousilukning i
hver side. Baggrunden for
denne opbygning, der ikke
har reduceret den slange
mængde, der normalt med
føres. er et ønske om at
medbringe mere materiel i
tenderen. Otterup kan nu

fremvise en slangetender for
synet med strålerør, slange
broer, diverse overgangskob
linger og brandhanestykker,
forgrenere og et antal Cslanger. Det må afgjort be
tragtes som en fordel, at ten
deren cr godt forsynet med
materiel, således at automobilsprøjtcn efter en primær
indsats kan frigøres på et
brandsted og gøres klar til
ny’ indsats.
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Svensken indfører det
vi andre stadig taler om
Der er noget rigtigt i det danske mundheld, at man
altid bør skele til, hvad svenskerne gør. De er langt
fremme i mange henseender. Vi har fundet en lille
men væsentlig ting i det svenske tidsskrift „Brand
försvar".

OBSERVERA
Är jag

MEDVETSLÖS
IA» dotta:
Jag har

EPILEPSI

Vigtige mærker
Den svenske Socialstyrelsen
har udsendt cl cirkulære, i
hvilket man fortæller om de
mærker og identitetskort,
som kan bæres af personer
med folgende sygdomme:

och får stundom anfall med medvetande*

förlust och kramper. Medvetandet brukar
återvänds inom _

minuter. Låt mig

ligga stillat Håll inte fast mig men se till
att jag inte slår migl Lossa min klädsel i
halsen!

KALLA EJ

GENAST PA AMBULANS

ELLER LÄKARE utan endast om anfallet

fortsätter, om kroppsskada uppstår eller
om jag Inte klarnar upp.

Blødere
Mærket pa størrelse med en
svensk 25 øre (ca. en dansk
10 øre). Staven og ormen er
røde, korset sort på rød
bund, tekst og konturer i
guldfarve. Mærket komplet
teres med et særligt blødningsrisikokorl
(ID-kort),
som oplyser om sygdom,
navn og blodtype samt be
handlingsmetode.
Patienten skal ved blødnin
ger eller ulykkestilfælde sna
rest føres til sygehus. Ved
svære blødningslilfælde, svæ
re skader og alle hovedska
der samt før hvert kirurgisk
indgreb skal tages kontakt
med jourhavende læge på
Koagulationslaboraloriet, Almäna Sjukhuset, Malmö,
eller Karolinska Sjukhuset i
Stockholm.
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Sukkersyge
Patienter har ID-kort med
påskrift: „Jeg er diabetiker“
Indeni kortet findes navn og
adresse samt foreskrifter om
dosering af insulin og tablet
ter. Findes en sådan patient,
skal vedkommende - som
sædvanligt - transporteres til
sygehus, og behandlingsme
tode fremgår af ambulance
håndbog.

Epilepsi
Mærket er på størrelse med
en svensk 25 øre med el lys
og lysskær i gullig farve på
blå bund. Mærket komplet
teres med et ID-kort samt en
oversigt over anfaldssymp
tomer og medicinering.
Patienten behandles i hen
hold til ambulancehåndbo
gen.

Behandlande läkare

Patient med indbygget
pacemaker
Mærket- er udført i rød
emalje med guldkantet tekst.
På bagsiden findes oplysnin
ger om patientens navn, fød
selsår og -dag samt telefon
nummer til den thoraksafdeling, der har vedkommende
som patient.
Ved fejl i pacemakeren kan
patienten i lette tilfælde op
føre sig som drukken, evt.
med påfølgende black-out.
Patienten køres til nærmeste
sygehus, der så kan tage kon
takt med thoraksklinikkcn.

redningsfører
Redder Anders Jelle, Rønne,
er pr. 1. maj udnævnt til red
ningsfører.
Redder Benny J. Gundesen,
Skærbæk, er ligeledes pr. 1.
maj udnævnt til rednings
fører.
I Nakskov er redder Ole
Christensen pr. 1. juni ud
nævnt til redningsfører.
På Dalum-stationen er red
der Ove Holmgård Jensen
udnævnt til redningsfører pr.
1. juni.

VAGTMESTER
Redningsfører Esben Chri
stensen og redder Svend
Age Ipsen fra Rønne er pr.
1. maj udnævnt til vagtme
stre på stationen i Rønne.

Redningsfører Bruno Achton, Tåstrup, er pr. 1. juni
udnævnt til assistent. Achton blev ansat i 1963 som
redder og i 1969 udnævnt til
redningsfører.
*
Redder Ejner Kristensen,
Gladsaxe, er ligeledes pr. 1.
juni udnævnt til assistent. Kristensen har over 10 års
anciennitet i korpset, og har
i al sin tid været beskæftiget
på stationen i Gladsaxe.
Redningsfører Aage H. Ma
thiesen, Gladsaxe, er også
blevet assistent i Gladsaxe
pr. 1. juni. Mathiesen har
ligeledes en forholdsvis høj
anciennitet, idet han blev
ansat i 1958 som redder på
Vandtårnsvej. Pr. 1. juni 1963
blev Mathiesen redningsfø
rer i Gladsaxe.

ASSISTENT

Redningsfører Peter Jacob
sen, Lyngby, er udnævnt til
assistent på Lyngby-stationen. Peter Jacobsen blev
ansat som redder i 1962. I
-965 blev han redningsfører,
ug nu er han ansat som as
sistent i Lyngby.

Redningsfører Gerhard Nil
son, Frederiksberg, er pr. 1.
maj udnævnt til assistent på
Frederiksberg-stationen.
Gerhard Nilson blev ansat i
1964 som redder på Frede
riksberg. I 1969 fulgte ud
nævnelsen til redningsfører,
og nu er Gerhard Nilson
assistent.

Redningsfører Leif Brix An
dreassen, Herning, er pr. 1.
juni 1972 udnævnt til assi
stent i Herning. Andreassen
blev ansat på stationen i
Herning i 1965. I 1968 fulgte
udnævnelsen til redningsfø
rer. Efter den forholdsvis
korte lobebane er Andreas
sen blevet assistent.

REDDER
Redder
Ungredder Jens Vest Han
sen, Nykøbing Falster, er pr.
1. maj udlært som redder.

ADMINISTRATION
Kontoroverassistenterne Sv.
Aage Kjærgaard og Søren
Brøndum er pr. 1. maj ud
nævnt til fuldmægtige på
Odense-kontoret. Kjærgaard
skal i det daglige beskæftige
sig med ledelsen af hulle
stuen, medens Brøndum bli
ver leder af rapportafdelin
gen i Odense.
Merkonom
Sekretær Henning Petersen,
København, har bestået Køb
mandsskolernes specialsko
ler og er dermed blevet mer
konom.

Aage
Kærgaard

Søren
Brøndum

Henning
Petersen
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DØDSFALD

Vogninspektør Kay Rothe
Rothe er død. En udlands
rejse til Østrig kunne han
ikke klare, og den 3. juni

kom budskabet. Selv om
Rothe havde været syg ind
imellem, var der vel næppe
nogen, der ventede, at han
kun skulle blive 61 år.
Kay Rothe var Zonemand.
Han begyndte ved ZR i 1937,
avancerede til overassistent
i 1943, og blev stationsleder
for Zonens Amager-afdeling
på Ulrik Birchs Allé i 1945.
I de første krigsår, 1939-40,
deltog Rothe som ambulan
cefører i Finland.
Rothe nåede at blive en me
get anerkendt og afholdt
mand. Hans ord i Zonen var
næsten lov - for man agtede
og respekterede ham som
den reelle og dygtige med
arbejder, han var.
Æret være hans minde!

Afsætningsudvalg
Til varetagelse af diverse salgs-, reklame- og
pr-funktioner er nu nedsat et afsætningud
valg. Udvalget består af salgs- og akkvisi
tionsledere samt repræsentanter for fælles
forbundet.
De daglige forretninger skal klares af et lille
forretningudvalg og fællesforbundet. Det er
af afsætningsudvalget vedtaget, at de tid
ligere udsendte KONTAKT-blade til akkvisi
tører skal omredigeres og udsendes til alle
stationer og akkvisitører som meddelelser fra
afsætningsudvalget.
Ild I Falck
Der er altid noget tragikomisk over situatio
nen med en brandstation, der brænder. Vi er
ikke brandvæsen i Frederiksværk, men har
brandvæsenets udringningsanlæg. Enhver
kan tænke sig, hvad der skete, da Falckstationens vagtcentral en sen nattetime brød
ud i lys lue. Telefonerne virkede ikke, radio
anlægget brændte, vagtmesteren var for
brændt og nøden stor. Heldigvis virkede
vognradioerne, således at nabostationerne,
Helsinge og Hillerød, kunne rykke til und
sætning.

Rettelse
I Hjælp nr. 4/72 var rubrikkerne for deltids
beskæftigede brandmænd og reddere m. fl.
desværre blevet ombyttet på side 111. De, der
ønsker rettelsesblad tilsendt, bedes kontakte
redaktionen.
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Lastvognes kraftoverføringssystemer
På side 140 i dette blad har vi under titlen „Om
drejninger og trækkraft“ gengivet uddrag af
civilingeniør Aksel Mortensens artikel om last
vognes kraftoverføringssystemer i tidsskriftet
„Danske Vognmænd“. Da artiklen imidlertid
rummer en interessant, teknisk beskrivelse af
udviklingen inden for kraftoverføringssystemer
(bagtøjets konstruktion, 2 gears-bagtøjet, re
duktionsgear, splittersystemet, gruppegearsystemet, navreduktion, automatgear o. m. a.)
kan vi som læserservice - med skribentens til
ladelse - tilbyde særtryk af hele artiklen, som
kan rekvireres hos redaktionen.

Friabonnement
Det er vedtaget, at korpsansatte, der falder for
aldersgrænsen og i forvejen har personale
abonnement kan få friabonnement på privat bil
og familie. Fremgangsmåden er den, at man
ved modtagelse af girokort returnerer dette
med anmodning om friabonnement.

Større sikkerhed
VN har vedtaget, at alle Falck-køretøjer under
udrykning skal benytte nærlys i dagtimerne.
Samtidig er det besluttet, at alle passagerer
på forsæder i korpsets ambulance- og syge
transportvogne skal have fastspændt sikker
hedssele.
Dette er vedtaget som et bidrag til større færd
selssikkerhed.

100 km i løb
Kontorassistent Kirsten Frandsen, København,
har formået at løbe 100 km på én gang i et offi
cielt løb. Den rappe dame sidder ellers til dag
lig og passer på, at lønningerne ikke løber
fra os.

Det var kattens...
Stationen i Rødovre havde
for nogle år siden en lille op
levelse, hvis eftervirkninger
kan ses endnu.
En tilløbende hankat kom til
stationen og fik straks an
sættelse. Den blev meget
hurtigt venner med alle og
havde en fantastisk evne til
at færdes, hvor der var snav
set. Derfor blev den kaldt
N.N. efter en redder, hvis ke
deldragt havde samme farve
som kattens skind.
Da prøvetiden var udløbet,
befandt katten sig så godt, at
den fik lov at blive. Den lærte
f. eks., at når brandklokken
lyder, har man at trække sig
tilbage til kanten af garagen
for ikke at komme i vejen.
Kommunens
vicebrandin
spektør, der hedder Kold
borg Jepsen, fik overdraget
tilsynet med den nyansatte,
og de blev snart så gode
venner, at de flyttede sam
men. I bedste EKSTRA
BLAD-STIL kan man sige
som „Ole Dyneløfter“, at

katten flere gange blev set
hos brandinspektøren på
dennes bopæl om natten.
Nu viste det sig imidlertid, at
hankatten N.N. var en hun
kat. Et par andre katte havde
fundet ud af det, og ikke
længe efter havde vicebrandinspektøren 8 siame
serkatte. De har siden levet
lykkeligt, og familien er ble
vet så kendt, at en af kattene
har fået præmie, en anden
har bragt glæde til en lille
spastisk
lammet
dreng,
brandinspektørens frue er
kommet i „Kattens Værn“,
assistent Uffe Christensen
fra Falck er substitut, og
hver week-end er den gæve
vicebrandinspektørs folke
vogn fyldt med katte, der
længes efter sommerophold
i Odsherred.

Falck-Zonen,
Slagelse
Med fuld musik
til kaffemik,
jeg mine „mænner" byder.
Og håber, at De nyder
en ekstra kaffetår,
mens arbejdsdagen går,
indtil der sendes bud
ryk ud. ryk ud. ryk ud.
Maske for blot at være
til hjælp, og varsomt bære
en stiv og uhåndterlig een.
der aldrig står på egne ben
som for eksempel mig.
der undertegner sig:

Falck-Zonen abonnent
en gammel god bekendt.
0885346

Se, det kommer der af at
være god - og hjælpe en
Falck-station af med en til
løbende hankat, der senere
o. s. v....

- Hvad andet skulle jeg læ
se end ...

Find 5 fejl!
Det var ikke en tilsigtet
præmiekonkurrence,
da sidste nr. af „Hjælp"
kom på gaden med
trykfejl. - Det var vore
skrivemaskiner, der
ikke kunne stave, red.
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Returpost
At udsende et Falck
blad til 800.000
abonnenter er ingen
lille opgave. Billedet
viser bare den post, der
kom retur som følge
af dødsfald, adresse
ændringer, gale post
numre o.s.v.

Elgsdyr fra Sverige
Fornylig var der stor ståhej ved
Ålsgarde strand i Nordsjælland.
Et elgsdyr var svommet hertil
fra Sverige, men da elgsdyr åbenbart
ikke er vant til så mange danske
tilskuere stak den til havs igen.
Falcks redningsbåd fra Helsingør fik
fanget dyret og trukket det på land,
hvorefter det måtte tage turen til
Kobenhavn pr. vogn. Elgsdyret er nu
i Zoo.

Stationsleder Anker
Agnholt fra Fjerritslev
er faldet for alders
grænsen. Efter 30 ars
arbejde i korpset trak
han sig tilbage
den 1. april.

Sangeren Peter Belli
forsøgte for är tilbage
at blive Falck
redder. Han valgte i
stedet at synge om
boligproblemer og
meget andet.
På Falck-stationen i
Horsens fik han lov til
at snuse lidt til job
bet. Det eneste minus,
stationslederen kunne
finde, var den unge
Bellis hårlængde, der
ikke harmonerer med
vort virksomhedsnævns
opfattelse af, hvad der
er god skik.

36. årgang. 6. september 1972
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Personaleforeningsbladet „Falcken" skrev
for nylig om begrebet „image". Det var en
kritisk omtale af, hvordan begrebet admi
nistreres i korpset.
At skribenten måske har ret i nogle af syns
punkterne vil vi tillade os at se bort fra, og
i stedet kaste bolden tilbage til personalet
og dets anvendelse af de godkendte uni
formseffekter, som leveres gennem punkt
systemet. Det har nemlig også noget med
image at gøre.
I sommerens hedebølge må det erkendes, at
den image, der har relation til personalets
uniformering, ikke er administreret helt i
overensstemmelse med ledelsens direktiver.
Vi har set adskillige eksempler på „som
merlet“ påklædning. Ternede skjorter, for
kerte træsko, kedeldragter med huller, hvor
igennem underbukserne titter frem, åbent
stående skjorter uden skuldermærker etc.
Det er selvfølgelig enkelttilfælde blandt de
mange korrekt uniformerede medarbejdere.
Men det kan alligevel ikke undgå at irritere
andre korpsmedarbejdere, for ikke at tale
om det indtryk det må gøre på vore kun
der.
Så længe uniformsregulativet og uniformseffekterne er udformet, som vi kender det
i dag, skal uniformeringen ske i overens
stemmelse hermed. Uniformsregulativet
nævner ikke alt om effekternes praktiske
anvendelse. Men det gør jo ikke noget, at
f. eks. to reddere på en patientbefordring
søger deres uniformering ensrettet, således
at begge har slips på - eller åben skjorte,
begge har skuldermærker, begge har kasket
på m. v.
Vi ved, at der blandt personalet hersker
en mere eller mindre stram selvjustits på
dette område. En bemærkning som: „Hvor
når skal du have skiftet olie på de bukser,"
kan animere en kollega med sort flip, sort
slips og negle, der passer til, til at få den
personlige hvgiejne hævet til et acceptabelt
niveau.
Vi vil med disse linier anmode den store
skare korrekt uniformerede medarbejdere
om at få de sjuskede renoveret. Så er vi
nemlig ét korps med én uniform. Og det
er til gavn for vor image.

Er et menneske
12000 kr. værd ?
Systemet i Fredericia

Februar 1969. Overlæge Asger Pedersen,
Glostrup, mødes med Falck og fremlægger
en alvorlig rapport. På 3 måneder er 13 ud af
19 indbragte patienter med hjertestop døde.
Kun hvis hjælpen indfinder sig få minutter
efter hjerteanfald, er der håb. Kan man over
lade Falck-redderne den livreddende be
handling i ambulancen med defibrillation ef
ter EKG-radiosignaler på vej til sygehuset?
Der bliver diskussioner, møder og konferen
cer. Lægerne kan ikke blive enige, og et for
søg på at spørge i udlandet giver den totale
forvirring. Redderne er betænkelige ved det
store ansvar og ingen vil bevilge penge til
forsøg og udstyr. En påbegyndt undervisning
stopper - ingen tør fortsætte.
Men overlæge Jørgen Røjel i Fredericia tør,
hvor andre tier. Han får stablet et levedygtigt
forsøg på benene, indsamler penge via hjerte
foreningen i Fredericia - og kan nu efter 2
års forløb fremlægge en opmuntrende stati
stik. 14 ellers døde hjertepatienter er reddet.
Er disse tal så overbevisende, at der kan
skaffes tilslutning til, at det ikke bare er pa
tienterne i Fredericia og enkelte andre ste
der, der skal have en udvidet chance for at
overleve coronardøden?
Spørgsmålet er mangesidet. Vi lægger det op
til debat med udgangspunkt i Fredericia.

3 af Falcks 5 Fredericiaambulancer cr forsynet med
specialudstyr til brug for pa
tienter med hjerteanfald.
Det er almindelige ambu
lancer - det man hos korp
set kalder normalambulan
cer - der er udrustet til for
målet. Talen om at bygge
specielle ambulancer er pas
se. Udstyret fylder i dag ikke
noget videre.
Hver af de 3 ambulancer
har fastmonteret en kombi
neret radiosender og -modlagckasse. Den indeholder
en radiotelefon, ekstra højt
taler og mikrofon samt til
slutning til elektroder, der
påsættes patientens arm ved
håndleddet.
Når elektroderne cr påsat og
sygehuset varskoet via ra
diotelefonen, kan lægen på
Fredericia Sygehus’ intensiv
afdeling aflæse ambulance
patientens EKG (hjertc-rytme-signal) på en skærm.
Samtidig kan han ved hjælp
af radiotelefonen orientere
sig om patientens øvrige til
stand (udseende, puls, ånde
dræt ellcr mangel på sam
me). Der sendes med radio
signal på en separat frekvens.
Ambulancen har altså to an
tenner. Det cr lægen - og
kun ham - der afgør, hvad
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redderne i bårerummet vi
dere ska! foretage sig. Er der
ventrikelflimmer eller hjerte
stop skal der stødes (def i bril
leres). Dette giver lægen
ordre til i radiotelefonen,
hvorefter udrykningssigna
lerne og ambulancen stand
ses. Når lægen på skærmen
kan se, at der er defibrilleret, giver han den videre
køreordre. Dette kan genta
ges flere gange på en enkelt
tur.

Specielle rapporter
Udover sædvanlig rapport
udfærdiges der for hjertetil
fælde i Fredericia en speciel
rapport. Der har været 45
sådanne i de første 7 måne
der af 1972. Systemet er af
prøvet som funktionsdygtigt
i en radius af ca. 20 km fra
Fredericia Sygehus, men
EKG-signaler kan opfanges
indtil 10 km nord for He
densted. Publikum syntes i
starten, at det var mærke
ligt, at en ambulance under
hurtig udrykning pludselig
standsede nogle minutter, for
derefter at fortsætte. Men
takket være avisernes omtale
har man vænnet sig til synet
i byen.
15 millioner kr. og landet er
dækket
Det er lokal offervilje, der
har skabt mulighed for sy
stemet. Overlæge Røjel star
tede en indsamling, som se
nere blev fortsat af den lo
kale hjerteforening, og ano
nyme og kendte gav solida
risk deres bidrag. I Frede
ricia blev i alt indsamlet ca.
kr. 150.000. Det nuværende
system med 1 basisstation
og 3 sæt radioudstyr til am
bulancer samt defibrillatorer
m. v. har i alt kostet 160.000
kr. Med de 14 patienter, der
til dato er reddet, som ud
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gangspunkt, bliver „værdien“
ca. kr. 12.000 pr. patient.
En ganske billig pris for livs
bevarelse.
Skal
Frcdericia-systemet
overføres til hele landet må
det blive en sygehusudgift.
Det er hospitalsudstyr, der
er i ambulancerne. Tilladel
ser, udbygning af modtage
faciliteter og principper kan
nok give problemer. Økono
mien afskrækker næppe:

Eks.:
Halvdelen af Danmarks am
bulancer = 300 - skal have
udstyr å 25.000 kr. pr. stk.
Det giver 7,5 mill. kr. Hertil
kommer ca. 100 basisstatio
ner å 35.000 kr. = 3,5 milli
oner — diverse udgifter 3-4
mill, kr., ialt 15 mill. kr. at
ofre på hjertesagens alter.
Sat i relation til vore syge
husudgifter og socialforsor
gen et relativt beskedent be
løb.

Redderne:

- Det er vor erfaring, at
hjertestop indtræffer helt til
fældigt. Der kan gå dage
imellem, at vi rykker ud. Og
så pludselig en aften har vi
to tilfælde næsten på én
gang, si^cr Falck-redderne i
Fredericia.
- Det bedst opnåelige er 1
ambulance med 3 mands be
tjening. Vort system er godt.
Vi er hurtigt fremme i mod
sætning til de store „rullende
hospitaler“, man kender i
udlandet og i Århus. - Selv
følgelig har vi ikke en læge
stående bagved os, men vi
har ham da i radiotelefonen.
De store ambulancer behø
ver vi ikke til dette. Hvad
skal vi med dem?
- Vi har udtrykkeligt fået at
vide, at vi intet ekstra an
svar har. Blot vi retter os
efter instruktionerne. Og det
gør man uvilkårligt i en så
dan situation. Alt hvad der
sker registreres på sygehuset,
men vi er glade for at lægen

ikke alene stoler på appara
turet, men spørger os yder
ligere, før han f. eks. giver
ordre til at støde.
- Vi har ingen skrupler. Det
er læger, der har fundet ud
af systemet og står inde for
det.
Sekunder skiller
- Det forekommer tanke
vækkende, at det er sekunder
der skiller i en sådan situa
tion. Et rødt lys på vejen ud
kan gøre, at vi kommer for
sent - og kan se det på ste
det - selv om vi kører så
hurtigt vi kan.

- Det er en fordel, at der er
speciel radiofrekvens for
samtalerne med sygehuset.
Andre steder hvor man be
nytter den normale Falckfrekvens kan det virke lidt
trykkende at høre en sådan
samtale, hvis man f. eks. kø
rer en familie hjem fra auto
uheld i ladvogn eller person
vogn.
- Det er også for os meget
positivt, at publikum har be
talt via indsamling. Det var
hurtigere end et offentligt
bevillingssystem, men skal
man fortsætte må det være
for sygehuspenge, mener red
derne.
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Det er hospitalet i Fredericia, der står for ini
tiativ og ansvar i forbindelse med hjertestop
behandlingen. Vi får overlæge Jørgen Røjels
synspunkter i dette interview:

med sund fornuft
og hurtig opfattelse
kan Falckreddere
godt være sygehusets
forlængede arm!
Hvad er baggrunden
for systemet?
- Tanken med radiotrans
mission af EKG er såre sim
pel og nærliggende. Når man
kan måle astronauters EKG.
nar de gar rundt pa månen,
kan del også lade sig gore
hos patienter 15-20 km fra
Fredericia sygehus, kommen
terer overlæge Jörgen Rojel.
Det er nyt, at ambulancen i
sa mange tilfælde af hjerte
stop kan være på stedet se
nest 3 minutter efter at ulyk
ken er sket. Det er lykkedes
i 90 ud af 160 registrerede
tilfælde.
- Vi har ikke haft skrupler
med at indføre systemet her
ovre. fortsætter overlæge
Røjel. En død mand kan
ikke blive mere end død.
Skal genoplivningsforsøg hos
patienter med
hjertestop
have mening, skal behand
lingen påbegyndes, inden der
er gået 4-5 minutter. Vi har
fulgt det princip, der alle
rede i flere år har været
praktiseret i USA, hvor man
lader ..paramedics“ (f. eks.
brandfolk, politi, redder)
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virke som hospitalets for
længede arm.
Oprindeligt forsøgte man at
nedbringe dødeligheden hos
patienter med coronarthrombose ved at indføre ..Mobile
Coronary Care Units“, der
var små rullende hospitals
afdelinger. der foruden al
del tekniske udstyr medførte
alle nødvendige medikamen
ter. pacemaker, hjertekatheter o. 1. Del var især Paintridge og medarbejdere i
Belfast, der arbejdede efter
det princip - men jeg har i
Østberlin set ambulancer
udstyret efter samme ret
ningslinier.
I Belfast fulgte med ambu
lancen en læge, en anæsthesisygeplejcrske og en medi
cinsk student.
Kunne man skaffe så stort
et personale?
- Ja, det kunne man åben
bart i Belfast - men det er
udelukket de fleste steder.
Del forte til, at Nagel i
Miami i Florida i 1967 for
synede den første ambulance
med telemetriudstyr og de

fibrillator. og trænede am
bulancepersonalet til at bru
ge apparturet.
I de næste to år blev 146
patienter transporteret i hjer
teambulancen og hos 15%
fandt man ventrikelflimmer,
men det lykkedes kun at defibrillere en patient i ambu
lancen. Patienten døde syv
dage efter indlæggelsen på
hospitalet.
Hvorledes har De organiseret
arbejdet i Fredericia?
Vi har fulgt de amerikanske
principper, der er den eneste
praktiske løsning på proble
met. Efter et kursus i hjerte
massage, kunstig ventilation
samt instruktion i brugen af
defibrillatoren
kommer
Falck-redderne til at virke
som sygehusets intensivafde
lings forlængede arm.
Hvad med ansvaret?
Falck-redderne handler på
lægens ansvar - og udfører
kun de ordrer, der modtages
via radiotelefonen. Vi har
haft megen glæde af dette
samarbejde, og redderne har

Overlæge Røjel i samtale med en ambulance

lagt en imponerende ildhu
og effektivitet for dagen.
I tre tilfælde har vore red
dere defibrilleret patienter
med ventrikclflimmer - og
den længstlevende har levet
over et är.

Hvor mange patienter mener
De, Falck-folkene
i Fredericia har reddet?
Vi har fra 1962 til 1972 be
handlet i alt 159 patienter
med hjertestop. 48 patienter
blev behandlet for 1965, da
sygehusets intensivafdeling
blev taget i brug. Kun 6 af
disse 48 patienter overlevede
(12,5%). Fra 1965 til 1972
har vi behandlet 111 patien
ter med hjertestop, hvoraf
36 patienter overlevede (32,4
%).
For 1965 var der 19 patien
ter, der fik hjertestop for el
ler under transporten med
Falck - og ingen overlevede.
Fra 1965 til 1972 har 45 pa
tienter faet hjertestop før el
ler under transporten, og 6

har overlevet (13.3 % ). Af de
6 patienter er 3 som sagt defibrilleret i ambulancen. Disse 6 patienter er klart
reddet af Falck-folkene.
I sygehusets modtageafde
ling har 16 patienter faet
hjertestop, hvoraf 8 patien
ter, d. v. s. halvdelen har
overlevet. Disse patienter er
alle ventileret og masseret
pa vejen i ambulancen og
ville have været døde uden
Falck-rcddernes behandling.
Det vil sige, at Falck-folkene
i Fredericia har reddet 14
menneskeliv i disse ar.
Kan coronardødcligheden
yderligere sættes ned?
Sammenligner vi de chancer,
patienter har, när de får
hjertestop pa sygehuset, med
deres overlevelsesmuligheder
ved hjertestop uden for syge
huset, er det klart, at døde
ligheden for og under trans
porten må bringes ned.
Fra 1965-72 har 66 patienter
fået hjertestop på sygehuset

og 30 har overlevet (45,4 %).
45 patienter har fået hjerte
stop før eller under trans
porten, og kun 6 patienter
har overlevet (13,3 %). Med
andre ord - uden for syge
huset er chancen for at over
leve 3% gang mindre end pa
sygehuset.
Kender vi det samlede tal
for hele landet?
I 1969 døde 9061 patienter
af coronarthrombose i Dan
mark og 3902 døde før de
kom på sygehuset. Meget
tyder på, at mellem en trediedel til halvdelen af pa
tienterne dør inden for de
første par timer efter coronarthrombosen er opstået før de kommer på sygehuset.

-Hvis vores hjerteambulan
cer og organisation af arbej
det blev indført overalt i lan
det kunne der reddes i hund
redevis af menneskeliv, der
nu går tabt på grund af træg
hed og sløvhed hos de an
svarlige.
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Et tusindtal af repræsentan
ter for brandvæsener og red
ningsorganisationer fra hele
Europa og adskillige over
søiske lande mødtes i slut
ningen af juni og begyndel
sen af juli på udstillingen
Jniershutz - Der rote
Hahn** i Frankfurt am Main
for at studere det nyeste ma
teriel og diskutere faglige
emner. Også vi deltog med
en beskeden gruppe, og sel
ve udstillingen bidrog vi for
så vidt også til, idet den nye
automobildrejestige til sta
tionen i Svendborg var ud
stillet på Metz-standen.
Det var en stor udstilling.
Nærmest uoverkommelig for
den der ønskede at gå i en
keltheder. Mellem de 8 kæm
pehaller, hvori et hav af ud
stillere boltrede sig med de
res nyeste produkter, præ
senteredes man på store fri
arealer for en veritabel skov
af automobildrejestiger og
snorkler, og i denne skov
stod vores nye Svendborgstige til ca. M million kr.
Man skulle bruge dage for
at komme udstillingen igen
nem, og hver dag hjembrag
te man et bjerg af brochu
rer, kataloger og hæfter. Ud
stillingen gav sig primært
ud for at være en messe for
brandslukningsmateriel, men
ambulancer og et utal af for
skellige former for redningsog beskyttelsesmateriel var
godt repræsenteret. Dertil
kom så stands med alarm- og
meldesystemer,
forskellige
byggematerialer,
planspil
o.s.v. Historien var ikke
glemt. Mange morsomme
stands viste gamle sluknings
køretøjer og gammelt mate
riel, så man rigtigt kunne
fornemme den tekniske ud
vikling op til i dag. Endelig
må også nævnes nogle store
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stands, hvorpå Røde Kors
og Teknisches Hilfswerk vi
ste deres arbejdsprogrammer
ved hjælp af deres nyeste
materiel og meget realistisk
opbyggede tableauer.
Udstillingen forekom os im
ponerende, fordi den var så
stor og altomfattende. Men
når det er sagt, må det også
tilføjes, at den ikke bød på
epokegørende ting. Man kom
ikke ud for overraskelser.
Bevares, der var ting, som
var blevet fremstillet i lidt
forbedrede eller mere mo
derne udgaver, men det ret
færdiggør egentlig ikke et
sådant kæmpea rrangement.
Man havde ret til at være
lidt skuffet, men selvfølgelig
må man ikke glemme, at en
del af værdien ved en sådan
udstilling er de kontakter,
der genopfriskes eller ny
skabes. Det er ikke hver dag,
vi får lejlighed til at sludre
med folkene fra Drager, To
tal, Miesen, Zulauf og nu
også Metz samt vore venner
hos Tysk Røde Kors og
Techniches Hilfswerk.
1 en parantes skal det også
nævnes, at vi ved flere lej
ligheder havde et hyggeligt
samvær med både stats
brandinspektionsdirektøren
og repræsentanter for kom
munale brandvæsener. Vi
konstaterede, at vi talte sam
me sprog, kunne være i stue
sammen, og at ingen af os
var umennesker.
I forbindelse med udstillin
gen afholdtes et 3-dages sym
posium, d.v.s. en konference
om aktuelle faglige emner.
Også det var lidt af en skuf
felse. Lange og stive fore
drag blev oplæst, skønt de
var duplikeret og udleveret i
forvejen. Taletiden for ind
lederne burde være begræn
set og deres indlæg burde

have undergået en vis kva
litetskontrol . Emnerne var
såmænd store nok: Alarman
lægs konstruktion og anven
delse, brandforebyggelse i
teatre, automobildrejestiger
og snorkler, lufthavnsbrand
værn samt slukningskøretøj
er, deres indsats og beman
ding. Navnlig det sidstnævn
te emne havde vi glædet os
til, men det blev behandlet
naivt og kedsommeligt, så
man måtte kæmpe for at hol
de sig vågen. Ikke mindst
fordi symposiet talte mange
deltagere fra Sovjetunionen
og de øvrige østlande, kun
ne det have været interes
sant at diskutere emner som
f. eks. organisationsformer,
vagtordninger, medbestemmelsessystemer o. 1.
Den
slags måtte man skaffe sig
oplyst underhåden, og der
var ikke ret mange, som
kunne give konkrete svar.
Nogle lovede at skrive - men
lad os nu se, om de holder,
hvad de lovede.

Nye ambulancer

Falcks Svendborg-stige, foto
graferet på METZ’ stand i
Frankfurt a.M. Chassis’et er et
M.A.N.
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Først på sommeren afholdt Svenska Kommunförbundet og Svenska
Brandbefälets Riksförbund et seminar om den fremtidige rednings
tjeneste i Sverige. Vi havde to mand med for at se, hvad vi kunne
lære. Her er resultatet.

Udbytterig
tur med et
væltet tog
og en
folkevogn
med
halsbetændelse
Den famøse folkevogn.

Af Carl Chr. Clemmensen
og Preben Kjær

- Vi ankommer til Halmstad
kl. 13.30. Kører som alle tu
rister forvildede rundt i by
en. Vi skal til noget med
havbad, der hedder Tylo
sand. Havner selvfølgelig på
Østrestrand i den anden en
de af byen. Vender så vog
nen. Kommer til Tylösand.
Internationalt turiststed. Un
ge sportstrænede he-mænd
med golfmærker på blusen.
Piger i alt - lige fra minitrusser til pelsværk.
Skal De med på fisketuren?
- Nå ikke. Så får vi helpen
sion i stedet. Af sted til de
monstration i havnen.
Folkevognen havde
halsbetændelse
Den er begyndt, da vi an
kommer. Først kystbevogt
ningen og olieskader. Det
samme vi har set før. Den
lange orange plastikhalc ef
ter to marinefartøjer, hen til
olien, indkredsning og neu
tralisering.
Næste punkt på programmet
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er
forsikringsselskabernes
Biirgninuskåren. Speakeren
fortæller alt om deres „bärgningskår“. Der vises den sto
re Scania med EKÅ-aggregat,
dens „lillebror“ (som vi har
på M.A.N.-chassis) Volvoterrænvognen, som vi ikke
kan købe mere, og EKÅ-ladvogn med grill. Monteret på
Scaniachassis er den prima.
Bedre og dyrere end vore
ladvogne. Men ikke god til
bytrafik. Så skal den store
Scania hale en VVV op fra
havnen. Men den har åben
bart halsbetændelse, for den
kan ikke synke, da de plum
per den i. Skal vi nogen sin
de købe en amfibiebil, må
det blive en VW uden mo
tor. Dog - efter 5-6 minutter
fik Halmstads havnevand
overtaget - plump - og op
igen.

Kystbevogtningens olleskadeudstyr.

En rigtig kran
Næste: en bus rejst uden
kontrawire og med tømmer

KATO-kran på FUSO*
chassis. En Interessant
nyskabelse.

som standseklodser for kran
vognen. Godt at forsikrings
selskaberne selv ejer bärg
ningskåren. Så kan de ikke
anlægge sag for ekstra på
førte skader. Så viser Sven
ska Kranbolaget en primade-luxe japansk KATO-kran
på en FUSO-vogn. En mands
betjening. Kran med kurv, et
mægtigt træk, alt hydraulisk,
svingbar og alt, hvad dertil
horer. Vips og en jernbane
vogn er på skinnerne igen.
Den koster 400.000 kr. her
hjemme, men er det utvivl
somt værd til E-arbejdc og
som katastrofeberedskab.

Distriktsledere i camping
vogn?
Vi ser også en fiks løsning af
kommandocentral til kata
strofer. En specialbygget
campingvogn med radiomast.
Måske bør distriktsledere
hos os udstyres med tjeneste
campingvogn til sådant for

mål. Så kan dc i øvrigt selv
klare deres overnatningsproblemer, når dc er på tjene
sterejse. Investeringen vil
nok være lønsom.

Øksehug
Så kommer en ambulance,
International, norsk bygget
- med to mand og den sven
ske redningsøkse. Det er im
ponerende at se dem ødelæg
ge bilen på så kort tid. De
har tag på det. Fine red
ningsfolk. Senere viser det
sig, at den ene er repræsen
tant for øksefirmaet. Det ta
ger jo unægtelig! lidt af glan
sen. Men foretagendet driver
ambulancetjeneste i Halm
stad under länsstyrelsens
kontrol. Seks Internationaler,
friske og interesserede fyre,
godt udstyr. Det, at de er
ansat i en privat ambulance
organisation, får dem unægteligt til at stige et par gra
der i vor agtelse. Så er den
opvisning i øvrigt forbi.

Vandtankvognen cr ikke en
ny opfindelse
Første aften tilbringer vi
med at gå på automobilmu
seum for at se, om der er
noget, Clemmensen kan bru
ge til sin driftsafdeling. Det
er der ikke, men flere af de
bedagede køretøjer har ERA
-mærker. Det luner. For øv
rigt finder vi ud af, at tank
vogne til brandslukning slet
ikke cr så ny en opfindelse
som Haurum i Gentofte og
Arne Olsen i Helsinge vil gø
re det til. Vi får faktisk øje
på en Volvo fra 1931 som
vandtankvogn. Kun godt at
den cr reddet for eftertiden.
Så besøger vi en tidligere
Falck-redder, der nu har slå
et sig ned som foderblander
og minkfarmer i nærheden af
Halmstad. Han har fundet
ud af det. Dejligt hus, skøn
kone og tre drenge. Kommer
hjem hver dag kl. 12 og til
bringer resten af dagen med
at tage kone og børn ned i
skoven til minkene. Et liv,
som vi andre mere eller min
dre stressede mennesker kun
drommer om.

Totalt samarbejde
Næste dag, mandag, cr der
om formiddagen en mægtig
interessant gennemgang af
den nye svenske betænkning
om redningstjeneste. Den går
ud på, at brandvæsenet i
hver kommune skal have
mere med redningstjeneste at
gøre end tilfældet er i dag.
- Men hvad hjælper det, at
vi opbygger en stærk red
ningsorganisation, hvis der
ikke findes en tilsvarende
stærk transport o rgan isat ion,
sagde Svenska Brandbefälets
Riksforbunds ordførende, In
gemar Knutson.
Han fremhævede også et
totalt samarbejde mellem
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Krigsmakten kalder man del
svenske forsvar. Del er da et
kontant ord til at tage og
fole på. Den tager også del
i organisationen, men kræver
betaling af rekvirenten for
ydet hjælp.

Næsten karakteristisk for sven
skernes forsøg pä at finde den
rette plads til redningstjenesten:
„Intimt samarbejde“.

statslige, kommunale og pri
vate organisationer om red
ningstjenesten. Det er tan
ker, som der også tales om
herhjemme, hvor mange or
ganisationer ligeledes er in
volveret. Sektionschef KarlEgon Lindberg fra Svenska
Kommunförbundet påpege
de, at uddannelse må være
en forudsætning for at noget
skal fungere.
- Bedre med regional uddan
nelse end lokal uddannelse,
fastslår Lindberg. På Statens
Brandinspektions vegne sag
de riksbrandinspektør Swell
Hultquist, at redningstjencstebetænkningen havde til
formål at organisere det, der
p. t. foregår. Han viste også
en skitse med lo triangler,
som vi nu har fordansket.
Kun de store ulykker - der
ikke tæller ret mange - kræ
ver den store planlægning.
Niveauet for nødvendig
heden af forudgående plan
lægning ligger ret højt. De
dagligt forekommende ulyk
ker - det store antal - kla
res med lille indsats af res
sourcer.
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Kun 15 ambulancer
Hallands låns, 200.000 ind
byggere, betjenes af 15 am
bulancer, hvilket svarer til,
at vi skulle have ca. 375 i alt
i Danmark. Når vi har 500,
skyldes det, at vort service
niveau (det folk kræver af os
- antal ture) ligger højere.
Det fremgik af gennemgan
gen, at civilforsvaret ikke
har udrykningskolonner, men
kun påtager sig at udlåne

materiel. Men det fungerer
vist udmærket endda.
Hallands länsstyrelse gav i
al fald som konklusion ud
tryk for, at man satser me
get på at få styr pa rednings
tjenesteområdet.
Om aftenen er der trivselskväll med sang og dans. Far
bror Sven med tilnavnet
Sönnerberg (brandchefen fra
hovedstadsbrandvæsenet
i
Malmö) synes som sædvanlig
at være den, der trives bedst.
Ikke mindst efter at en tryl
lekunstner har fralaget ham
all - lige fra kam til penge i
tegnebogen. Desværre for
tryllekunstneren og el oplagt
publikum går han ikke med
seler.

Katastrofen i Torup
I går, da vi hørte om kata
strofeplanerne, var vi lidt
skeptiske. Kunne det lade sig
gøre al arrangere en togulyk
ke af det format - med rig
lige ofre, væltede togvogne,
udstrømmende klor og me
get mere.
Det kan det. Del ser vi i
dag. Vor dybeste respekt for
vicebrandchef Sune Lardner,
Halmstad, der bade har ar
rangeret katastrofen og nu
står og kommenterer alt i
højttaleren, lige til mindste
detalje.

Katastrofeudrykningen im
ponerer os ikke. Vi skal na
turligvis tage Sveriges store
afstande, og det at der skal
være beredskab tilbage, i be
tragtning. Men de fleste er
brandkøretøjer, og de kan
ikke bruges til ret meget ved
en togulykke. Deres formål i
denne situation er at frem
føre mandskab. Overført til
vore forhold virker rednings
udrykningen, som hvis man
til togkatastrofer lod kom
munale brandvæsner, CF og
forsvaret rykke lil undsæt-

ning uden, at man benyttede
sig af Falcks ambulance- og
redningsmateriel.

Målbevidst arbejde
Læger og sygeplejersker, mi
litær og brandfolk arbejder
efter vor mening målbevidst
og godt på skadestedet. Am
bulanceindsatsen kommer fra
Varbergs ambulance (privat),
Falkenberg (brandkåren) og
Halmstad (privat). I alt 5
stk. prima materiel, men red
derne fra Halmstad og de
kommunale ambulanccmænd
fra Falkenberg har en hår
længde, der ikke falder i vor
smag. Vi ser også en af dis
se kombinationer stationcar/
ambulance, som man aldrig
bør tale om.

Beundringsværdigt
øvelsesapparat
Vicebrandchcf Sune Lardner
interviewer de implicerede
chefer i højttaleren. Del gi
ver stemning. Der er mang
foldige instanser og eksper
ter involveret. Lidt for man
ge efter vor opfattelse. Det
burde kunne lade sig gøre at
kbordinere lidt mere, som vi
har gjort det i Danmark. I
praksis ville det f. eks. be
tyde, at bärgningskarens ter
rængående vogne blev ind
sat mellem skadested og
kommandosted. En strækning
på 200 meter, der ellers kun
er farbar for militæret.
Men det er jo netop det sam
arbejde, svenskerne vil dis
kutere sig frem til og lære,
så indsatsen ved en virkelig
ulykke kan blive bedst mu
lig. At stille et så velgennem
tænkt øvelsesapparat på be
nene for at drage disse erfa
ringer bør vi andre i virke
ligheden kun nære den dybe
ste beundring for.

Ved togulykken var et væld af brandkøretøjer, men
der var ikke rigtigt brug for dem.

Svenskerne kalder små påhængsvogne for kærrer.
De, der har været spejdere vil nikke genkendende
til denne model.

Ambulancefolkene var flinke og hurtige, men med
den anlagte hårlængde var man lidt i tvivl om deres
køn.

De fleste kender vel Redningsteknisk Institut, som
Falck oprettede i 1956 med det formål at bidrage til
international erfaringsudveksling på førstehjælpens
og redningsarbejdets område.
De færreste ved nok, at dette arbejde er ved at kro
nes med held. Udlandet ser med dybeste respekt på
instituttet og dets mangeårige leder, Åge Ronnark.
Danske læger synes også at have anerkendelse for
Rørmarks arbejde og erfaring. For at illustrere det
med et eksempel har vi klippet i en af Rørmarks
efterhånden mange indsendte rapporter over studie
besøg i andre lande:

Rapport vedr. 2. symposium

Modet var forberedt dels
ved formode i juni 1971 i
anledning af indvielsen af
Sint Janhospilaals nye inten
sivafsnit, dels ved komilémodet i marts 1972. Der var med indenlandske fagdel
lagere - omkring 400 delta
gere i moderne som holdtes
i den tekniske højskoles au
ditorier.
Aftenerne udfyldtes af sel
skabeligt samvær, der gav
gode personkontakter og
stærkt bekræftede A1SS og
især vort instituts internatio
nale ry og respekt. Korpset
og dets indsats var velbe
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kendt, og der var talrige foresporgslcr af faglig natur.
Mit foredrag understregede
stærkt
vor
virksomhed
blandt og for publikum i
retning af TV-film, skadesledsøvelser. genoplivnings
dage,
skoleundervisning
m. m. Del belgiske TV. samt
Færdselskomitccn vil sam
men med engelske læger fra
Bristol kontakte TV om den
nye filmversion.
Den hollandske og belgiske
Førstehjælpskomites
formænd var så venlige at ud
tale, at det danske foredrag
var det eneste konkrete og
praktisk efterlignelige, fordi

det var baseret pa facts, ide
er og erfaring.
Pa symposiets 2. dag arbej
dede man i grupper og af
gav en række resolutioner,
der siden offentliggøres og
anbefaler de belgiske myn
digheder en linie, der ganske
følger vore ideer om træ
ning af lægfolk, redningsfolk
og praktiserende læger, sml.
omtalen i IRI 1/1972 forud
for modet.
De i 1971 holdte foredrag
forela i bogform på 4 sprog
(engelsk, lysk, fransk og
flamsk).
Symposiet åbnedes af prins
Albert, protektor for Belgisk
Rode Kors. Han overværede
desuden de forste 4 fagfore
drag. deriblandt mit. Ved sin
bortgang gik han hen til mig,
trykkede min hånd og sagde
på engelsk, at han onskede
at takke mig for mit idéfyldtc indlæg og ønskede mig
held og lykke med mit arbej
de. bade i mit land og for
Belgien.
Ved den afsluttende banket
lørdag
aften
underholdt
Flandcrcns guvernør, der
præsiderede, sig også med
mig om del internationale
redningsarbejde. A1SS gene
ralsekretær. dr. Oosterhuis
nævnte i sit foredrag gentag
ne gange korpsets og min
indsats i verdenssamarbejdet.
Dr. Lust beder hilse mange
gange, han kommer til sep
tember. Dr. Gabor, der mod
te i Falckslips, beder hilse.
Han skal pa min foranled
ning til Honolulu efter ind
bydelse, han har udrejsetil
ladelse, fordi det er foran
lediget gennem A1SS. Herr
Lüttgen. Bonn, beder hilse
og sige, al man i Nieder
sachsen nu korer efter minut/mandtariffen og har ba
lance i regnskabet.
Aage Rormark

Vi tester autohjælpen:

En ganske
almindeligstart
I de fleste velrenommerede virksomhe
der findes der noget, der hedder kva
litetskontrol. Den kan udføres på man
ge måder. Gennem sindrige statistiske
systemer kan man afprøve enkelte
eksemplarer af virksomhedens vare
sortiment og danne sig indtryk af hele
sortimentets kvalitet, fejlprocenter og
særlige ømtålelige steder i produk
tionsprocessen.
Hvis kvaliteten ikke er som kunderne
forventer, får virksomheden et dårligt
rygte og dermed mindre muligheder
for fremtidigt salg.
Vi kender alle betegnelsen ..mandags
vogn“. En bilfabrik med mange ..man
dagsvogne“ har sværere ved at sælge
biler end virksomheden med kunde
anerkendte kvalitetsvogne.
I en servicevirksomhed er kvalitetsaf
prøvningen sværere. Man har ikke en
konkret vare at teste. Hos os kan man
aflæse noget om kvaliteten ved at gen
nemgå takkebreve, klagebreve og ska
desanmeldelser.
Man kan også gøre noget andet. Og
det er nødvendigt, hvis vi hele tiden
vil være i toppen. Gå ud og rekvirere
Falck til alle mulige opgaver, og se
hvorledes redderne løser dem. Det gør
man f. eks. i forbindelse med brand
prøvealarmeringer.
Vi har lavet et forsøg med autohjæl
pen. Det lover godt, og flere følger se
nere.

Brug for starthjælp
Søndag den 28. maj kl. 14.39 ringes til
station Ebeltoft.
- Goddag, mit navn er Petersen. Kan
jeg få lidt starthjælp?
- Ja, naturligvis kan De det. Hvor bor
De?
Navn og adresse oplyses (i København).
- Har De abonnement?
- Ja, men nummeret har jeg ikke.
- Det gør ikke noget. Hvor holder De?
Adresse og bilnummeret oplyses, og der
spørges om, hvor lang tid det vil vare,
inden hjælpen kan forventes.
- Et øjeblik. Efter 20 sekunders forløb
vender stationen tilbage. - Vi kører med
del samme.

Den lovede ventetid overholdes
Klokken 14.51 ankommer vogn 6—266
(Ford kranvogn). Der er otte kilometer
fra stationen lil adressen (men ingen ha
stighedsbegrænsninger).
Redder Peter Basse og erhvervsprakti
kant Torben Nielsen springer ud og ind
leder med at beklage, at de kommer med
så stor en vogn.
- Vores land-rover, der normalt benyt
tes ved starthjælp i sommerhusområder
ne. er desværre på værksted. Det giver
jo noget spektakel med sådan en stor
vogn.
Startkablerne monteres, og på et øjeblik
er vognen køreklar igen.
Det kan man kalde abonncméntsservice.
/pet
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af Jan Assentorp

I foråret 1971 indkøbte Kø
benhavn AS seks brugte
Scania-chassier, Scania-Vabis
56, årgang 1964, til opbyg
ning som kranvogne. På en
række stationer var der be
hov for en kraftig ki an vogn
til bjergning og slæbning af
tunge objekter. Driftsafde
lingen fandt det imidlertid
ikke økonomisk forsvarligt
at investere i nye chassier,
da kørselsbehovet er relativt
lille. Indkøbene af brugte
vogne var naturligvis en for
søgsordning, og man har nu
et år efter adspurgt de på
gældende stationer om vog
nenes effektivitet. Der cr det
specielle ved de seks Scaniavogne, at de med bistand fra
værkstedet i Gladsaxe er op
bygget på de respektive sla
tioner. Generelt må det si
ges at være et nydeligt resul
tat. Vi bringer her en ud
talelse fra de seks stationer:

VEJEN BRØRUP vogn 6419:
Vi vil ikke betænke os på at
anbefale fortsat indkøb af

brugte chassier, når de ind
købes med den fornødne
omhu og forsigtighed. Vi er
alle meget glade for denne
vogn, både hvad angår køreegenskaber og arbejdsevne.
Vi er enige om, at den i
fuldt mål har indfriet de
dristigste forventninger. Vognen har på et år kørt
30.341 km med en repara
tionsomkostning på 774,19
kroner.

LYNGBY - vogn 6830:
Vi modtog først vognen i
eftersommeren 1971, således
at vore erfaringer ikke er
store på nuværende tids
punkt. Men alle på stationen
er glade for vognen. Inden
vognen er sat i drift, har
vort værksted gennemgået
motor, styretøj, bremser,
fjedre og støddæmpere. Vi
valgte - i stedet for en
hydraulisk lift - at opbygge
vognen med en håndbetjent
Falck-Schmidt-kran, idet vi
mener, den er bedst egnet til
færdselsuheld m. v. Under
ladet i venstre side har vi
bygget et stativ, som passer
til vore katastrofekasscr.

FREDERIKSHAVN vogn 6335:

Frederikshavn/6335
i arbejde.

„Den cr skøn. Den sku’ vi
ha’ haft for længe siden.“
Der er udbredt enighed om,
at ideen med indkøb af kraf
tige og gode, brugte chas
sier er en fornuftig, god og
økonomisk disposition. Vi er
her på stationen lykkelige
for det resultat, der cr nået.
En dejlig stor og funktions
dygtig kranvogn med stor
spil-og krankapacitet til glæ
de for mandskabet, men ikke
mindst for vore abonnenter
og andre kundcr. Samlet an
skaffelsespris for vores kran
vogn er kr. 73.494,74.

RIBE vogn 6182:
Vi kan herfra anbefale ind
køb af brugte vogne, når der
tages hensyn til, hvorledes
vognene har været behandlet
før købet. Vogne benyttet af
entreprenører og til svær
kørsel kan ikke anbefales.
Selv om det vil betyde en
større udgift i første om
gang, henstilles det, at vog
nene forsynes med hydrau
lisk spil og grill samt hy
draulisk kran. - Krantype
Falck-Schmidt anbefales. Vi
er villige til at hjælpe med
opbygning af vogne i den
udstrækning, tiden tillader.
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NYKØBING SJ. vogn 6933:
Vi regner med at køre
35.000 km pr. år, hvorfor vi
kan anbefale indkøb af
gode, brugte chassier. Scania har et højt kilometer
tal. Det bør være gode, vel
holdte vogne, som ikke har
kørt i grusgrav eller anden
entreprenørkørsel. - Ideen
med lokal opbygning af vog
nene kan vi godt gå ind for,
når det kan indpasses på
årstider, hvor vi kan magte
det kørsels- og personale
mæssigt. Vi er glade for vog
nen, men i fremtiden bør
man nok stile mod model
76, da denne ifølge udtalelse
fra en forhandler er mere
robust til vort brug.
NYKØBING M. vogn 6848:
Tanken om at anvende brug
te chassier kan vi fuldt ud
tilslutte os af flere grunde.
Behovet for kraftige kran
vogne er til stede på alle
stationer, idet man overalt
i dag har store lastvogntog
kørende på landevejen. Vi
må imidlertid erkende, at det
er de færreste steder, en
kranvogn kører så mange
km om året, at en investe
ring i et nyt chassis er for
svarlig. Man bør de steder,
det er muligt, opbygge vog
nene lokalt, da man gør det
billigere samtidig med, at
personalet engageres på en
positiv måde. Vor repara
tionsomkostning på et år har
været 8 øre pr. km.

Konklusion:
På baggrund af de positive
udtalelser og erfaringer fra
stationerne er det sandsyn
ligt, at København A/S vil
følge ideen op, således at
kapaciteten af store kran
vogne til betjening af vogn178

mænd m. fl. kan blive yder
ligere udbygget. Afdelings
leder C. C. R. Clemmensen,
Driftsafdelingen, oplyser, at
der allerede er indkøbt tre
Scania-chassier
yderligere.
En Scania-Vabis 76 til Thi
sted, en 56 til Hurup oe en

36 til Nykøbing Mors, hvor
den skal afløse en mindre
Thames Trader.
Vognene koster gennemsnit
lig 40-50.000 kroner at ind
sætte. Og det er en rimelig
pris.
jea
Hurup/

Focus på autohjælpen:

Hvad mener stationen, der

hverken har vejpatruljevogn eller „rullende reserve

delslager“?
Ingen vejpatrulje vogn
På stationen i Haderslev har
man ingen vejpatruljevogn.
Her bugserer man ofte ha
varerede vogne til stationen,
hvor man så vidt muligt prø
ver at foretage mindre repa
rationer såsom udskiftning af
knækkede ventilatorremme
etc.

Reservedele - et problem
Det er imidlertid et stort
problem at skaffe nødven
dige reservedele, så snart det
er uden for værkstedernes
almindelige lukketider. Om
sommeren og i ferietiden er
det helt umuligt, da de fle
ste værksteders personale kø
rer til somerhusområderne.

Hvad kan der gøres?
Et lille nødlager af de mest
benyttede reservedele vil of
te kunne gøre underværker,
siger mandskabet i Haders
lev, men det vil naturligvis
være endnu bedre, om sta
tionen bliver udstyret med en
speciel vogn forsynet med
disse reservedele. Kan en så
dan vogn tillige udformes, så
den kan benyttes til at fore
tage bugseringer i stang, me
ner man at have fundet no
get af det mest ideelle. Det
vil naturligvis også have be
tydning med en vejpatrulje
vogn i forbindelse med start
hjælp - især når det brænder
særligt på, f. eks. på travle
vinterdage.
Mandskabet positivt
1 Haderslev har mandskabet
ingen betænkeligheder ved
selv at foretage de mindre
reparationer, men alle er
enige om, at reddere, der
skal betjene en sådan speciel
vogn, helst bør være uddan
nede mekanikere eller i hvert
fald have gennemgået for
brændingsmotorkursus.

Hvad siger abonnenterne
Såfremt der i dag foretages
mindre reparationer på sta
tionen, har man indtryk af,
at abonnenterne er vældig
tilfredse. Ventetiden fordri
ves med en kop kaffe, en
hyggelig sludder eller en
rundtur på stationen, og alle
er glade, såfremt vognen kan
repareres og abonnenten der
med undgå en længere bugsering med Falck.
I pet
Læs næste nr.:

Vi tester autohjælp
over hele landet
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VOGNE & UDSTYR
Nr. Sncde har konstrueret
grill til kranvogne
Nr. Snede-stationen har seriefremstillct en selvkon
strueret grill til Vejle-sel
skabets kranvogne. Grill’en
monteres
i
kranvognens
træktøj og løftes ved hjælp
af kranen. Grill'en medbrin
ges altid i kranvognen, så
ledes at der ikke opstår pro

Fyn har
vendt
blikket
mod
øst
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blemer med ophængning af
en vogn. Der undgås mange
skader ved at benytte denne
ophængningsanordning.
Grill'en koster ca. 250,- kr.
at fremstille, oplyser statio
nen. Det skal retfærdigvis
oplyses, at andre stationer
tidligere har konstrueret en
tilsvarende grill. Men et godt

Den russiske bilindustri har
fornyet produktionen med
en række vogntyper, der i
vid udstrækning modsvarer
vestens teknik og design.
Senest er der i Danmark
præsenteret den nye Volga
personvogn, der er et robust
og komfortabelt køretøj, og
som måske kan være emne
som sygetransportvogn. Men
en russisk „Land-Rover“ har
også set dagens lys. Oden
se A/S har vendt blikket
mod øst og har indkøbt en
firehjulstrækken Volga til af
prøvning.

initiativ af Nr. Snede-statio
nen til efterligning andre
steder.
jea

Volga’en har en 4 cyl. vand
kølet benzinmotor på 72
HK. Som billedet viser, er
den opbygget med rørkran
og forsynet med et 5 tons
hydraulisk spil.
Den lille kranvogn, der er
stationeret på st. Årup, skal
benyttes til bjergning af
traktorer m. v., og man har
allerede gode erfaringer med
den lille, røde, russiske kran
vogn. Det skal også bemær
kes, at chassiet kan erhver
ves for ca. 27.000,- kroner.

jea

EN TOLVER FRA
ÅSMUND LÆRDAL
Den norske fabrik Åsmund Lærdal har frem
stillet et såkaldt jet-sug, der bliver indført i
alle nye ambulancer hos os. I stedet for hid
til anvendte sug, der drives af vacuum
eller strøm fra ambulancen, virker dette nye
sug som en „omvendt spraydåse“. Det er let
at håndtere og kan tages med op eller hen til
ulykkesstedet. Den danske leverandør, Dameca A/S, skildrer sugets fordele i 12 punk
ter:
Facts om Lærdal jetsug
1. Brudsikker, slagfast makrolon.

2. Ingen bevægelige dele eller ventiler.
3. Lang levetid.
4. Lav vægt, højst 800 gram, med fyldt patron.

5. Sugetid: kontinuerlig: ca. 30 minutter. På én patron.

6. Patronen har indbygget sikkerhedssystem. Skulle
denne udsættes for mere end 50° C., vil eksplosion
ikke finde sted, men derimod udsivning af indhol
det. Dette stof er ikke brandbart og i øvrigt nontoxisk.
7. Kvalitet og kvantitet af patronens indhold forbliver
uforandret, selv efter flere års opbevaring.

Lærdals „tolver“, nederst i en af
Falcks ambulancer

8. Klargøringstid: ca. 5 sekunder.
9. Ved sugning:
Sugets bæreanordning anbringes om operatørens
hals. Dette indebærer en fuldstændig bevægelsesfri
hed hos denne (både arme og ben). Samtidig kan
opmærksomheden fuldt og helt henledes på patien
ten.
10. Undertryk: op til 500 m.m./HG.
11. Meget små dimensioner; kan transporteres, f. eks. i
inderlomme.
12. Ukompliceret konstruktion.
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byggeii
sager i

Endnu en
Falck-station
genoplivet

Station Farsø

- et resultat af årelange
forhandlinger

Lutter lovord
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Ved sammenslutningen med ZR overtog vi en station i
Farsø, Himmerland. Stationen var i og for sig god nok,
men når man lagde den til de forholdsvis mange andre
stationer i området og så på dækningen i forhold til be
folkningsantallet, var det alligevel ikke så godt. Man
mente, at der var for mange stationer, og det ville blive
for dyrt at opretholde dem alle.
Derfor traf korpsets ledelse beslutning om at nedlægge
Farsø-stationen og flytte materiel og mandskab til den
nærliggende Falck-station i Aars.
Men det har aldrig været let at nedlægge en Falckstation, selv om man har de mest rendyrkede økonomi
ske motiver. Resultatet blev her en halv nedlægning, der
nu er ændret til en ny station med større bemanding og
flere forpligtelser end nogen sinde tidligere.
Symptomatisk for den nye stations indvielse var de lov
ord om det gode samarbejde, som både korpsets ledelse,
kommunernes og sygehusets repræsentanter udtalte sig
om. De lange forhandlinger endte i det gode samarbejde.
Falck har nu brandslukningsforpligtelse for indbyggerne
i området. En ny Ford-sprøjte og en slangeudlægger er
installeret. Derudover har stationen 1 ambulance, 2 kran-

og autotransportvognc. Der er 5 redningsmænd og 8 del
tidsbeskæftigede brandmænd på stationen.
Den nye station, som kommunen har bygget, har kostet
i alt y, mill. kr. Hertil kommer Falcks nyanskaffelser
af materiel til en pris af ca. 700.000 kr., således at der
på nuværende tidspunkt er investeret omkring 1,2 mill,
kr.
Stationen består af 3 dobbeltgarager, opholds- og køk
kenfaciliteter. Derudover er der 2 soverum, ekspeditions
kontor, bade- og depotrum. Stationen centralalarmeres
fra Års.

Har kostet 1,2 mill. kr.
at stille på benene

3 brandmænd hædret
I sin indvielsestale omtalte direktør E. Bødker fra Falck
i Ålborg også det gode samarbejde korpset havde mødt.
Til Farsø brandkorps medlemmer bragte han en særlig
tak, fordi de også ville samarbejde på de nye vilkår un
der Falck. Det var ham en stor glæde samtidig at kunne
overrække korpsets hæderstegn til 3 brandmænd med til
knytning til brandvæsenet i Farsø i henholdsvis 1 X 25
og 2X10 år. De tre hædrede brandmænd er: Arne
To1strup, Jørgen Sørensen og Niels Christiansen.
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uanede
muligheder
foros
Vi har noget at glæde os til.
Om nogle år vil VCR blive
sagen på Falck-stationerne tror vi. VCR betyder Video
Casette Recording, hvilket
pa mere dansk er det samme
som en kassettebåndoptager,
der tilkobles farvefjernsynet
og bestemmer, hvad der skal
ses på skærmen - eller op
tager de officielle program
mer, om man vil.
I sandhed en teknikkens
triumf. Vi kan forestille os
direktør Mogens Falck op
læse Falcks nytårstale med
samme alvor som kongen i
sine dage oplæste sit bud
skab. Eller hvad mener man
om gennemgangen af ind
holdet til en kranvogn på
fjernsynsskærmen. For slet
ikke at tale om virksomheds
nævnets møder, der utvivl
somt ville blive af samme
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længde
som
Coronation
Street, hvis de skulle bringes
fuldt ud.
Næh, det er ikke for spøg,
vi omtaler VCR-systcmet.
Ideen bagved er god nok.
Teknikken har nogle pro
blemer, men de løses hen ad
vejen. Det forventes faktisk,
at der allerede til efteråret
vil blive udbudt nogle bånd
afspillere til ca. 8.000 kr. på
markedet. Og når først der
går hul på bylden, plejer det
at gå stærkt. Store fabrikan
ter som Philips, Tandberg og
Grundig står sammen om ét
system.
Et halvt hundrede kroner
for en sengekant
For korpset som en geogra
fisk, decentraliseret virksom
hed indebærer et kassetteTV-system mange fordele.

Hvis blot afspilningsappara
turet findes på nogle statio
ner, vil en stor del uddan
nelse og information kunne
optages et sted og distribue
res til Falck-stationcrnesTVapparater. Et af de fore
tagender, der satser stærkt
på denne udvikling cr Telscan. der både optager film
og TV-bånd og overspiller
fra del ene til det andet. En
kassette med f. eks. 60 mi
nutters spilletid kommer ikke
til at koste en formue at op
tage. og kopieringen til flere
kassetter kommer til at koste
under hundrede kroner. En
„blank“ kassette kommer op
på 3-400 kroner.
For de reddere, der både har
været med til at købe farveTV og stereoanlæg og de
tyveknægte, der har været
med til at betale disse an
læg. bliver situationen ikke
uoverkommelig.
Og der er trivsel og hygge
ved foretagendet. Det gør
ikke mere noget, at Hansens
bil stopper og fru Jensen
skal barsle midt i en fod
boldkamp. Den optages bare
på båndet, og så kan man
i ro og mag se resten, når
koreturen cr færdig.

BREVE UDEFRA
Falck-Huset
København
Efter mit færdselsuheld den 24. juni 1971 med efterfølgende sygdomsperiode omfattende fem
hospitalsophold og adskillige optrænings- og efterbehandlingsbesøg på Skanderborg syge
hus og Ortopædisk Hospital i Arhus, hvortil De har transporteret mig, vil jeg bringe min
hjerteligste tak til personalet ved stationen i Skanderborg for den omhyggelighed, hjælp
somhed, præcision og altid store venlighed, jeg er blevet mødt med.
Jeg er nu så meget i orden, at jeg så småt er begyndt at køre bil igen. Første større tur
går til Ortopædisk Hospital den 13. april - men denne gang uden Deres assistance.
Mange venlige hilsener og tak til alle.
Skanderborg-abonnent
Falck-Huset
København
Med det første MOSELØB overstået på fortræffelig vis - ikke mindst på grund af Deres
udmærkede indsats - vil vi gerne herved sige Dem TAK for Deres altid velvillige indstilling,
når vi beder Dem om bistand. Også når særlige problemer byder si^ - som her, da vi
skulle bruge nogle flagstænger - er det vældig rart at vide af Defes positive holdning til
hjælp og støtte for vort idrætsarbejde.
Hjertelig tak!
København Atletik Forbund

Falck Zonen
Nakskov
Jeg føler trang til over for personalet ved Falck Zonen, Nakskov, at udtrykke min tak
nemmelighed og beundring for den særdeles imødekommende og venlige service, der
blev mig til del ved mit besøg på stationen 2. påskedag.
Trods den ekstra travlhed, der naturligvis hersker netop på denne dag, blev jeg, med den
pludselige, akutte sygdom, jeg havde pådraget mig, modtaget med enestående hensyn
tagen og fik uden nogen form for diskussion en chauffør stillet til rådighed til hjemkørsel
af min vogn.
Det er ikke mindst denne chauffør, hr. redder Ole Petersen’s ualmindelig venlige optræden
og hans enestående kørsel, for slet ikke at tale om Ole Petersens hjælpsomhed med
bagagen ved min hjemkomst, der har fået mig til at skrive til Dem. Jeg føler, og min kone
mener det samme, at vi har mod*aaet en service, der sikkert er ud over, hvad man med
rimelighed kan forvente som abonnent.
Idet jeg endnu en gang takker for den gode service, beder ieg Dem hilse de vagthavende
på stationen 2. påskedag - samt en særlig hilsen til redder Ole Petersen.
Abonnent fra København

Falck - Esbjerg
m.s. „MÆRSK FIGHTER"
Jeg vil gerne hermed udtrykke min tak for den velvillige og storartede assistance,
som blev udført fra Deres stations side i forbindelse med bjærgningen af m. s.
„MÆRSK FIGHTER".
En særlig tak til de herrer reddere Niels Ole Christiansen og Jørgen Tang Sørensen,
hvem jeg venligst beder Dem overrække vedlagte cigaretter som en lille erkendt
lighed.
Med venlig hilsen
for A. P. MØLLER
T. Dilling
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HVORNÅR ER DEI EN KATASTROFE
DG HVORNÅR

ER DEI „BARE” EN UlVKKE
Vi kender allesammen ud
trykket.
„katastrofeudrykning“ og „Der er skel en ka
tastrofe!“.
Men hvornår er der med fag
mandens øjne virkelig skel en
katastrofe og hvornår bruges
udtrykket blot for at dække
over den omstændighed, at
der er sket en ulykke af om
fang ud over det sædvanlige?
Det afhænger af mange ting
og lokale omstændigheder. I
Falcks vagtmesterhandboger
er udtrykket katastrofe defi
neret som den omstændighed,
at to eller flere /'alck-stationer foretager en indsats med
alt til rådighed varende ma
teriel og mandskab til samme
ulykke.
Ulykken og katastrofen
Den professionelle vurdering
af de to begreber har noget
med indsatsen at gøre. Hvis
der til en ulyke ma begæres
nærhjælp fra omkringliggen
de Falck-slationer og flere

186

hospitaler skal sættes i alarmberedskab cr man tilbøjelig
til al mene at være pa græn
sen til katastrofen.
Det at hospitalerne sætter
katastrofeplanerne igang be
tyder dog ingenlunde altid, at
ulykken ma betegnes som sadan. Det ved vi fra læger, der
har fortalt, at en enkelt ul\kkc med flere kvæstede og lidt
komplikationer pa nogle tids
punkter af døgnet faktisk
kræver et storre apparat sat i
sving pä den akutte modtage
afdeling.
Den almindelige borger vil
nok ikke definere katastrofen
ud fra et indsats-synspunkt.
Han vil være mere påvirket
af massemedierne, der af
mange grunde vil være til
bøjelige til at udnævne en
ulykke til katastrofe.
Men som tegningen illustre
rer adskiller katastrofen sig
fra ulykken ved al der til
dens afvikling kræves et stor
re planlagt system. Det er
her at myndigheder, politi.

Falck, hospitaler. Civilfor
svar, militær o.s.v. skal have
talt sammen inden ulykken katastrofen - sker, således at
enhver kender sin plads i
hjælpearbejdet. De øvrige
ulykker er rutineindsats for
den professionelle dog ikke
forstået på den måde, al de
af den grund ikke ofres den
fornødne opmærksomhed.

Konklusion
Redningsteknisk Institut, som
vi har spurgt, definerer ulyk
ken som den begrænsede
hændelse, der omfatter en
mindre gruppe af befolknin
gen med dod, lemlæstelse el
ler ejendomstab til følge men iøvrigt ikke præger sam
fundsfunktionerne i væsentlig
grad.
Tilsvarende mener instituttet
al katastrofen må anses for
at være den begivenhed, der
har omfattende følger med
død. kvæstelser og tab af
ejendom til følge, og som
virker på en stor kreds.

Det var dog forbløffende at konstatere Falck-ledelsens
reaktion på skuffelsen over, at medarbejderne ikke kun
ne slutte op om en investeringsfond, og som i den for
bindelse medførte et surt opstød fra samme Falck-ledeise
mod min person i Mini-Kommentaren, bladet HJÆLP,
5. juni 1972. Ydermere forbavsende senere fra hr. Pre
ben Kjær telefonisk at få meddelt, at Mini-Kommentaren
er godkendt af hr. direktør Arno Andersson, og at det
sure opstød mod min person var ment som et fingeret
slag over næbet til de Falek-mcdarbcjdere, som åbenbart
havde informeret mig om deres stillingtagen til en inve
steringsfond.

ang. „minikommen
tar”
i Hjælp

of.

^/n

Men til Falck-ledelsen: Et dårligt rygte var der nu ikke
tale om. men derimod en god nyhed. A propos det nævn
te underskud pa fire mill, kroner ma jeg indrømme, at
jeg endnu ikke har haft lejlighed til at se Falcks regn
skab. og der vil sikkert heller ikke på regnskabet komme
til at figurere noget underskud. Som en Falck-medarbejder iøvrigt sagde til mig: Et regnskab kan jo læses på
mange måder. Korpset behover jo nødvendigvis heller
ikke at afskrive fuldt ud!
1 Mini-Kommentaren bebrejdes jeg. at oplysninger i den
artikel, som har givet anledning til HJÆLP’s kommen
tar. ikke har været forelagt Falcks regnskabskyndige.
Næh. hvorfor dog det. Bladet HJÆLP forelagde da hel
ler ikke mig den kommentar, som personligt var rettet
mod mig.

HJÆLP’s Mini-kommentator, hr. Preben Kjær, beder
Aarhuus Stiftstidende holde øje med mig, når jeg beskæf
tiger mig med økonomi. Måske Falcks ledelse også bur
de holde lidt øje med Mini-kommentatoren, når han be
skæftiger sig med navnestof.
Hverken mit blads navn eller mit eget var stavet rigtig i
den sure Mini-Kommentar.

Jeg håber på mange gode nyheder fra Falck i de kom
mende år - også nyheder, som ikke er godkendt af
Falcks ledelse.
Axel Pedersen
journalist

Den gode nyhed i denne sag var, at der ikke var
noget underskud. Vi er langt fra enige med Axel
Pedersen, men vil ligesom sidst undlade at optage en
diskussion. Det er sagen ikke værdig.

Korpsets ledelse
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REDNINGSFØRER
Redder Tage Christensen,
Nr. Snedc, er pr. 1. juni
1972 udnævnt til redningsfø
rer i Nr. Snede.

Redder Henry Lau-Johansen, Kalundborg, er pr. 1.
juli 1972 udnævnt til red
ningsfører i Kalundborg.

ADMINISTRATION
Kontorassistent Per Hedelaian, Vejle, er pr. 1. juni
1972 udnævnt til kontorover
assistent. Hedelaian er ansat
som kontorelev i Vejle i
1961. Efter at være udlært
fulgte en tid med aftjening
af værnepligt, hvorpå Hede
laian blev genansat i 1969.
Per Hedclaians arbejdsom
råde er fremover EDB-behandling af abonnementer
samt rapporter.

Kontorassistent Erling Søn
derskov, Falck-Huset, Kø
benhavn, er pr. 1. juli 1972
udnævnt til kontoroverassi
stent. Sønderskov blev ansat
i Falck-Husets ekspedition i
1967. I 1969 overflyttedes
han til fællesforbundets per
sonalekontor, hvor han også
vil virke fremover.

Kontorassistent G. Søby,
Horsens, er pr. 1. juni 1972
udnævnt til kontoroverassislcnt. Fru Soby blev ansat
pa stationen i Horsens i 1961
og har lige siden varetaget
alle de mangeartede kontor
funktioner. der forekommer
pa stationen.

Kontoroverassistent
Niels
Sejerup, Vejle, er pr. 1. ju
li 1972 udnævnt til fuldmæg
tig i Vejle. Niels Sejerup er
ansat i Vejle som redder i
1946. 1 1947 fulgte udnæv
nelse til vagtmester og i 1964
overflyttedes Sejerup til kon
toret i Vejle. Sejerups an
svarsområder er fremover
rapportfunktion, fakturering
samt salg af brandslukningsmateriel m. m.

Fuldmægtig Svend Aage
Nielsen, Falck-Huset, Kø
benhavn, er pr. 1. juli 1972
udnævnt til afdelingsleder.
Svend Aage Nielsen cr ansat
i abonnementsafdelingen i
1952 som kontorassistent.

1 1959 fulgte udnævnelse til
overassistent og i 1960 til
fuldmægtig. I 1968 flyttede
Nielsen til hullestuen, hvor
han siden har fungeret som
leder.

Svend
Aage
Nielsen.

Bogholder K. B. Nielsen,
Vejle, er pr. 1. juni 1972
udnævnt til regnskabschef i
Vejle. Nielsen blev ansat i
1947. I perioden 1953-60
har Nielsen været aktiv uden
for korpset. Siden genansæt
telsen i 1960 har Nielsen væ
ret beskæftiget med regnskab
inden for Vejle A/S og har
blandt andet i sin fritid læst
til merkonom i regnskabsvæ
sen.

K. B.
Nielsen.
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Hjælpen kan blive dyr
Under dette motto vil der forsøgsvis blive
indlagt en korpsbrochure i det nummer af
Sondags BT, der udkommer lige for efterårs
ferien, Brochuren udkommer saledes i bla
dets 300.000 eksemplarer.

Nedslagtning
I henhold til udsendt cirkulære er det ved
taget at transport af nodslagtede dyr og
transport af slagtere til nedslagtning hos vore
abonnenter udfores under abonnement.

Falck-Bladet
Falck-Bladet til vore abonnenter blev en sa
stor succes, at det er vedtaget al fortsætte
udgivelsen. Næste nummer ventes i foråret
1973.
700 skader på 6 måneder
Ved en gennemgang af de anmeldte skader
for forste halvår af 1972 har det vist sig, at
der er hele 2 dage (ud af 182), hvor der ingen
skadesanmeldelser figurerer. Det var den 30.
og 31. marts, af mange kaldt skærtorsdag og
langfredag. Selv om det er med til at skabe
tillid til .Falck-Zonen, at alle paforte skader
på kunders vogne bliver behandlet seriost.
måtte man dog have lov til at udtrykke onsket om nogle flere påskedage om aret.
Pr. 1. juli er registreret 700 anmeldte skader.
,'ptorkobenhavn ligger (som sædvanligt) klart i
spidsen.

©1
[FDM
Film
Filmstatistikken fra 1971 ser ud, som
det fremgår af omstående.
Samtidig har vi fra palidelig kilde, at
ingen kan odelægge en 16 mm film
kopi så hurtigt og så effektivt som
Falck-folk. I betragtning af. al vi ko
rer med 25 kopier, der hver koster ca.
5.000, kr. ma det indskærpes, at pas
se bedre pa. Herunder kun at benytte
nye og gode apparater, betjent af en
godkendt operator.

Pr. 1. juli 1972 er ingeniør Frank Hauberg til
trådt som leder af H. F. Nielsens Maskinfabrik
A/S i Haslev, idet den tidligere leder, ingeniør
Svend Nielsen, er fratrådt på grund af alder.
Ingenior Frank Hauberg, der er 27 år, har tid
ligere været ansat hos International Harvester
i Tyskland og har her deltaget i udviklings
arbejdet inden for
nye traktormodel
ler. Frank Hauberg
skal med reference
til Fællesforbundet
forestå konstruerin
gen og opbygnin
gen
af korpsets
autohjælpskøretojer
samt service og
salg af de nye
Metz-automobilsprojter og -stiger.
Film til udstillingsbrug
Som forsøg har vi kopieret ..nar NODEN er
störst
i en kortversion til udstillingsbrug.
Filmkassetten kan anvendes i de udstatione
rede Fairchild-projektorer. saledes at det sto
re apparatur undgås.

Når NØDEN er størst:
Egne udlån 1971
Erhvervenes Filmcenter
Statens Filmcentral

I alt registreret

Antal udlån
507
134
Ikke oplyst
for 1971

Film:
Pust liv
Alarm
Er de brandsikker?
Patientbefordring
Entreprenørfilmen
Flyv med Falck

Antal
tilskuere
36.658
9.543

641

46.201

Antal udlån
43
34
26
24
4
2

Antal
tilskuere
1.637
1.530
660
281
82
50

133

4.240

Øvrige filmudlån:

I alt
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Stationsleder
Alfred Jørgensen,
Give, er fratrådt
på grund af alder
den 1. august.
Alfred Jorgensen
overgår i pen
sionisternes række
efter 33 års virke
i redningskorpset.

FOR TRÆT TIL AT ARBEJDE
Føler du dig udkørt og fladklemt som en indtørret sveske?
Grunden er sikkert, at du er overanstrengt.
I en dansk statistik vises, hvorfor du er
træt. Der er nemlig ikke så mange men
nesker, der arbejder, som du tror. I hvert
fald ikke ifølge nævnte statistik.
Nationen består af 5 mill, mennesker;
men af disse er de 2 mill, over 65 år.
Der skulle så være 3 mill, til at udføre
arbejdet.
Imidlertid er der i alt 1 mill, under 21 år,
og så skulle der være 2 mill .tilbage til at
udføre arbejdet.
Det viser sig, at der er 1 mill., der er an
sat ved staten, og dermed er der bare
1 mill, tilbage til at udføre arbejdet. Af
disse er 100.000 ansat i forsvaret. Der
med er der bare 900.000 til at arbejde.

Falck International??

I kommune- og amtsadministrationen er
der ansat 400.000, og så har man bare
500.000 tilbage til at arbejde. Der ligger
altid ca. 300.000 på hospitaler, rekrea
tionshjem, nerveklinikker og lign.

Så er der 200.000 igen. Af disse er der
188.000 bumser, hashfiduser og andre,
der gemmer sig bag deres lange hår og
ikke vil arbejde. Så er vi nede på 12.000
til at udføre arbejdet.
Det mest interessante ved undersøgelsen
er, at der til stadighed er 11.988 menne
sker i fængsel; og så er der bare 2 men
nesker til at udføre arbejdet, nemlig DIG
og MIG.
Frisk mod kollega - jeg har tænkt på at
nedlægge mit arbejde nu.
(Fra KAS' personaleblad)

Måling af ankerværdil
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Helikopterambulancer
I Ugeskrift for Læger har overlæge Ole Juhl
fremsat nogle synspunkter om ambulanceog sygetransport. Han går bl. a. ind for en
effektivisering af ambulancetjenesten ved
hjælp af helikoptertransporter og foreslår,
at flyvevåbnet i samarbejde med sygehus
væsenet skal udbygge en sådan.
Vi kan følge overlæge Juhl meget langt.
Men på enkelte punkter er vi uenige. Vi
mener nemlig ikke, at en effektivisering af
ambulancetjenesten er nødvendig, og at heli
koptertransporter med det nuværende syge
hussystem er særlig påkrævede.
Årsagen ti! Juhls forslag er efter vor mening
den omstændighed, at sygehusvæsenet - på
hospitalslægernes delvise foranledning - i
en ikke så fjern fremtid er nødt til at cen
tralisere skadebehandlingen. Der vil simpelt
hen ikke kunne blive opretholdt det nuvæ
rende antal sygehuse, der kan modtage og
behandle patienter døgnet rundt.
At afbøde nogle af virkningerne ved at
lade forsvaret udvide sin civile service på
dette felt er efter vor mening en omstæn
delig idé. Flyvevåbnet driver en ubestridt
fremragende redningstjeneste - fordi Dan
mark har forpligtet sig til at have en fly og soredningstjeneste og løse visse bered
skabsopgaver. Skal forsvarets bevillinger be
nyttes til udpræget civile opgaver, kan man
f. eks. lige sa godt foresla at lade værne
pligtige læger og sygepassere døgnbemande
hospitaler, som i fremtiden ellers ma lukke
som følge af rationaliseringen. Det vil
ved nærmere vurdering nok i det lange løb
vise sig mest rationelt at lade forsvaret klare
militære, og civile myndigheder klare mere
fredelige opgaver af rulinekarakter.
Et effektivt civilt helikopterberedskab i til
knytning til sygehuse og Falck-stationer vil
sagtens kunne lade sig etablere.
Det er ikke sa meget et spørgsmål om, hvor
ledes det i givet fald skal opbygges.
Det er i dag et spørgsmål om, hvem der vil
betale, hvad det koster.

Af Jan Assentorp og
Preben Kjær

Set med
FALCK briller:

Har vi et ø-problem
Danmarks mindste Falck-station har om få
måneder eksisteret i 25 år. Samtidig med at
den er liden, kan den pryde sig med titlen af
at være den mest ensomme Falck-station i
landet. Med de glæder og sorger, der følger
heraf. Midt ude i Kattegat ligger den. Nær
mere betegnet i Byrum på Læsø.
Ikke mange mennesker
Læsø er på lidt over 11.000
ha. På øen bor 2.700 menne
sker, og enhver der kender
Falck-stationernes „normale“
befolkningsunderlag på 5-10
gange så meget kan sige sig
selv, at Byrum-stationen må
være lidt speciel.
Sandt at sige er den det og
så. C hr. F. Johansen har li
gesom stationen været til
knyttet korpset i 25 år. Han
er stationsleder, men funge
rer samtidig som vagtmester,
redder, brandmand og meget
andet. Som hjælp har han
først og fremmest sin frue,
Hilda, der passer telefon,
når farmand er ude.

Svært at skaffe hjælp
5 deltidsbeskæftigede brandmænd og reservereddere skal
være parate, hvis Chr. F.
ikke kan klare det selv. Men
det giver også problemer.
Læsø bliver som andre øer
affolket af unge mennesker.
Af øens indbyggere er 20

nu folkepensionister, i mod
sætning til resten af landet,
hvor pensionistst} rken kun
tæller 10
Det giver større
forpligtelser for kommunen
- og med større forpligtel
ser følger højere skatter hvilket igen betyder, at de
unge tager arbejde på fast
landet. Øens „faste forbin
delse“ med Frederikshavn
består i færgen „Læso1*, der
futter frem og tilbage 3 gan
ge i døgnet (sejltid 100 mi
nutter).
Stationslcderen har altså ikke
uanede muligheder for at
skaffe sig hjælp til rednings
arbejdet på øen. En stor
hjælp er det dog, al kommu
nen har bibeholdt hjælpe-

LÆSØ. Idyllisk o i Kattegat. Sam
tidig horer den til en af de fa,
der har en redningsstation.
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HVAD GØR MAN PÄ
ANDRE ØER
Egholm (Limfjorden)
Færgeforbindelse mel
lem oen og Ålborg. Kan
tage et par biler. Ambu
lance kan færges frem
og tilbage. For nylig var
der brand. Skagen Radio
fik færgen fra Egholm til
Ålborg i en fart. 2 automobilsprojter kom med
tilbage. Tre længer til en
gård brændte. - Første
brand i 22 år.
Hjarnø (Horsens fjord)
Daglig bådforbindelse til
Horsens. Beboerne sor
ger selv for transport til
båden ved sygdom. I
Horsens modtages pa
tienten af Falck.

Endelave (Kattegat)
Enten privat flyveplads,
hvorfra fly bringer pa
tienter fra oen til Hor
sens. Herfra korer Falck
patienten på sygehuset.
Eller transporten på oen
klares af en udrangeret
ambulance, som kom
munen har købt af Falck.
Ambulancen korer pa
tienten til færgen, hvor
efter turen går til Snap
tun. Her henter Falck
patienten.

Hjelm (Kattegat)
Patienter sejles til fast
landet og transporteres
af Falck til hospital. En
fastkort traktor skabte
for nylig problemer. I
vindstyrke 6 startede as
sistent Jørgen Thorup og
redder Henning Josiasen fra Ebeltoft statio
nens DORY-båd, belæs
sede den med taljer og
tov, hvorefter de sejlede
til oen. Med håndkraft
trak de traktoren fri (den
stod i vand til akslerne),
hvorefter de returnerede
til stationen.
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Station Byrum og dens materiel.

brandstyrken blandt øens
slangeføre mænd. Hvis de
naturskønne arealer skulle
give sig til at brænde, ville
Chr. F. Johansen og 5 mand
ikke forslå meget.

Godt materiel
Naturligvis kunne der fastan
sættes reddere til stationen i
Byrum - hvis nogen ville
flytte til øen. Men her kom
mer økonomien ind i bille
det. Stationen kører kun små
300 ture om året, hvilket
knapt nok er I om dagen,
og selv om der findes 10.000
mennesker om sommeren, er
det ikke let at få det til at
løbe rundt. Også selv om
både kommune og abonnen
ter giver deres bidrag.
Materiellet på stationen er
tip-top. I den retning savnes
næppe noget. En helt ny

FORD-automobilsprøjte, en
TOYOTA-slangetender. en
FIAT-ambulance. en FORDambulance og en amerikansk
FOR D-kran vogn er hele
vognparken, som stations
lederen kan sætte sig bag
rattet af.
Der er 2 ambulancer på
oen. For 140 gange om
året sendes den ene af sted
med færgen til Frederiks
havn. Her ligger det nær
meste sygehus. Øen har læge,
sygeplejerske og en stor po
litistyrke. bestående af 1
mand, der ligesom Falcklederen må bede om assi
stance. hvis han forlader det
lille samfund. Sidst han for
lod øen. bad han ikke om
hjælp. Da han kom tilbage,
havde der været indbrud og
sågar optøjer. Så rigspolitiet
var rykket til undsætning.

Chr. F. Johansen:

De kommer
hjem og
griner ad
os andre!
Hvad laver man på Læsø?
- Jeg tror ikke, vi ser sa
meget TV som andre. Det
lyder mærkeligt, men vi er
et lille samfund, der dyrker
vort foreningsliv og kom
mer sammen. Vi kan huske
alle de originaler, der har
været her, og snakken går
livligt, når vi mødes.
- Turisterne vil gerne i kon
takt med os. Derfor laves
der .mange arrangementer,
fortsætter Johansen. Så jeg
kan godt sige jer en ting:
Det er turisternes egen skyld,
hvis der ikke er kontakt med
os øboere!

Hvad klager man over?
Det er svært al forstå for
en. der ikke kender os. at vi
f. eks. sætter en ambulance
på færgen og lader færgepersonalet passe patienten
under turen til Frederiks
havn. Men man skal kende
forholdene for at kunne
dømme. Her på øen må vi
klare os med. hvad der er
til rådighed af hjælp. Ingen
har råd til den service, man
forlanger andre steder. Det
cr os øboere, der gennem
skatterne må betale, hvad
det koster.
- Men kommer der et alvor
ligt tilfælde, der omgående
skal på hospital, kender vi

instruksen: Direkte kontakt
lil RCC. og helikopteren er
der inden for en halv time!
Vi kan også banke færgepersonalet op og få dem til
at sejle en ekstra tur om
natten. Det gør dc gerne,
for vi hjælper hinanden, når
noget er galt.

Hvorfor flytter folk fra øen?
- De får mere i løn og flere
tilbud om arbejde på fast
landet. Så bliver de så vel
havende, al de kan tage
ferie på øen, og så må
vi øboere se i øjnene, at dc
kommer hjem og griner ad
os andre, der bliver her.
Andre tager fast arbejde i
nærheden af Frederikshavn.
Frem og tilbage hver dag men del betaler sig.
Fremtidsønsker véd et
forestående jubilæum?
- Jeg kunne godt tænke mig
at få bevilget en fast red
der - selv om vi statistisk
set aldrig far ture til del.
At være ene mand kan give
nerver, selv om vi klarer den
herovre.
- Jeg kunne - sagt på en
anden måde - tænke mig,
at ordningen med at få en
redder over på „sommer
ferie“ blev udbygget, således
at jeg altid kunne sende en
mand med patienterne på
færgen.’

Stryno, Skarø, Drejo og
Hjorto (Sydfynske ohav)
Patienter bringes til fær
gehavnen, hvorfra der er
daglige forbindelser til
Svendborg. Her henter
Falck patienterne. Så
fremt patienttransporten
ikke kan passe med fær
geforbindelserne, afgår
Falck-båden „Redningsfalcken“ til pågældende
o. Båden har båre- og
behandlingsrum. - Fra
Stryno og Dreiø er det
muligt at overføre pa
tienter på færgen i am
bulance (der kommer fra
Svendborg). Fra de øv
rige øer improviserer
man med hensyn til
transportmetode.
Som andre steder tilkal
des flyvevåbnets heli
koptere med læge i til
fælde af alvorlige ulyk
ker eller hastende syge
transporter. RCC med
deler Falck, hvor heli
kopteren går ned på
fastlandet, og en ambu
lance er klar til videre
transport.

Avernakø, Bjarnø og Lyo
(Sydfynske ohav)
Disse tre oer betjenes af
Falck i Fåborg. Syge
transporter klares ved
hjælp af de faste forbin
delser til og fra oerne.
Derudover findes aftaler
om hurtig-sejlads til øer
ne. En privatmand og
det maritime hjemme
værn stiller båd til rå
dighed.
Der bor i alt ca. 450
mennesker. Siden Falck
åbnede i Fåborg i 1937,
har der ikke været kla
ger eller problemer med
betjeningen af disse oer.
På alle tre oer har Falck
udstationeret bårer. I til
fælde af hastetransport
tilkaldes en helikopter.
Det har ikke været ak
tuelt endnu.
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Politiassistent
Jacobsen:

Tukl*

Juhl

Personalet på M/F „Læsø“:

Der bør
være en
redder
med!

En
væsentlig
forbedring
gennem
25 år!
Er cne-politi-jobbet hårdt
at bestride?
- Naturligvis stiger opgaver
nes antal med turiststrøm
men. De kommer til politi
stationen med alle mulige
problemer, som jeg skal tage
mig af. Men 0-0-0-alarmen
skal jeg dog ikke passe. Den
gar til Frederikshavn, hvor
fra man kalder mig ud.

Indtryk af Falck på Læsø?
Der er efter min mening

sket en væsentlig forbedring
gennem de 25 år. stationen
har eksisteret. Chr. F. Jo
hansen har været Falck en
god og værdig repræsentant.
Men jeg ma give ham ret
i. at det til tider kan være
påkrævet med en mand
mere. Del er for hårdt, som
det er nu.
- Min officielle holdning er
den. at udrykningerne er
blevet passet i de 25 år til
vor fulde tilfredshed.

Samsø (Kattegat)
Visen fortæller, at på Samso var
en pige o.s.v. Hvad der også er
på Samso er et fuldt udstyret
redningskorps, der både udforer
brandslukning, ambulancekørsel,
redningsarbejde, sygetransport
og autohjælp. Mellem Falck og
Samsø Redningskorps er aftaler
om gensidig hjælp.
Ved sygetransporter til Jylland
(Arhus) eller Sjælland (Koben
havn) benytter man færgerne. Til
Jylland er der 3 daglige forbin
delser og til Sjælland 1. Enten
korer Samsos ambulance helt
igennem eller man skifter med
Falck, når færgen når havnen på
fastlandet. Ved hasteture kaldes
flyvevåbnets helikoptere. Statio
nen. der har et befolkningsunder
lag på 5.000 mennesker og 10
gange så mange om sommeren,
råder over 6 reddere, ambulan
cer, kranvogne, brandkøretøjer
og redningsbåd. Man kører en
halv snes ture om dagen.
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Er I tilfreds med patientbefordringen fra Læsø
- Det er helt OK. at Falck
sætter sin ambulance på fær
gen ved almindelig syge
transport. Men der bor efter
vor mening være pårørende
eller en redder med. Vi kan
ikke klare alt. selv om vi
gerne vil hjælpe.
- Den bedste ordning for
ambulancctransport må sta
dig være, at hasteture slet
ikke er os. Det er udmærket,
at flyvevåbnets helikoptere
tager disse ture. Farvandet
er hårdt til tider, og det er
ikke altid morsomt for en
patient at skulle ligge på en
båre i ambulancen på vogn
dækket uden opsyn af en
redder.

Indtil 1. september var læge Pedersen eneste prak
tiserende læge på Læsø. Han har været ø-læge i en
menneskealder. Kom til Læsø fra Færøerne for 33 år
siden. Vi besøgte ham i konsultationsværelset, der
samtidig er Læsø’s centralvisitation og skadestue.
Fungerer redningstjenesten
her på øen tilfredsstillende?
- Ja. under dc givne forud
sætninger synes jeg. den fun
gerer tilfredsstillende. Jeg
har et udmærket samarbejde
med Falck her på Læsø.
Bør der konsekvent følge en
redder med færgen ved
overførsel af patienter til
Frederikshavn?
- Jeg mener ikke umiddel
bart. at det er en økonomisk
forsvarlig løsning. Jeg fore
tageren vurdering af patien
terne, og skønner jeg, der
kan blive behov for behand
ling undervejs, så anmoder
jeg Falck om at stille en
redder til rådighed ved over
farten. For de faste beboere

Vi klarer os!

på øen cr det naturligt, at
dc klarer sig selv under
overfarten. Anderledes cr
det dog for dc turister, vi
sender på sygehuset. De stil
ler andre krav.
Til de alvorligere tilfælde,
hvor en hurtig transport cr
påkrævet, kan vi jo rekvirere
cn helikopter, saledes at en

patient senest en time senere
er på sygehuset. Flyvevåbnet
fungerer godt, og på længere
sigt er helikoptere sikkert
losningen på transportpro
blemet.
Er såvel beboere som turister
tilstrækkelig sikret ved den
nuværende læge* og redningskorpsordning?
- Der kommer cn ny læge til
øen snart, hvorefter vi er to
til at klare den døgnbetjente
praksis, vi driver. Det er na
turligvis en forbedring. Og
med hensyn til ambulanceog redningstjenesten kan vi
jo sende patienter enten med
fly. helikopter eller med
ambulance via forst afgåen
de færge alt efter tilfældets
karakter. Jeg synes, det er
en god ordning, når man
tager i betragtning, at man
i Kobenhavn kan komme ud
for al vente op til 3 timer på
lægevagten.

Ærø (Sydfynske øhav)

På Ærø findes også et moderne
redningskorps, Ærø Rednings
korps, med station i Dunkær. øen
har en befolkning på små 10.000
mennesker og en masse turister.
Ærø Redningskorps har forplig
telser med hensyn til ambulanceog sygetransport samt brandsluk
ning. Derudover har man nor
male redningskorps-funktioner.
Der er aftale med Falck om gen
sidig hjælp. På Ærø har red
ningskorpset 3 ambulancer, 3
kranvogne, nogle personvogne
og 1 brandsprøjte.
Mellem Ærø og Fyn er to færge
forbindelser
fra
henholdsvis
Ærøskøbing til Svendborg og fra
Søby til Fåborg. Normalt ordnes
patientbefordring på den måde,
at ambulancen med reddere kø
rer helt igennem til fastlandets
sygehuse. I hastetilfælde kaldes
flyvevåbnets helikoptere.
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Redaktør Chr. Bech, „LæsøPosten“:

- et væl-

Hvad er pressens mening om
Læsø’s redningskorps
Skal man se tilbage i ti
den, ma det erkendes, at der
skete et vældigt fremskridt,
da Falck kom til oen. Tid
ligere matte vi klare os me
get primitivt ved overførsel

af patienten på åbent dæk på
en fiskekutter. Vor tidligere
„ambulance“ var en gammel
Ford, hvor sidestolpen kun
ne tages ud, således at båren,
der var en sammentømret
trækasse, kunne skydes side
læns ind i vognen.
- Vi kan kun sige, at det er
betryggende for beboerne at
have en Falck-station med et
så fint materiel her pa øen.
Der var for nylig kritik af
Falck i Læsø-posten?
- Der var tale om el kritisk
læserbrev. I almindelighed
gar det dog godt. Jeg synes
ikke, der er problemer. Men
kritik vil der altid være og nogle gange er den vel
berettiget.

Distriktsleder Poul Gullach,
Falck, Hjørring:

Så må
vi andre
betale!
Hvilke problemer skal løses
på Læsø?
- Læsø’s Falck-station har
altid virket til min fulde til
fredshed. Men det ma er
kendes, at de voksende krav,
vi hører om alle vegne, ikke
gar den lille o forbi.
- Uanset, hvad vi indfører,
ma vi være forberedte pa al
skulle tage penge med hjem
mefra. Jeg har talt med le
delsen. og vi er villige til en
forstærket indsats. Jeg tror
ikke, vore abonnenter i del
øvrige land vil blive vrede
over, at vi bruger lidt ekstra
for at klare Læsø’s proble
mer.
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- I nær fremtid kommer der
radio i alle vogne. Frede
ri kshavn-slationen har jeg
aftale med om assistance,
hvis det behøves.
- En bådaftale til brug ved
drukneulykker synes ikke
nødvendig, idet redningsvæ
senet har hypermoderne både
på øen, og helikopterhjælp
kan fås fra Ålborg.
- Brandalarmeringsanlæg og
cenlralopkald vil vi overveje,
og med hensyn til personalet
vil vi inden næste sommer
sæson sørge for en påkrævet
aflastning, så vi med sindsro
kan se fremtiden i møde.

Anholt

I sommertiden fra 1/6 til
ca. 20/8 er der daglig
tur/retur-forbindelse med
færge Grenå-Anholt. Re
sten af året sejles der
kun mandag, tirsdag,
torsdag og fredag.
Patientbefordring
kan,
når der ikke er tale om
akutte tilfælde (medicin
ske eller kirurgiske) gen
nemfores med oven
nævnte færgeforbindel
ser.
For så vidt angår ambu
lanceflyvning forholder
det sig sådan, at Falck
med Grenå kommune
har truffet aftale om, at
korpset formidler disse
flyvningei for kommu
nens regning. Det vil
normalt være en læge,
der rekvirerer, og station
Grenå har derefter til
opgave at skaffe et fly.
Der skal i den henseen
de forst og fremmest sø
ges rekvireret et fly fra
MAERSK AIR, men på
grund af landingsmulig
heder og vilkår på An
holdt vil det ofte - spe
cielt i usigtbart vejr være forbundet både
tidsmæssigt og teknisk
med
problemer
for
MAERSK AIR at klare
opgaven.
I sådanne tilfælde kan
der rekvireres helikop
terassistance fra RCC,
med hvem korpset har
et meget værdifuldt sam
arbejde.
RCC betinger sig, at as
sistance fra civile fly er
forsøgt forgæves, lige
som det naturligvis er en
betingelse, at flytrans
porten er livsvigtig.
Tuno

Der disponeres over et
gammelt køretøj og båre.
Patienten færges i øvrigt
med båd til Hou, hvor
korpset normalt over
tager transporten til Od
der sygehus.

Den vejtrafikservice, som
Danmarks Radio, politi og
Falck lagde ryg til, har vist
sig at være en overvældende
succes. På nuværende tids
punkt foreligger en række
kommentarer, som i meget
rosende vendinger giver en
værdi af servicens effektivi
tet.
Vi har foretaget en optælling
af trafikulykker med personog svær materiel skade på
disse radioservicedage og
fundet følgende:

STØRRE TRAFIKULYKKER
SOMMEREN 1972
Kilde: Falck-Zonens
optællinger til „Køreklar“
Trafik
orientering
dag/dato

Antal ulykker
denne dag

Fredag d. 19. maj
Mandag d. 22. maj
Søndag d. 30. juli
Fredag d. 4. aug.
Lørdag d. 5. aug.
Søndag d. 6. aug.

6 dages ulykker
I alt

88
58
68
82
84
58
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Talmaterialet kan man ikke
umiddelbart drage konklu
sioner af. Blandt andet fordi
trafikulykker ofte skyldes til
fældigheder og ukontrollerede faktorer.
Imidlertid er trafikservicen i
radioen sat ind på de ferie
dage. hvor der traditionelt
er sket flest ulykker og har

været tættest trafik. Derfor
kan man af tabellen udlede,
at den indsatte radioservice
synes at have holdt ulykkestallet i ave, således at det ikke
er steget i forhold til det for
øgede antal trafikanter.
Vi har også i nedenstående
tabel forsøgt at sammenhol
de antallet af trafikdræbte
på dage med radioservice
med antallet af trafikdræbte
tilsvarende dage i 1971 (2.
pinsedag, sidste søndag i sko
leferien o. s. V.).
Det overraskende fald i dø
deligheden må man ikke til
skrive radioservicen alene.
Der er ingen tvivl om. at den
har været medvirkende, men
graden af medvirken kan in
gen kende. Trafikdrab er og
så meget tilfældige, statistisk
set. En enkelt ulykke mere

Trafikredaktionens hjælpere - 6
Falck-vagtmestere - er klar til de
mange opgaver.

eller mindre kan give et af
gørende udslag.
Vor konklusion på oven
stående er, at trafikservicen
- som det p.t. er tilfældet i
efterårsferien
bør fortsæt
tes. Vi er stadig af den me
ning, at en konstant service
fra radioens side måske ikke
har samme langtidsvirkning
som en indsats f. eks. hver
weekend eller på meget
travle feriedage. Men andre
argumenter end dem, vi ken
der, kan måske overbevise
os om andet.
1 hvert fald er korpset inter
esseret i at medvirke ud fra
den synsvinkel, at netop vi,
der først møder en trafik
ulykkes tragedier, bør sætte
alt ind pa at begrænse an
tallet.

Antal trafikdræbte i 1972 på dage med trafikservice
samt antal dræbte på tilsvarende dage i 1971
1972
(Dage med trafikservice)

1971 (Kilde: dagspressen og
Ritzaus Bureau)

Fredag 19/5
Mandag 22/5

0 PinseJ2 trafik

Søndag 30/7
Fredag
4/8

1
Søndag
0 Hjemæjse- Fredag
trafik
Lordag
Sondag
4

Lørdag
Søndag
I alt

5/8
6/8

7

Fredag 28/5
Mandag 31/5

I alt

3
9

1/8
6/8

1
5

7/8
8/8

7
25

NB: De dræbte på 1972-dage er omkommet i løbet af
hele pågældende døgn - ikke kun i timer med
trafikorientering.
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-en fornuftig
investering
på Falck-stationer
langs kysten
174 udrykninger til drukneulykker og bådforlis på godt et halvt år. Et halvt hundrede
eftersøgninger af druknede på havet, 6 druk
nede i brunkulslejer og mergelgrave, 3 faldet
i havet fra moler og badebroer!
Set i relation til så mange andre ulykker er
tallet ikke stort. Forsvindende lille, når man
tænker på Falcks over 2 millioner assistancer.
Men stort nok til, at man bør ofre ulykker
på hav og sø opmærksomhed. Intet lokal
område kan ret beset være tjent med at få ry
for at være farligt at færdes i, og ingen myn
digheder er vel interesseret i at blive bebrej
det manglende sikringsforanstaltninger, når
en ulykke er sket.
Et led i disse foranstaltninger er bådaftalerne
mellem kommunerne og Falck. En foran
staltning, der sammen med udstationering af
redningsposter kan være medvirkende til. at
en ulykke afværges i de kritiske minutter.
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KYSTSTRÆKNINGER
MED BADAFTALER
Badaftaler mellem Falck og kom
munerne gældende for de med
sort markerede områder.
Som nævnt betyder dette Ikke al
tid, at øvrige områder Ikke er sik
ret. F. eks. har Vesterhavet sin
redningstjeneste, og flere andre
steder er der indgået aftaler med
frivillige, Rode Kors m. fl.

REDNINGSBÅDE - EN
KOMMUNAL UDGIFT
For fa år siden fandtes der
pa Falck-slationeme kun
smabade. som korpset havde
kobt billigt eller fået over
draget af velvillige menne
sker. Det er ingen skam al
erkende for et rednings
korps. at man må prioritere
opgaverne. Palientbefordring.
brandslukning og autohjælp
kommer naturligt i første
række, når det gælder inve
steringer.
Men i de senere år er red
ningsbåde kommet med i in
vesteringsprogrammet.
1 samarbejde med de kom
muner. der har sommerhus
bebyggelse og strandomra
der. er udstationeret en lang
række såkaldte ..trailerbåde“
pa Falckstationerne. Samar
bejdet fungerer pa den made,
at kommunerne til korpset
betaler et årligt vederlag,
der dækker indkøb, forrent
ning og afskrivning af red
ningsbåd og øvrigt materiel.
De totale udgifter over 5 år
er af størrelsesorden 35.000
kr.. der deles mellem kom
munerne i området. Med
dyrtidstillæg bliver det årlige
vederlag omkring 7.000 kr.
Korpsets bidrag består i »at
søge opretholdt et beredskab,
der er i stand til øjeblikke
ligt at rykke ud med båden.
De mange assistancer til ba
degæster. småsejlere samt tu
rister. der driver til havs med
luftmadrasser, betales som
regel gennem aftaler med
politiet.
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ANDRE MULIGHEDER
Nu skal vi ikke være sa
naive at pasta, at der ikke
findes andre muligheder for
en effektiv indsats fra land
end os. Adskillige steder har
vi ellcr kommunerne aftaler
med samaritter, forsvar, lod
ser og andre om at rykke til
undsætning ved bad- eller
badeulykker. Del danske
redningsvæsen
kendt fra
adskillige malerier og beret
ninger fungerer også stadig
og har både, der bl. a. ved
Vesterhavet kan rykke ud.
Den egentlige redningstjene
ste til vands påhviler det
skibsfartens og luftfartens

redningstjeneste at varelage
gennem SOK i Århus. Vore
nylig ajourførte instrukser
siger om dette forhold:

S o værnet leder eftersøg
nings -og redningsaktioner i
forbindelse med nødstedte
o verfladefar to jer, her und er
små bade etc.
Søredningstjenesten skal alar
meres i tilfælde af melding
om bådforlis m. v., hvor
korpset ikke umiddelbart er
i stand til at yde en effektiv
indsats fra land. Endvidere
skal søredningstjenesten al
tid orienteres om eftersøg
nings- og redningsaktioner

Søulykker (skibs- og bådulykker m. v.)

Svømmedykkere loser ikke
problemerne!
Det er en almindelig antagel
se i befolkningen, at fromænd
absolut er nødvendige, når
det gælder livredning i for
bindelse med drukneulykker.
Dette er faktisk forkert. Er
farne svømmedykkere og læ
gelig ekspertise er enige om,
at den første hjælp pa strand
bredden er den helt afgøren
de. Findes den forulykkede
ikke inden for ganske få mi
nutter, er chancerne for gen
oplivning meget små. Kun i
få tilfælde er det lykkedes at
finde og genoplive druknede
ved hjælp af svømmedykkere,
men disse tilfælde skyldes
ganske særlige omstændig
heder.
Til eftersøgningsopgaver er
svømmedykkere
derimod
uundværlige, og deres smi
dige udstyr har gjort dem
meget anvendelige til mange
formål. Korpset har i 15 ar
haft svømmedykkere, der har
løst talrige opgaver af vidt
forskellig art.
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OHØJ fra Sønderborg
Efter at der mellem stationen
i Sønderborg og de 7 kom
muner i området var indgået
bådaftaler, var stationsleder
Fedder Jensen af den opfat
telse, at det ville være rime
ligt at gøre opmærksom på.
hvad man fra korpsets side
kunne stille til rådighed i en
given redningssituation.
Fedder Jensen udsendte der
for en omtale af båd og ud
styr til alle interesserede til
lige med forskelligt billed
materiale. En pakningsliste
for båden var også med.

God oplysning
Naturligvis har korpset givet
en bred orientering inden af
talerne er indgået, men at
give fyldige oplysninger om,
på hvilken måde et nyetableret redningsapparat fungerer,
er selvfølgelig en vigtig fak
tor, der i Sonderborg er lost
på en glimrende måde.

til vands også selv om korp
set alene yder indsatsen. Sø
værnets Redningscentral i
Århus alarmeres på telefon
(06) 12 30 99, forlang „Stabsvagten”, herudover alarme
res på normal vis politi m. fl.
De omtalte aftaler mellem
kommuner og Falck er et
supplement, der pa den ene
side giver kommunerne vis
hed for. at nødvendige for
holdsregler er truffet, og på
den anden side giver den
lokale Falck-station mulig
hed for overhovedet at kun
ne yde en påkrævet hurtig
hjælp, når alarmklokken ly
der.

Forud for valget af badtype
ligger et slor research-arbej
de. der er foretaget af korp
sets sagkyndige i samarbejde
med søværnet. Valget faldt
pa en 13 fod jolle-model.
Dory, Dell Quay. Dorybadene er faktisk to både,
der er lagt ind i hinanden,
hvor der i mellemrummet cr
fyldt skumstof helt op under
dækket. Skrog og dæk cr
fremstillet af glasfiberfor
stærket polyester. Bunden pa
baden cr 3 V-formet. hvilket
giver en enorm stabilitet.
Kolene er forstærket med
messingskinner, og kraftige
PVC-fcnder beskytter rælin
gen.
Det er karakteristisk for
Dory-badene. at de sejler pa
bølgerne
og ikke igennem
dem. Derfor er overbygning

etc. ikke påkrævet. Den
specielle ..Dell Quay“-udformning giver stabilitet og
særdeles gode sejlegenskaber,
og man bør bemærke, at op
stigning i baden fra vandet
kan forega fra såvel for- og
bagende som siderne.
Det er vor opfattelse, at
korpset indtil videre kun har
gode erfaringer med denne
badtype.
Om Dory 13 kan endvidere
oplyses, at længden er 4,10
m, bredde 1,72 m, vægt 150
kg og marchhastigheden med
en 20 HK motor er 18 knob.
Båden er normalt beregnet
for 4-5 personer.
Båden fremføres normalt af
en ambulance eller rednings
vogn pa cn særdeles velegnet
trailer, der leveres af Peders
borg Vognfabrik. Traileren

kan kores direkte ud i van
det. og båden kan hurtigt
frigøres. Der er separat spil
på traileren til ophaling af
båden.

Det, at båden fremfores pa trailer,
gør, at indsatsen er meget fleksi
bel.
Både og bådaftaler omtales forovrigt i nogle TV-udsendelser i
forsommeren 1973.
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Påhængsmotoren er naturlig
vis et vigtigt led i søredningsmatcriellet. Derfor har
korpset i valg af påhængs
motor lagt stor vægt på kva
litet og driftssikkerhed. Flere
anerkendte mærker er afprø
vet. men til de nve Dory 13både er man konsekvent gået
ind for Evinrnde-pähwngsmotor på henholdsvis 18 oi>
20 HK.
Da det er af vital betydning,
at motoren vedligeholdes og
betjenes korrekt, vil vi der
for i korte trak gennemgå
det vedligeholdelsesprogram,
som leverandøren anbefaler.
Evinrudc-motoren er en 2takt - med vekscltænding og
indsugningsventiler.
Den
yder 20 HK ved 4500 o/m.
Udvekslingsforholdet i gear
kassen er 12:21. Karburato
ren er en sidestromskarburator med manuel choker.
Gearingen har 3 trin: Frem
- fri - bak. På de nye mo
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deller er der fjernbetjening
af styreapparat, gaskontrol
og gearskift. Benzintanken
rummer 22.7 1, og blandings
forholdet er 1 del olie til 50
dele benzin.
Til hver bådmotor medføl
ger en instruktionsbog, der
noje beskriver betjening og
vedligeholdelse - og vi kan
anbefale stationerne at lade
denne bog cirkulere blandt
personalet
udover, at den
bor findes i båden. Yder
ligere eksemplarer kan rek
vireres hos leverandøren: fa.
Axel Kelner. Fabriksparken
23.
Glosirup, telf. (01)
45 11 22.
Ethvert maskineri kræver
vedligeholdelse.
Undlades
dette - kan det få katastro
fale følger den dag, vi står
på stranden med en motor,
der nægter al starte.
Vedligeholdelsen er ret en
kel. Eftersynet kan opdeles
i tre hovedgrupper:
- tændingsanlæg
- brændstofsystem
- gearkassen.
Tændrøret bør undersøges
og udskiftes, hvis del er
stærkt tilkokset. Ligeledes
bør tændrørshullerne renses,
og ved fastspænding af tænd
røret skal man iagttage, at
pakningen er på plads.

Karburatoren skal også ju
steres. Ændringer i brænd
stoftypen, højden eller kli
maet kan bevirke, at juste
ring må foretages. Karbura
toren skal justeres, når mo
toren er varm - under sej
lads. Vær endvidere op
mærksom på. at man ved på
fyldning af benzin skal fil
trere for evt. vand eller
snavs i benzinen. Endvidere
skal brandstoffiliret renses
med jævne mellemrum.
For hver 50 sejltimer skal
der foretages oliekontrol og
olieskift skal foretages hver
sæson.
Det er yderst væsentligt at
bemærke startinstruktioner
ne. Pas pa ikke at overchoke
motoren. Stil gasregulerings
håndtaget i „starl“-position
tomgangsreguleringen i
midtcrslilling - trak choke
ren ud o. s. v. Repetér slartinstruktionerne ofte og gør
det lil en vane at lade mand
skabet afprøve motoren og
træne i sejlads med jævne
mellemrum. Sørg for. at der
altid er radiokontakt under
prøvesejlads - og gør det
inden for en mindre radius
- så redningsbåden er ud
rykningsklar med kort var
sel.
Flerc stationer har fået ud
leveret en sakaldt ..skruebe
skytter“ som ekstraudstyr til
Evinrude-motoren. Der er
gode erfaringer med denne
anordning, som ikke forrin
ger motorens effekt. I man
ge tilfælde kan man undgå
at skulle skifte drivstift midt
ude i rum so.
Hvis motoren betjenes kor
rekt og vedligeholdes med
jævne mellemrum - påstår
leverandøren, al Evinrudemoloren vil fungere tilfreds
stillende år efter år. Og det
er sikkert rigtigt.

Der kan naturligvis være
mindre forskelle i det ud
styr. de enkelte stationer
medbringer i båden. Vi har
nedenfor givet en opstilling
over det udstyr, som Sønderborg-stalionen medbrin
ger:
2 stk. mærkebojer m/ line og
lodder
1 stk. redningsbælte
6 stk. redningsveste
1 stk. bådshage
1 stk. vandkikkert
1 stk. kikkert
1 stk. anker med line
2 stk. årer med gafler
1 par støvler
1 stk. håndlygte
1 stk. skrue (reserve)
Diverse længder tov
1 stk. spand
1 stk. transportabel radio
Diverse værktøj
1 stk. benzindunk (ekstra
benzin)
Kompas
2 stk. tæpper.
Radioen har vi omtalt sær
skilt, men det skal her næv
nes, at man udover radio
kontakt bør aftale faste reg
ler for visuel kommunika
tion i tilfælde af radiosvigt
eller ved sejlads i mørke el
ler tåget vejr. Udryknings

horn og roterblink kan i
nødstilfælde benyttes som
signalmateriel fra land.
Endvidere bør man have
nødvendigt belysnings- og
projektørmateriel parat til
brug ved eftersøgningsopga
ver efter mørkets frembrud.

Kompasset kræver en forhånds
orientering, som stationerne selv
kan sorge for.

Et kompas medfølger også.
Det stiller krav om lidt un
dervisning i søfarlsregler,
elementær navigation - og
endvidere bør et søkort over
stationens farvande være til
gængeligt for personalet.
Med hensyn til undervisning
pa dette felt kan man sik
kert søge bistand hos en lo
kal skipper.
Og til de mange søstærke
reddere, der betjener de små
redningsfartojer. Husk altid
at tage redningsvesten på uanset det er træning - prø
vesejlads eller en virkelig
udrykning. Også på dette ene
punkt bør vi være det gode
eksempel.
En del af udstyret fra Roskildebåden (bemærk, at det er indbyg
get i en kasse).
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Mellem på der
XXX og f

DE DANSKI
er om SØ-F
indg

OVE
På sin station i XX ud
ningsbåd af typen „D
„Evinrude“ motor og i
radioanlæg og alt for e
neulykker nødvendigt n

Båden fremføres på er
til rådighed overalt i d
muners kystområde m.
For selve udstationerir
ningskorpset et vederla
erlægges forud for 1 å
Til vederlaget beregnes
procent for hvert point,
(januar 1963).
Radioen, der indgår i søred
ningsudstyret, kender vi fra
andre opgaver. Det er en
Stornophone 500,
100%
transistoriseret
VHF/FM
lommestation. Den vejer kun
750 gram, har et regn- og
støvtæt letmetalkabinet, mi
niature nikkel-kadmium bat
teri og opfylder alle de krav,
der af myndighederne stilles
til mobile anlæg. Radioen
har minimalt strømforbrug.
På et fuldt opladet batteri er
kapaciteten 24 timers mod
tagning eller 9 timers drift
med 10% sendetid.
Lige bortset fra at man al
tid medbringer et - fuldt op
ladet - batteri kræver ra
dioen ingen nærmere instruk
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tion. Der er kanalvælger, der
muliggør
kommunikation
med såvel basisstationen (ka
nal 2) og eventuelle vogne
på land (kanal 1).
De radioer, der nu leveres til
bådene, har som ekstraud
styr en fiberkasse, der af
skærmer mod vand og som
fastmonteres i båden. Ra
dioen kan hurtigt placeres i
kassen, men man skal huske
at regulere såvel støjspærre
som lydkontrol, inden ra
dioen monteres i kassen.
Det kan endvidere oplyses,
at Storno arbejder med et
forsøg, hvorefter radioen le
veres med hovedtelefon, så
ledes at radioen konstant
kan aflyttes under sejlads.

Ved overenskomstens i
for første års vederlag
Ved efterfølgende bet;
senest offentliggjorte p

Betalingen deles meller
ledes at redningskorps«
hver af kommunerne.
Overenskomsten træder
fortløbende, indtil den
fællesskab eller fra rec
måneders varsel opsige
Overenskomsten kan d
5 års løbetid.

je kommunerne
inden side

IINGSKORPS

iSTJENESTE
iende
)MST
redningskorpset en redjrsynet med en 18 HK
tyret med transportabelt
ved kæntrings- og drukBriel.
ledes at den kan være
nte kontraherende kom-

jr kommunerne til red
sesorden kr. 4.000,-, der

OVERENSKOMSTEN

-grundlaget for hjælp

Det må være naturligt, at der i vort samfund anven
des en del økonomiske midler til at sikre mod ulyk
ker og forøge mulighederne for at afværge tragedier.
Naturligt, fordi vi i dag gennem kommuner og stat
er med til at give vort bidrag til andre humanitære
eller såkaldte ikke-produktive opgaver.
I forbindelse med drukneulykker og småbådsforlis
tæt ved land har erfaringerne vist, at der kan gøres
noget. Ikke mindst af hensyn til et lokalområdes
beboere, tilskuere, turister og pårørende må det være
i alles interesse, at der i en given situation bliver
gjort, hvad man kan forvente.
En af forudsætningerne for, at de tilkaldte Falck-folk
overhovedet kan stille noget som helst op på et så
dant ulykkessted er, at de har mulighed for at nå ud
til de forulykkede.
Bådaftalen mellem implicerede kommuner og Falck
er det guldrandede papir, der sikrer, at denne mulig
hed er til stede.

ingstiliæg på halvanden
spristallet overstiger 100

? er pristallet XXX, hvorjer ca. kr. 7.000,-

holdes regulering efter

iherende kommuner, så■ en fastsat brøkdel hos

1. december 1972 og er
traherende kommuner i
;ets side med mindst 3
til ophør en 1. april.
bringes til ophør efter
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Focus på autohjælpen:

Som led i vore forsøg på en ..kvalitetskontrol“ af Falck-stationernes
assistancer har vi bedt en københavnsk journalist om at bruge os lidt
flittigt og fortælle os, hvorledes det er gået. Her er rapporten:

FIRE STJERNER
TIL FALCK
Anmelde Falck . . .? Ja. hvorfor ikke? En
film- ellcr tcateranmeldclse er en kritisk
forbrugers subjektive vurdering af en
præstation. Altså ikke en videnskabelig
mikroskopering, som ikke kan anfægtes.
Kollega Petersens opfattelse, som går ud
på. at Falcks service ikke står mål med
det dyre abonnement, kan altså i prin
cippet være lige så rigtig som min.
Filmanmelderne har et pointsystem. Fem
stjerner betyder: exceptionel i enhver
henseende. Jeg vil give Falcks autohjælp
fire stjerner. Ikke fem, for at ingen i
Falck skal føle sig perfekte. For service
kan altid blive endnu bedre.
Jeg har i sommermånederne haft et an
tal mere eller mindre frivillige biluheld,
hvortil jeg måtte tilkalde Falck-assistance. Der er ikke tale om ..stikkervirksom
hed“, men om et forsøg på en kritisk for
brugeranalyse uden at hænge personer
eller stationer ud.
Et kildent problem for et redningskorps
er kundernes ventetid. For den, som står
i regnvejr og venter på assistance, føles
ventetiden altid lang. Det er formentlig
sket, at folk har måttet vente flere timer,
men forklaringen herpå har vel været,
at udrykninger til virkelige nødtilfælde
er gået forud for de mere banale ting.
Min egen erfaring har været, at vente
tiden sjældent er over en time.
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Ventetiden kan foles meget lang!

Jeg er imponeret over Falck-reddernes
venlige facon. Ikke én hånlig eller kritisk
bemærkning over, at man har vovet sig
ud på landevejen uden donkraft i bagage
rummet eller uden tilstrækkeligt med
benzin i tanken. Mere sartc naturer end
jeg ville måske hæfte sig ved, at de fleste
Falck-redderc (især i Jylland) straks siger
..du“ til kunden. Men det er en tone, som
passer godt til mit gemyt. Også da en
redder fra Terndrup efter at have slæbt

mig op af cn grøft. så vurderende på mig
og bemærkede: .Ja, du er selvfølgelig
ikke abonnent, så vi sender dig nok en
lille regning.“
I den lille landsby Alling ved Ry knæk
kede vcntilatorremmen. Ringede til sta
tionen i Hammel, selv om Silkeborg fak
tisk var nærmere. En kranvogn nåede
frem nå cn time (cn regulær færdsels
ulykke havde sinket den). Jeg berettede,
at motoren gjorde knuder. Den venlige
redder kikkede lidt nå indmaden og fast
slog. at der måtte være røget en toppak
ning. Efter cn nærmere undersøgelse op
dagede han dog. at ventilatorremmen
manglede. Han overvejede nogle minut
ter. om han skulle køre efter cn ny rem
eller tage bil og fører med til cn service
station. Han valgte det sidste, og vi fik
cn hyggelig sludder på vejen til Essostationen i Anbæk.
Hobro-redderne var meget fåmælte, men
energiske, da de ved Purhus mellem Ran
ders og Hobro skiftede hjul for mig i
øsende regnvejr. ..Vi har skidetravlt, så
undskyld du måtte vente.“ Ventetiden

havde været 55 minutter. Men der var
kun 100 meter (il en kro.
Politiets samarbejde med Ealck funge
rede perfekt, da jeg ..punkterede“ ved
motorvejsncdkørslen til Limfjordstuncllen. Den anonyme politimand i alarmtelefonen talte i rapport-sprogf „Hvilket
registreringsnummer har Deres person
vogn? Og De cr vel i besiddelse af gyl
digt førerbevis?“ Falck-rcdderens første
replik: „Goddaw. Du er s'gu heldig, at
det ikke skete midt under fjorden.“ Han
svor cn lille cd. da han ondag°dc. at hel
ler ikke han havde husket donkraften.
Men problemet blev løst med to tykke
træklodser og det klassiske vægtstangs
princip.
På motorvejen mellem Hedehusenc og
Roskilde var politiet også mellemled til
Falck. Mens jeg ventede på at blive
slæbt til cn servicestation på grund af
den endnu en gang knækkede ventilatorrem, fik jeg selskab af cn bilist, som var
løbet tør for benzin. Jeg trøstede ham
med, at Falck var på vej. Men desværre
havde Falcks kranvogn fra Roskilde ikke

211

nogen ekstra dunk med benzin. Bilisten
klarede så selv problemet ved at standse
en forbikørende og tage med ham til den
nærmeste tankstation og hente en dunk.
Mellem Ringsted og Køge traf jeg den
formentlige verdensmester i at skifte
hjul. Jeg er selv sjældent under en halv
time om at klare en sådan operation.
Jeg så på uret. Fra kranvognen ankom
og til jeg selv kunne starte bilen og fort
sætte kørslen gik der to minutter og
sytten sekunder!
Selv med opbydelsen af min mest kriti
ske sans har jeg ikke kunnet finde af
gørende klagepunkter at fremføre mod
Falcks autohjælp. Kun et par gode råd:
1. Sørg for at alle Falcks køretøjer med
bringer én eller flere reservedunke
med benzin. Jævnfør oplevelsen ved
Roskilde.
2. Måske var det en overvejelse værd at
uddanne Falck-redderne til at kunne
foretage mindre reparationer på ste
det. Derved kunne spares penge, tid
og ærgrelser for begge parter, og
3. udstyr Falck-køretøjerne med de for
nødne reservedele til disse reparatio
ner: ventilatorremme, tændrør, pærer
m. v.
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Verdensmester i skift af hjul i tiden 2 min. og 17
sek.

'Oj,

SALGSSIDEN
Næstved topscorer

- med flittige repræsentanter
og pæn udstilling
Den lille, men ret så flittige abonne
ment- og salgsafdeling i Nicstved, der
har en lige så lille og flittig fuldmægtig,
Ove Hansen, ved roret, har igen gjort sig
bemærket.
Denne gang var det udstillingen BO 72 i
Næstvedhallen. Over 16.500 betalende
gæster kom ind den første august-week
end og flere fulgte i ugen efter.
Korpset havde lejet en stand på udstil
lingen. Den prætenderede ikke at være
særlig stor og flot eller hensigtsmæssigt

placeret. Men de to repræsentanter,
Bpr^e Lohse og Pawel Stockmal, bistået
af redder Prik Poulsen forstod at gøre
den levende. De sædvanlige fotostater
blev krydret med næsten kunstnerisk op
sætning af udklipsbiler, brochurer, års
beretninger, Falck-blade - og sågar
„Hjælp“ kom til hjælp for udsmykkerne.
Og så blev der kørt non-stop-film fra den
lille Fairchild-projektor. der i ugens an
ledning fik et specialkonstrucret bord at
stå på.
Publikum standsede, der blev udleveret
læssevis af forbindssloffer, telefontavler,
førstehjælpsbøger og andet godt. Men
der blev også tegnet 100 nye abonnenter
og solgt adskillige ildslukkere, så de gæve
Næstvcd-folk kunne gå tilfredse hjem
efter nogle trættende dage.
En oversigt over tegningsresultaterne på
abonnementsområdet for 1. halvår af
1972 sat i relation til indbyggertallet vi
ser for øvrigt, at Næstved ligger højest.
Herefter følger salgsafdelingerne i Oden
se, Ålborg, Vejle, Århus og København.
Topscoreren Næstved fik befæstet sit ry.
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»Se og Hør«s
udsendte
medarbejder:

uheldige
helle
I
Legeland
■

De seks Falck-folk, der havde stillet sig til
rådighed ved åbningen af Lykke-Lotto i
Legoland, fik en hård dag sammen med Roger
Moore, prins Richard og nogle tusinde andre.
Efter sådan en dag takker man sin skaber for,
at han i sin visdom ikke også lod den anden
uheldige helt, Tony Curtis, komme med. Så
var Legoland og Falck-folkene blevet splittet
ad.

Upopulære Falck-folk cr et forholdsvis sjældent syn i
Legoland. Men da Lykke-Lotto forleden åbnede, var et
par Falck-folk ret så upopulære hos en række piger,
drenge, mødre og hunde. De havde til opgave at holde
folk tilbage, så åbningens absolutte trækplaster, skue
spilleren Roger Moore, kunne komme frem til scenen.
Og det var ikke blide ord, der faldt over de arme Falckfolk i den anledning.
Men selv om der skulle have været et hav af mennesker
blot for at holde publikum så nogenlunde på afstand,
lykkedes det at redde den uheldige helt ud af sine be
undreres arme.

- Ok, smilede hans smukke, italienskfødtc fru Luisa.
Det er ikke noget. Så skulle 1 bare se, når han kommer
hjem fra et møde med publikum i England og i USA.
Der ryger altid et sæt tøj og en skjorte i kampens hede!
Men bortset fra ovennævnte publikummere, var der in
gen, der påstod, at Falck-folkene var uheldige helte. Det
at være Falck-mand ved åbningen af Lykke-Lotto cr et
mangehovedet uhyre, der strækker sig fra at være politi
betjent til skandalcafvikler.
Det sidste kom Preben Kjær (København) ud for. Han
måtte med diplomatisk snilde forhindre, at en oversmart
reklamemand ville udnytte Roger Moore og prins
Richard. Lars E. Christiansen gav et tip, og Kjær op
dagede i tide fidusen. Ved et lidt ufint trick (!) fik han
sig bemægtiget en parfumcfiaske, som på mystisk vis for
svandt, medens Kjær beredvilligt ledte efter den det meste
af en time. Alle implicerede, selv Roger Moore, åndede
lettet op. En pinlig situation var undgået. Prins Richards
kommentar, da han hørte om affæren: „Men jeg bruger
slet ikke eau de cologne!“

214

Verner Nehammer og Charles Larsen (Vejle) gik i fast
rutefart mellem tilskuerpladserne og et skyggefuldt kon
tor med hedenslagne tilskuere. En 80-arig dame var kørt
op fra Sønderborg for al se prins Richard. Men bevægel
sen må have været for stor. En køn ung pige dejsede nok
sa nydeligt omkuld, efter hun havde rørl ved Roger
Moore. Da hun igen slog øjnene op, og ikke så sil idol,
men al hun blev duppet pa panden af ..doktor“ Allan
Højber^ (Grindsted) kom hun forbavsende hurtigt til
sig selv igen.
I inn Petersen (Esbjerg) passede den lille trafikskole,
men det blev til et mareridt for ham, da Roger Moore
og prins Richard sammen med falckolinen Ruth Znaider
skulle lage en æresrunde. Fotografer, børn, mødre og
kongegale tyskere væltede ind over banen og all var
kaos.
Arne O. Nielsen (Grindsted) satte personlig hastigheds
rekord. da han kørte skuespilleren Erik Paaske med
kone og mini-hund li) Bramdrupdam. De nåede del lige.
Derefter lil Kolding. Bcrlingskes udsendte dame havde
lidi svært ved al forsla nogle statistikker om Falck, sä
hun matte have ,.Hjælp“s diagrammer lil hjælp. Det
klarede Arne O. Nielsen.
Henning Petersen (København) kæmpede en hard kamp
om en udspændt snor med el par hundrede tilskuere.
Han gik af med sejren efter en drabelig dyst, der ved
OL havde givet guld for udholdenhed.
Var der da slet ikke nogen, der slappede af? Absolut tilskuerne og lo betjente fra færdselspolitiet havde en
rolig eftermiddag.
Øverst:
Direktørerne
Henry Jørgensen
og Mogens Falck
mätte assistere
prins Richard, da
han skulle ned i
Legoland's kran
vogn.

- Men derefter gik
det fint. Det vil sige
indtil tilskuerne
sprang over hæk
kene og gjorde
koreturen til en
kort förnöjelse.

Tv : Roger Moore
blev en smule træt
og lagde sig et
øjeblik til rette i
Grindstedstationens nye
Volvo-ambulance.
Men der var ikke
tid til at blunde.
Han skulle videre
til Italien.
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VOGNE & UDSTYR
En af VOLVO’s eksperter, informationschef Jørn
Liitzhøft Christiansen fra Hans Lehrmann I/S, har
været en tur i Grindsted og Ålborg.
Her er hans vurdering af de nye VOLVO 145 ambu
lancer:

Trafiksmidig og elegant,
med patient- og reddervenligt interiør
- men standard
højden på side£
døren er for

Ikke siden 50'crnes slore
Volvo-ambulancer har delte
mærke været repræsenteret
hos Falck i ambulanceud
gave. men nu er tre Volvo
145 Automatic indkobl, op
bygget og sat på prove i hen
holdsvis Rudkøbing. Grind
sted og Ålborg. Om typen er
kommet forat blive, vil tiden
og afprøvningen
vise,
men i hvert fald kan del fast
slås. at de nye Volvo-ambu
lancer er blevet vel modtaget
pa de stationer, der skal af
prøve dem.
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Vigtigste data:

Volvo 145 Automatic.
4 cyl. benzinmotor på 90 hk SAE.
Automatgear med gearvælger i gulvet.
Mulighed for manuel nedgearing (motor
bremsning) i to positioner.
Bremser:
Avanceret triangeldelt 2-kredssystem med
servoforstærkede skivebremser og reduk
tionsventil til baghjulene.
Vendediamelcr: 9,6 m. Til sammenligning er tilsvarende tal
for Mercedes 220 D Lang: 12.9 m og for
Dodge Tradesman 200: 14,2 m.
Topfart:
Ca. 150 km/t.
Drivmiddel:
Benzin.
Type:
Motor:
Transmission:

Opbygning og køreegenskaber
Vognene er alle leveret for
længede og færdigmalede fra
fabrikken i Göteborg, me
dens indretningen af båre
rummet er foretaget i Dan
mark. - Volvo-ambulancen,
der fremtræder meget elegant
med bårerummets ruder an
bragt bag forlængelsen, har
- selv om akselafstanden er
forøget - fortrinlige køreegenskaber med fin stabilitet
og stor manøvredygtighed.
En behagelig affjedring, et
lavt støjniveau i forbindelse
med automatgearet og en ny
delig finish er egenskaber,
som vil gavne både patienter
og mandskab.
Førerkabinen, der har mange
sikkerhedsdetaljer, er velind
rettet, og de enkeltmonterede
forsæder har utallige indstil
lingsmuligheder. Forruden er
af lamelglas.
Bårerummets indretning
Skønt vognene er ens udven
dig, er bårerummene, som
følge af indretning på to for
skellige karrosserifabrikker,
ikke identiske. Således er Ålborg-ambulancens finish af
gjort den bedste, idet hjul
kasserne i bårerummet skju
les af langsgående skabe.
Dette mindsker selvfølgelig
også den effektive bredde i
bagvognen. Bårerummet er,
grundet adskillelsens place
ring, også lidt længere end i
de to øvrige udgaver.
For alle tre udgaver gælder
dog, at bårerummet fremtræ
der lyst og venligt med gode
adgangsforhold gennem den
højt løftede bagdør. Derimod
besværes adgangen til rum
met gennem højre bageste
sidedør dog af den ringe
dørhøjde (station Ålborg har
dog allerede fået forhøjet
deres).

Iltflasker og førstehjælpsud
styr er anbragt i et rum, der
er tilgængeligt fra venstre ba
geste sidedør. Her er også
reservehjulet anbragt. I „ka
sketten“ ovenover førerrum
met er der apparaturskab, og
varmeforsyning til bårerum
met sker gennem en rist i
gulvet under båren.

behandling er ikke forrin
gede.“
Assistent Erik Hansen, sta
tion Ålborg:
„Man bliver meget hurtigt
„dus“ med den.“
Assistent Tage Blenstorp,
Ålborg:
„Vore folk er begejstrede for
at køre med den!“

Hvad mener man om den
nye ambulancetype
Redderne Bjarne Skov Han
sen og Flemming Nielsen,
station Grindsted:
„Volvo’en, der udelukkende
skal fungere som ambulance,
når den er tilkørt, er behage
lig at køre -særlig automat
gearet er ideelt. En læge, vi
for nylig havde med til
Odense, udtrykte også stor
tilfredshed med typen, dog
mente han, det var en fordel,
hvis sædet i bårerummet blev
hævet, og det er allerede sket.
Vi har ingen kritik af plads
forholdene, men sidedøren til
bårerummet er for lav.“
Redder Henning Møller, sta
tion Ålborg:
„Jeg har lige været en tur i
Århus og kan sige, at den lig
ger godt på vejen, både med
og uden belastning.“
Redder Lars Christensen, sta
tion Ålborg:
„Bårerummet virker mindre,
end vi er vant til, men mu
lighederne for livreddende

Konklusion
Selv om pladsen i bårerum
met er lidt mindre end i korp
sets øvrige „små“ ambulan
cer, ser det ikke umiddelbart
ud til, at det vil forringe mu
lighederne for effektiv pa
tientbehandling. Samtidig har
man her en vogntype, der
med hensyn til motoreffekt,
behagelig kørsel og stor
manøvredygtighed må være
velegnet som nærzone-ambulance.
Hvis Falck kan få accepteret
det synspunkt, at kravene til
en ambulance må være en ud
præget trafiksmidighed kom
bineret med gode behand
lingsmuligheder i et patient
venligt bårerum, så er der
ingen tvivl om, at denne am
bulancetype vil vise sig at
være en fornuftig løsning.
Det bliver interessant at se,
om det positive førsteindtryk
blandt mandskab og patien
ter viser sig at være stabilt.
Liitzhøft
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Gennem H. F. Nielsens Maskinfabrik A/S
er der til stationerne i Svendborg og Tåstrup
leveret nye METZ-automobildrejestiger som
et led i brandslukningsoverenskomsten med
de respektive kommuner.
Det er en investering på over 1 mill, kroner.
Men der er effektivitet, automatik og sikker
hed for hver en 5-øre.
Metz-automobildrejestiger er et tysk kvali
tetsprodukt opbygget på et anerkendt tysk
lastvognschassis.
For de medarbejdere, der ikke får lejlighed
til at komme 30 meter i vejret på en særdeles
behagelig måde, skal vi her give en kort in
formation om de nye brandenheder.
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Eneste mangel en synkroniseret gearkasse
Automobildrejestigen er op
bygget på et MAN-diesel S
160 chassis. I tilknytning til
førerrummet er bygget en
mandskabskabine til 4 mand.
Derudover har selve karros
seriet mange skabe til diverse
slukningsmateriel. - MANchassisel virker effektivt og
robust - og skal man frem
hæve en eneste mangel, må
det være en synkroniseret
gearkasse. Netop i et udrykningskøretoj med diesel-mo
tor bør gearskiftet ikke være
en langvarig proces. På det
ene punkt er MAN'en ikke
chaufførvenlig. Men det kan
muligvis rettes.

30 meter op på få minutter
Selve stigen er model Metz
DL 30h med en totallængde
på 30 meter. Del er en trinpallos slige, der udskydes i
4 trin. All er elektro-hydraulisk-styrel. Betjeningen af
stigen kan forega fra begge
sider af stigetarnel, fra kur
ven i stigens lopende eller

fra en fjernstyringspult. Og
1 mand kan let klare hele be
tjeningen, der er et spørgs
mål om at trykke på de rig
tige knapper. Der er sikker
hedsanordninger ved alle
funktioner. Stigen kan først
benyttes, når støttebenene er
på plads og har aktiveret bag
aksellasen. hvorved bagfjedrenc sættes ud af funktion.
Ved de forskellige bevægel
ser med stigen kan hældning,
udskydning m. v. aflæses på
et belastningsdiagram, der er
monteret som el lystableau
på undersiden af 1. stigelob.
Herudover er der fire signal
lamper. der med rodt. gult

og grønt lys giver „sligechaufføren“ information om
belastningen.
Overbelastes
stigen - træder en alarm i
funktion samtidig med at sti
gens bevægelse standses. Her
efter kan der kun foretages
bevægelser, der bringer sti
gen inden for de tilladte anvendelscsgrænser.

Standses stigen i en given
position, kan det på en hvid
signallampe aflæses, hvor
vidt der er trinlighed, d. v. s.
samme afstand mellem trine
ne pä hele stigens længde.
Pa toppen af 1. stigeløb er
monteret to halogen-projek
tører, der fjernstyres fra jor
den.
2 mand i kurven
Ved anvendelse af stigen
alene er den max. belastning
3 mand på stigen ad gangen.
Påmonteres kurven-del kan
gøres pa fa sekunder - er den
max. belastning 2 mand i kur
ven.

Kurven holdes automatisk i
lodret plan. Når stigen be
væges, reguleres kurvens stil
ling. hver gang hældningen er
mere end 8’ i forhold til lod
ret stilling.
Uden kurv kan der i stigens
topende monteres en vand
kanon, medens slukningsind
sats fra kurven kan udføres
med el C-rør.
Drejesligen kan betjenes fra
kurven, men ellers er ordregivning og kommunikation
sikret via et hypermoderne
samtaleanlæg.
Om kurven skal i øvrigt be
mærkes, at det er bunden af
denne, der er hængslet til sti
gens lopende, hvilket mulig
gør, at man kan gå lige ud på
stigen.
Bro og kran
Automobildrejestigens pri
mære anvendelsesområder er
naturligvis redning og sluk
ning i forbindelse med ilde
brande i etageboliger etc.
Men derudover kan stigen
belastes som kran og løfte op
til 400 kg.
Stigen kan også udskydes i
og indtil 10° under vandret
plan og som sådan benyttes
som broforbindelse. I denne
position ma stigen belastes
indtil 18 m udskydning.
Et dyrt værktøj
Stalionsleder L. E. Andersen,
Tåstrup, demonstrerede sti
gen for os, og han indrøm
mer, al det er et kostbart in
strument at operere med. 600.000 er mange penge.
Ledere og reddere er natur
ligvis glade for det nye køre
tøj. Del belyder, at de mere
end nogen sinde er effektive,
nar klokken ringer.
For kommunerne, der er
overenskomstpart,
betyder
det en forøgelse af de årlige
omkostninger på omkring
40.000.
jea
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BREVE UDEFRA
Falcks Redningskorps
København.
Brand og røgudvikling på vor fabrik
Netop hjemkommen fra ferie har jeg fra direktør J. Stehr modtaget en fuld rapport over
ovennævnte, der skete på vor virksomhed. - Direktor Stehr udtrykker sin store anerken
delse over for Falcks Redningskorps og dettes mandskab - ikke mindst

Distriktsleder Kaj Olsen, Gladsaxe,
Stationsleder Preben Petersen, Lyngby,
der har gjort en ekstraordinært strålende indsats.
Med venlig hilsen
J. C. Hempels Skibsfarve-Fabrik A/S

Udsnit af fødselsattest:

Efter behørige stempler stod med kuglepen tilføjet: - Jeg er endnu for lille til at sige
tak for hjælpen - derfor dette brev.
Stationen i Vordingborg oplyser, at redderne Erik Balskov Jensen og Ole Jørgensen kørte
turen på rapport 5167 i vogn 4-895 den 18. april fra kl. 08.14 til kl. 09.59.
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■ DØDSFALD^
Ved en tragisk ulykke un
der oprydningsarbejde efter
brand er brandmand Niels
Ole Madsbjerg Christensen,
Brande, afgået ved døden i
en alder af kun 29 år.
Niels Christensen deltog i
oprydningsarbejdet, da en
skorsten pludselig styrtede
ned over ham.

Christensen, aer var ansat
ved
indenrigsministeriet
som pedel på Plejeassistentskolen i Brande, blev
ansat i korpset som deltids
beskæftiget brandmand i
1967. Han var en god og
dygtig kollega og tillige en
usædvanlig pligtopfyldende
brandmand, der hurtigt og
præcist løste de ofte van
skelige opgaver, han blev
stillet overfor.
Efter ulykken går der man
ge tanker til den efterladte
hustru og deres kun 2V2årige barn.
Æret være Niels Christen
sens minde.
Vicepræsidenten for Den In
ternationale Redningsunion,
korpsinstruktør Aage Ror
mark, er udnævnt til med
lem af Emergency Care In
ternational, Hawaii, der ko
ordinerer redningsarbejdet i
stillehavsområdet.

REDDER

VAGTMESTER

Ungredder Ole Nicolai Da
nielsen, Nykøbing Sj., er pr.
1. august 1972 udlært som
redder.

Pr. 1. september 1972 er
følgende udnævnt til vagt
mestre:

Ungredder Niels Ole Niel
sen, Grindsted, er pr. 15.
september 1972 udlært som
redder.

Redningsfører Bernt Søren
sen, Maribo.
Redningsfører Jørgen Han
sen, Maribo.

Ungredder Henrik Sønder
skov Vind, Horsens, er pr.
15. september 1972 udlært
som redder.

Redningsfører Torben Jør
gensen, Maribo.

Leder af
vagtcentral

Redningsfører Poul Nielsen,
Holbæk.

Assistent Leif Harding Chri
stensen, Terndrup, er med
virkning fra den 1. august
1972 udnævnt til daglig le
der af vagtcentralen i Ål
borg. Leif Christensen er
ansat som redder på statio
nen i Terndrup i 1965. I 1968
fulgte udnævnelse til red
ningsfører og i 1969 flyttede
Christensen til Sæby i for
bindelse med udnævnelse
til assistent. På stationen i
Sæby var Christensen i en
periode konstitueret som
leder. I 1970 flyttede Chri
stensen atter til Terndrup,
hvor han har virket som
assistent indtil ledelsen af
vagtcentralen i Ålborg blev
overdraget ham.

Overflyttelse
Den hidtidige leder af vagt
centralen i Ålborg, overassi
stent Ejvin M. Christensen,
er fra 1. august 1972 over
flyttet til rapportafdelingen i
Ålborg A/S.

Redningsfører Geert Chri
stensen, Holbæk.

Redningsfører Mogens Han
sen, Holbæk.
Redningsfører Ole Christen
sen Nakskov.

Redningsfører Villy Johan
sen, Nakskov.
Redningsfører
Henning
Nordstrøm, Nakskov.

Redder Ole Kierne Jensen,
Birkerød.
Redder Benny Vagn Jacob
sen, Rødovre.
Redningsfører Svend Erik
Aunskjær, Slagelse.
Redningsfører Kaj M. Lar
sen, Slagelse.

Redningsfører Egon H. Hen
riksen, Slagelse.
Redningsfører Hans
Kjærgaard, Slagelse.

Erik

Alle udnævnelser er fore
taget med uændret tjeneste
sted.
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Som en tak for redningskorpsets altid vel
villige indstilling, når det gælder hjælp til
nødstedte eller syge dyr, har rednings
korpsets station i Tarm fået en udstoppet
stork af Hee Dyrepark. En udstoppet stork
er efterhånden en sjældenhed i Danmark.
Storken har en både tragisk og kuriøs
historie bag sig. Den blev for omkring et
år siden fundet med en beskadiget vinge
efter at være fløjet ind i et trådnet over
nogle fiskedamme. Storken blev behandlet,
og den blev sat i pleje hos redderne på
stationen i Tarm, hvor man bl. a. sørgede
for friske ål til pensionæren. Storken kom
efterhånden til kræfter og blev sat over til
dambruget, hvor den var fløjet mod tråde
ne. Her gik den i nogen tid, indtil man
mente, at den var så rask, at den kunne
komme til Hee Dyrepark.
Det viste sig imidlertid, at vingen var så
beskadiget, at storken aldrig ville kunne
flyve igen, og 8 dage efter ankomsten til
Hee døde den. Dyrehavens indehaver be
sluttede at udstoppe den, og da man i Hee
allerede har en udstoppet stork, besluttede
man at give den til Falck-Zonen som tak
for korpsets indsats - ikke alene over for
dyr.
Hans Jørgensen
Ringkøbing Amts Dagblad

Vejmeldingen er startklar
Fra den 1. november er fru Kaufmann, alias
Trine, snedronning m. v., atter klar til at gore
en indsats for at hjælpe bilisterne under deres
færden i al slags vejr. Trine tager fat på den
10. sæson med de vejmeldinger, der uden tvivl
har bidraget til en hojnelse af trafiksikker
heden. Vi beder stationerne om at bistå ved
gennemførelsen af vejmeldingerne på sædvan
lig vis.

Sophus Falcks Mindelegat
er i år uddelt til fru brandmand Niels Christen
sen, Brande, assistent Sv. Lynggaard, Haders
lev (Simmersted), station Hornslet (tankvogns
brand), Østervrå-redderne Agner Olesen og Jan
Konnerup (færdselsulykke) samt stationsleder
Niels Pedersen, Hadsund (tro tjeneste).

Forsikringsdækning
Fra stationerne er rettet forespørgsel om, hvor
ledes sagen stiller sig med hensyn til forsik
ringsdækning, såfremt vore reddere opfordrer
en ikke-ansat person til at deltage i en red
ningsaktion sammen med os.
Hertil kan svares, at sådanne opfordrede per
soner vil være dækket af vor ulykkesforsikring,
idet de vil være at betragte som „formelt an
satte", selv om de ikke får løn.
Dækningen fra forsikringsselskabernes side
omfatter følgende tre forhold:
1. Vi opfordrer personen til at deltage.
2. Personen tilbyder selv sin hjælp og del
tager.
3. Personen deltager uopfordret eller uaccepteret i aktionen.

Hæderstegn til damer
Ved flere lejligheder har damer, der har fået
tildelt korpsets hæderstegn i forbindelse med
10 eller 25 års jubilæum, tilkendegivet, at de
hellere vil have tildelt et andet synligt udtryk
for korpsets anerkendelse end det hidtil an
vendte.
Der er derfor nu fremstillet en broche med
korpsets hæderstegn en miniature, hvor såvel
sløjfe som medaljen fremtræder i metal.
Brochen vil også kunne tildeles de kvindelige
medarbejdere, som tidligere har fået tildelt det
hidtil anvendte hæderstegn. Dette vil ved ind
sendelse til Revisionsafdelingen. Falcks Red
ningskorps København A/S, kunne ombyttes til
en broche, idet der dog må påregnes en vis
ekspeditionstid.
/pet

DET DANSKE SPROG !!
1. lektion
ved Aage Rørmark
Det danske sprog er som be
kendt umådelig vanskeligt og
fuldt af fælder og tales kun
med besvær selv af de ind
fødte. Alligevel er det på
samme tid fuldt af absurdi
teter og så megen gammel
klogskab, at man ved nær
mere eftertanke må undres.
Det er naturligvis fuldkom
men pjat, når man udbryder:
„Nx, er det Dem“ Hvad i
himlens navn ville man stille
op, hvis jeg svarede nej?
Meget bedre er det ikke, når
man spørger: „De har vel
ikke en tændstik?“ Når man
nu så brændende ønsker sig
en tændstik, hvorfor er man
da så interesseret i, om jeg
ikke har en sådan? Ligner
jeg virkelig en pyroman?

Hvordan sunder De Dem?
Hvis en person vågner efter
en besvimelse, siger man, at
han kommer til sig selv. Ja,
hvem i alverden skulle han
da ellers komme til? Kan De
ikke se det vrøvl, der kunne
blive oppe i registret i Birke
rød - hvor de vist i forvejen
har nok at gøre - hvis man
bare kunne besvime og våg
ne op med et andet CPRnummer? Derefter ligger
man lidt og sunder sig.
Hvordan sunder De Dem?
Hvad laver De, og har De
lært det noget sted? Hvad
kostede det, og hvor længe
var De om at lære det?
Man lever af hjerteslag
Hvis man dør af et hjerte
slag, er man også ude at

Læst i Sorø:
Hun spruttede af arrigskab, da hun ringede
til veninden Frida.
- Tænk dig engang! sagde hun med harm
dirrende stemme. Jeg gik i stå med vog
nen 15 kilometer hjemmefra. Jeg ringede
til Falck for at få dem til at trække mig
hjem, og ved du, hvad de bæster skulle
have for at trække mig de sølle 15 kilo
meter? 225 kroner! Hvad giver du? 225
kroner!
- Men du kan tro, jeg gav dem noget at
bestille for de penge. Jeg brugte både
håndbremsen og fodbremsen hele vejen
hjem efter kranvognen!

svømme. Herregud - hjerte
slag er da noget, man lever
af (80 i minuttet). Dør gør
man sandelig af det mod
satte - mangel på hjerteslag.
Nå hvad, man dækker jo og
så en rude. Ja, gør man nu
det? Dækker man, før ruden
er væk? Det er da hullet,
man dækker. - Han kom ind
ad døren. Nej, nej, han luk
kede den da op (eller åbnede
den), og gik ind gennem hul
let.
Nok om det absurde. Lad os
nu se på det mere forbløf
fende: går man sproget efter
i sømmene, rummer det ud
tryk for hændelser og til
stande, der er så forbavsen
de taget lige på komet, selv
om lægmænd næppe aner
den sandhed, der ligger bag
ved.
(fortsættes næste nr.)

NY UNIFORM??
Vort image-problem er stort. Sidste skud på stam
men: En uniformsjakke med forskellige bomærker
på skuldrene. Så kan man selv vælge, hvilket der
skal i første række - når man går sidelæns.
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Nye
ambulancer!
En ny Dodgeambulance, malet i
„sikkerhedsfarver“
og udstyret med en
del avanceret
sikkerhedsudstyr,
er leveret til
Ålborg. Samtidig
har korpset sourgt
justititsministeriet
om tilladelse til at
anvende sirener
ved siden af horn
og blinklys.
En ny Volvoambulance er
leveret i 3
eksemplarer.
Nærmere omtalt
inde i bladet.

De vandt også!
Rynkevangsskolens 5. A-elever var
heldige også at vinde i Falck-bladets
børnekonkurrence. Præmien var et
besøg på Falck-stationen i Kalundborg,
filmforevisning, rode huer, sodavand
og meget andet. Det gik strålende.

Luksus-emblemer
Korpset har ladet fremstille nogle luksus-emblemer, sc
Falck-abonnenter kan erhverve formedelst 25 kr.
De er udført i metal og overtrukket med plastik, såled
at salt og stenslag Ikke ødelægger dem, når de sidder
bilerne.
Grevinde Inge - gift med grev Ingolf - var den første, d
tog emblemet I brug. Og det skulle lige afprøves sc
broche, før bilen fik det monteret.

På den anden side
af grænsen!
Hamburg-Stationen fik
for nylig en special
opgave. En tysk, lille
frøken skulle for et
filmselskab styre en
stor motorcykel ud i
skoven. Pigen blev
bange - for motor
cyklen. Men Falck
i Hamburg fik fornojelsen at køre rundt
med den små. så film
selskabet fik de rette
billeder i kassen.

HJÆLP
Omeddelelser
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MINIKOMMENTAR *

falck

NYE KONKURRENTER?
Pa del sidste har vi opdagel, at vi tilsyne
ladende har faet nye konkurrenter. Del dre
jer sig om Taxa og - især lillebiler.
Fra hyrevognsforkæmpernes side mener
man, at transport af siddende patienter ma
være en opgave for lillebilchaufforerne. der
om formiddagen har en sløj tid. I argumen
tationen for at fa overladt al denne korsel
benytter man selvfølgelig prisforskellen
mellem en tur med lillebil og en tur med
Falck. At forskellen gøres meget større end
den er. skal vi i denne forbindelse lade ude
af betragtning.
Vi har hidtil ikke drømt om at konkurrere
med Taxa og lillebiler. Vi er et rednings
korps, der korer med patienter, d.v.s. syne
mennesker, der som følge af deres sygdom
enten far bevilget transport for del offent
liges regning eller bestiller den via en abon
nementsordning.
Det er naturligt, at vi også gør vort til, at
kommuner og amter sparer mest muligt. I
den forbindelse er det værd al bemærke, at
Falck, som følge af de mange kørsler til og
fra hospitaler, foretager en kombination af
kørslerne og lader de betalende få gevinsten
ved kortere ture og færre kilometer.
En „siddende patient“ kan risikere at fa
brug for nødvendig førstehjælp under tu
ren, og også af denne grund er det fornufligt at lade Falck køre.
Fra de betalende myndigheders side må
man ikke forledes til at tro. at en bortskæ
ring af Falcks siddende korsel kan ske uden
påvirkning af korpsets øvrige priser for am
bulancekørsel og liggende transporter.
Man ma ikke være sa naiv at tro, at korp
sets virksomhedsnævn og personalets faglige
organisationer vil slumre blidt, medens en
del fastansatte skattebclalcnde kolleger tru
es af arbejdsløshed, som en konsekvens af
hyrevognskørsel med siddende patienter.
Det vil være en udvej for Falck f. eks. al
tilbyde en eller anden form for abonne
mentsordning, hvorved vi måske kan komme
til at opleve det paradoksale, at Falck kører
til dab, konfirmation og begravelse, medens
hyrevognene kører med patienter til og fra
hospitalerne.

- „Helsinge kalder vogn 640“
- „Her er 640 - kom Helsinge“
- „Ja, Anita, så henter De fru Hansen i Græ
sted og Poul Jørgensen i Gilleleje til FAC“
- „Det er modtaget Helsinge - kilometer
er 541“.

Denne radiokommunikation
er i al sin enkelthed station
Helsinge, der expederer to
af dagens mange patientbe
fordringer. Der er tale om
sygetransport II - og befor
dringerne klares af vogn 640
med falckoline Anita Niel
sen ved rattet. Hjemme på
stationen må stationsleder
Arne Olsen i ny og næ be
vilge en taxa til at afvikle
en patientbefordring efter at
have sikret sig, at patienten
virkelig kan køres med hyre
vogn. Han understreger, det
er en nødløsning, men af
hentningstidspunkterne skal
overholdes.
I en ledig stund fik vi en
samtale i stand med falckolinen og stationslederen for at høre deres mening om
patientbefordring i alminde
lighed og sygetransport II i
særdeleshed.
Er sygetransport 7/ en op
gave for Falck - eller skal vi
overlade taxa og lillebiler
denne opgave?

Anita Nielsen:
- Når der er tale om syge
mennesker, kan ingen være i
tvivl om, at det er en opgave
for korpset. Patienterne skal
have en udstrakt service. Vi
er uddannet til at befordre
patienter, og vi kan straks
gribe ind, hvis en patient

Siddende
sygetransport
er en opgave
for Falck!

skulle blive mere syg. Det
sker, at en patient efter en
ambulant behandling bliver
dårlig. Så kan vi straks re
kvirere en ambulance via
radioen, og behandle patien
ten indtil denne når frem.

Anita Nielsen
Falck har mange vogne til og fra
sygehuse hver dag. Jo mere kør
sel des større rationaliseringsmu
lighed.

Arne Olsen:
- Man bør foretage en total
betragtning i dette spørgs
mål. Det må være i kommu
nernes og sygehusenes inter-

Fakta om sygetransport II
Sygetransport II er i
korpsterminoiogi befor
dring af siddende pati
enter til indlæggelse,
mellem sygehuse eller
tll/fra ambulant behand
ling. Det er den ydelsesgruppe, der i en årræk
ke har haft den kraftig
ste udvikling. I 1971 var
50 °/o af i alt 1.097.082
patientbefordringer syge
transport II.
800 patientbefordrings
vogne er dagligt til rå
dighed. Omkring 250 af
disse vogne er person
vogne og minibusser
specielt indkøbt til be
fordring af siddende pa
tienter. I gennemsnit til
bagelægger disse vogne
50.000 km om året.

618.000 befordringer af
siddende patienter i 1971
fordeler sig således på
de respektive ydelses
koder:

Antal:
Indlæggelse
20.000
Hjemkørsel
69.000
Overførsel
6.000
Ambulant
behandling
467.000
Trsp. af læge mv.
6.000
Donorkørsel
33.000
Svagfører
befordring
17.000
Sygetransport II hviler
på to nogenlunde lige
store kundegrupper,
abonnenter og kom
muner m. fl.
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Årsag:
- sygehusene rationaliserer. Patienterne
udskrives hurtigt og indkaldes til am
bulant behandling
- lægerne ordinerer i større og større
grad behandling på specialsygehuse
og -klinikker
esse, at det er samme orga
nisation, der administrerer
eller varetager alle befor
dringer uanset patienten er
liggende eller siddende. Der
ved opnås den bedste effekti
vitet og bedre økonomi. Og
med hensyn til service og
sikkerhed ved jeg, at patien
terne foretrækker at blive
befordret med Falck.

Siddend
syg
er e
fc
Anita Nielsen:
- Vi er til forskel fra mange
hyrevognschauffører fastan
satte, og vi kører med dé
samme patienter næsten hver
dag. Vi kender dem, og ved
hvilken service, de har be
hov for.

Arne Olsen
Falck har mange vogne til og fra
sygehuse hver dag. Jo mere kør
sel des større rationaliseringsmu
lighed.
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ansport
pgave
ALCK!
Arne Olsen:
- Vi søger falckolineordningen udbygget, således at vi
kan klare alle befordringerne
selv. Som sagt betragter jeg
det som en nødløsning at
benytte taxa eller lillebil.
Men vi overgiver kun befor
dringer af patienter, vi ken
der, og som vi ved til dels
kan klare sig selv.
Patientbefordring er vort er
hverv, og jeg vil føle det som
en desavouering af korpsets
virksomhed, såfremt et højt
udviklet socialvæsen stiller
sig tilfreds med at befordre
patienter i hyrevogne.
Og i øvrigt må taxa og lille
biler helt omlægge deres for
retningsgang og betalingssy
stem, hvis de vil gøre deres
priser konkurrencedygtige.
Vi har på en måde selv vist
taxa og lillebiler vejen, og
det forhold, at de nu søger
at fratage os denne kørsel,
har unægtelig at gøre med at række en lillefinger o.s.v.

Anita Nielsen:
- Jeg synes ordningen med
falckoliner er ideel til løs
ning af denne opgave. Korp
set bør gøre alt for at bevare
den siddende patientbefor
dring - ellers er der jo mange
falckoliner og måske redde
re, der vil blive arbejdsløse.
jea

Anita Nielsen - som andre falckoliner og reddere - klar til en syge
transport med siddende patient.
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Ministeriet for forureningsbekæmpelse har
nedsat et udvalg med det formål at udarbejde
nye retningslinier for beredskab i tilfælde af
ulykker i forbindelse med transport, opbeva
ring og anvendelse af farlige stoffer.
Efter ulykken i Simmersted
har man diskuteret, hvordan
man kunne organisere et fyl
destgørende beredskab, der
kunne indsættes, hvis man
skulle komme ud for den
slags ulykker i fremtiden.
Der stilledes en række
spørgsmål, som f. eks. hvad
det materielle beredskab
skulle omfatte, hvordan man
kunne samle den nødvendige
orientering om de gifte, man
kunne komme ud for, hvor
beredskabet geografisk skulle
placeres og hvordan bered
skabet skulle sættes ind i
uykkestilfælde.
Ministeren for forurenings
bekæmpelse fandt anledning
til at nedsætte et udvalg, hvis
opgave det skulle være at
udarbejde retningslinier for
beredskab, der kunne indsæt
tes i tilfælde af ulykker un
der transport, opbevaring og
anvendelse af farlige stoffer.
Udvalget kom til at bestå af
otte medlemmer.

Udvalgets opgaver og ind
stilling
Det ministerielle udvalgs tan
ker og indstilling om bered
skab har været refereret i
„Brandfare og Brandværn“.
Korpset blev i begyndelsen
af oktober måned efter vel
villig indstilling hos minister
Jens Kampmann anmodet
om at fremkomme med sin
opfattelse.
I det følgende vil vi i store
træk referere indholdet af
udvalgets indstilling, og i til
slutning hertil vil vi ligeledes
i grove træk gengive de syns
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punkter, som vi under modet
med udvalget fik lejlighed til
at fremsætte og aflevere i
form af et skriftligt oplæg.
Udvalgets opgave har været
flerdell. Man har skullet un
dersøge alle eksisterende ret
ningslinier
og
eventuelt
fremsætte forslag til supple
rende regler, og man har
skullet søge udarbejdet reg
ler til politiet og andre myn
digheder, fremsætte forslag
om kommandoforholdet pa
ulykkesstederne, udarbejde
oversigt over og beskrive ke
mikalier, der kan tænkes at
forårsage ulykker, og endelig
har man skullet undersøge
behovet for el centralt be
redskab samt fremkomme
med indstilling om det nød
vendige lokale beredskab,
herunder om den fornødne
uddannelse og materielan
skaffelse.

Indsats i tre trin
Vi vil fortrinsvis beskæftige
os med det beredskab, som
det er tanken at skabe til
indsats i ulykkestilfælde. Det
deles af udvalget op i
1) en førsteindsats, der me
get hurtigt kan være til
stede og iværksætte simple
foranstaltninger, hvorved
ulykkens omfang kan be
grænses
2) en mere omfattende og
supplerende indsats, der
skal kunne ydes fra ca. 35
særligt udpegede stationer,
og
3) en katastrofeindsats.

Brandvæsen og civilforsvar
Udvalget finder, at der er
behov for et landsdækkende
beredskab, der i løbet af få
minutter kan indsætte et før
steudrykningsberedskab. og
som efter behov i løbet af
kort tid kan udbygges til ri
melig størrelse. Man bør ikke
opbygge nogen ny organisa
tion, men basere beredskabet
på noget eksisterende og der
med drage fordel af. at man
kan råde over forhånden
værende materiel og et alle
rede etableret personelt be
redskab bestående af mand
skab. der er veluddannet og
trænet i at gribe ind i ulyk
kestilfælde.
Udvalget har ment, at det
landsdækkende
beredskab
kan baseres pa det eksiste
rende brandvæsen, der over
alt i landet hurtigt kan sæt
tes ind som førsteudrykning.
Hvis en mere omfattende og
supplerende bistand er nød
vendig. forudsættes den ydet
fra 35 særligt udpegede
brandstationer eller CFkaserner. der skal forsynes
med olieskadeanhængere. En
delig er det udvalgets tanke,
at katastrofeindsatsen skal
kunne rekvireres fra civilfor
svarets kaserner.
Nar udvalget har ment at
burde basere førsteudryknin
gen og den mere omfattende
indsats pa brandstationerne,
er det ud fra den betragt
ning. at man i forvejen har
brandstationer overalt i lan
det, og at enhver udrykning
til sadanne uhkker skal ske
med motorsprøjte. Mange af
stofferne er nemlig også
brandfarlige, og sluknings
vand kan i mange tilfælde
gøre gavn.
Med denne indstilling ind
drages vi i beredskabet for
omkring halvdelen af landets

vedkommende, i hvert fald
med henblik pa førsteudryk
ningsberedskabet. Hvordan
det forholder sig med den
mere omfattende og supple
rende bistand ved vi ikke. Vi
er ikke blevet orienteret om.
hvor dette beredskab skal
placeres.
Falcks opfattelse og indsats
Vi meddelte under mødet
med udvalget, at vi fandt tre
delingen fornuftig og ganske
kunne tiltræde det funda
mentale i udgangspunktet
om behovet for et landsdæk
kende beredskab, der bør
bygges pa noget eksisteren
de. sa man drager fordel af
stationer med mandskab og
materiel, der hurtigt kan sæt
tes ind. Vi fandt dog. at man
havde mulighed for at eta
blere et hurtigere og mere
effektivt beredskab, hvis
man baserede beredskabet på
vore stationer, dvs. ikke
blot på de af vore stationer,
der er brandstationer, men
også pa de stationer, der in
gen
slukningsforpligtelser
har. Vor argumentation byg
gede naturligt på det faktum,
at det sa at sige altid er en
af vore stationer, der først

ankommer til et ulykkessted.
Hertil er føjet, at vort per
sonale netop er rutineret i at
gribe ind på ulykkessteder,
og at man som hovedregel
må regne med, at ulykker af
den omhandlede art også
kræver indsats med andet
materiel så som ambulancer,
kranvogne, redningskøretøj
er m.v.
Første indsats og special
indsats
For sa vidt angar de statio
ner, som skal yde den mere
omfattende og supplerende
bistand, finder vi det også
mere praktisk at basere be
redskabet pa vore stationer.
Vi er også af den opfattelse,
at forslaget om at udpege 35
stationer er uheldigt. Det ma
antages, at assistanceantallet
til giftulykker bliver relativt
begrænset - under 100 pr. år
- og at 35 stationers erfaring
følgelig bliver problematisk.
Vi anser det for mere hen
sigtsmæssigt, at man nøjes
med 12-15 stationer og til
gengæld udstyrer disse med
virkelig effektivt materiel.
Det er korpsets opfattelse, at
disse’stationer skal udstyres
med det i dag kendte og

Falck har haft olieskadeanhængere i flere år. Den nye model er
forbedret lidt i forhold til vor type.
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Udvalgets indstilling

1. INDSATS
Baseret på kommunernes
brandvæsen. Udrykning med
automobilsprøjte med
simple bekæmpelsesmidler.

SPECIALINDSATS
35 udpegede brand
stationer og CF-kaserner
forsynes med olieskadeanhænger, som sammen
med automobilsprøjte
benyttes til indsats.
mest avancerede opsugningsog opbevaringsmateriel, som
f. eks. eksplosionssikre selv
kørende tankenheder, selv
oppustelige opsamlingskar,
neutraliseringsmidler,
hy
draulisk gnistfrit pumpeud
styr, måleudstyr, højtryks
spuleaggregater, sporingsud
styr o.s.v.
Disse stationer vil kunne
dække landet med en radius
svarende til en times kørsel.
Den af udvalget foreslåede
olieskadeanhængcr, som vi i
nogle år har haft 6-7 styk
ker af, finder vi ikke veleg
net, når man henser til de
materielmulighcder, der fo
religger, og som vi faktisk
har undersøgt nærmere.

Politiets kommando
Falck mener, at første-ind
satsen såvel som den mere
specielle indsats bør arbejde
under politiets koordinerede
ledelse, akkurat som det er
tilfældet ved togulykker, fly
styrt,
sammenstyrtninger
o.s.v. Det er også korpsets
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Falcks forslag

1. INDSATS
Baseret på Falcks 131
stationer. Supplerende
udrykning med rednings
materiel og simple
bekæmpelsesmidler.

SPECIALINDSATS
15 særligt udpege Falckstationer forsynes med
avanceret opsugningsog bekæmpelses
materiel. Evt. suppleres
med Falcks i forvejen
benyttede rednings
materiel og olieskadeanhængeré.

KATASTROFEINDSATS
Civilforsvaret deltager
med personel og special
materiel. Derudover
anmodes forsvaret om
assistance i henhold til
normal undsætnings-

Tegning: Erling Nederland.
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opfattelse, at den her fore
slåede 2.-trins-indsats er
langt mere slagkraftig og
fleksibel end den af udvalget
foreslåede.
Hvis man fulgte udvalgets
indstiling og alene baserede
beredskabet på brandstatio
ner, ville vi have ca. 30 sta
tioner, som overhovedet ikke
blev inddraget i beredskabs
planen, og man kan godt fo
restille sig, at man ville finde
det uheldigt at sætte disse
stationer ud af spillet. Vi tør
godt påstå, at disse stationer
vil være i stand til at hono
rere kravet om hurtigt at
kunne rykke ud, og at per
sonalet er trænet i at gribe
ind i ulykkestilfælde.

Mest praktiske løsning
Vi har meget udtrykkeligt
gjort opmærksom på, at vort
forslag om at bruge vore
stationer til den mere omfat
tende bistand ikke betyder,
at vi anser større kommu
nale brandvæsener med pro
fessionelt mandskab for ude
af stand til at løse opgaven.
Det er de selvfølgelig ikke,
og det er CF-kaserner heller
ikke. Men det ville organisa
torisk være mere praktisk at
bygge på vore stationer, som
i forvejen er fortrolige med
det indbyrdes samarbejde og
som overalt følger ensartede
instrukser. At katastrofeind
satsen bør ske fra CF-kaser
ner og forsvaret, er vi enige
med udvalget i.
Efter mødet meddelte udval
gets formand, at man nøjere
ville studere vort forslag og
eventuelt udarbejde en æn
dret indstilling. Bl. a. fandtes
det rimeligt, at man på en
eller anden måde i planen
inddrog de af vore stationer,
som ikke har slukningsfor
pligtelser.
BJ
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FALCKS egne
instrukser
om giftulykker
I forbindelse med udgivelsen af
korpsets vagtmesterhåndbog - den
store gule - var der især en enkelt
instruks, der havde aktuel inter
esse. Den gemte sig under det
neutrale navn „Redningsarbejde og
kemikalier“.
I de forløbne måneder er denne
instruks blevet bearbejdet yder
ligere, således at den allerede nu
har måttet udsendes i 2. oplag.
I tilfælde af at Falck bliver tilkaldt
til en ulykke med gift eller kemi
kalier - og det gør vi som regel
altid - har stationerne nu i instruk
sen en række oplysninger og hjæl
pemuligheder til rådighed. Disse
er ikke tilstrækkelige endnu - det
ved vi. Men bedre end ingenting.

Udrykning og assistance
Afsnittet om udrykning og assi
stance giver 11 kontante råd til
redningsmændene på ulykkesste
det. Som det fremgår af instruk
sen er vor hovedregel om først at
redde mennesker og dyr fraveget.
I disse specielle tilfælde er hoved
reglen:

1. Beskyt redningsmandskabet
2. Red mennesker og dyr.
Årsagen er soleklar. Da vi som
oftest ikke ved, hvad vi går ind til,
er der ingen rimelig grund til at
udsætte flere end nødvendigt for
eventuel livsfare.

Billeder fra
en demon
stration I
rednlngsarb. ved
ammoniakulykker.

Ekspertbistand
Afsnittet om ekspertbistand er
gjort mere fyldigt. Først og frem
mest findes håndbogen „Kemika
lier og sikkerhed“ nu på 28 Falckstationer, hvorfra oplysninger kan
gives døgnet rundt. Dernæst har vi
opgivet telefonnumre på vore egne
eksperter. Og sidst men ikke
mindst er Falck blevet bekendt
med en række virksomheder, der
er villige til at bistå med eventuel
specialisthjælp. Det drejer sig om:
A/S AMMONIA,
CHEMINOVA A/S,
GRINDSTEDVÆRKET A/S,
HEDE NIELSEN A/S,
KOMMUNEKEMI A/S,
SUPERFOSS/
DANSK SOJAKAGE
FABRIK A/S.

Det eneste, man må håbe for in
struksen, er, at den kun sjældent
vil blive aktuel. Til gengæld føler
korpset det som en pligt at have
forholdsregler klar, når ulykken
sker. Måske får denne instruks en
lang levetid. Måske bliver den et
kortvarigt bekendtskab. Det af
hænger af de udvalg, der sidder og
skriver, og de politikere der skal
godkend betænkninger. I første
omgang må Falck ikke vente på
disse overvejelser. Vi kan være de
tørste, der møder op på skadeste
det. Derfor instruksen.
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Samling
pa
Begrebet samling er karakteri
stisk for den nye Landtransportskole på Avedøre Holme i Kø
benhavn:

- Flere forskellige uddannelses
steder og -muligheder er samlet
på denne landets største og
utvivlsomt smukkeste specialar
bejderskole.
- Skolens opbygning bærer præg
af en planløsning med samling
som mål. Klasseværelserne er
samlet for sig, de praktiske øvel
sespladser er samlet i nærheden
af tilhørende teorilokaler, og ser
viceforanstaltninger såsom kan
tine og slap-af-rum er samlet i
én ende af bygningen, medens
administrations- og lærerlokaler
er samlet i den anden.
- Lærerstaben er samlet på den
nye skole.

- Korpsets uddannelsesmulighe
der er næsten samlet ét sted og
kan derfor udnyttes optimalt.
Der mangler bare indkvarte
ringsmuligheder.
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12 års ekspansion
Om Landtransportskolens baggrund og
historie fortæller et nydeligt hæfte, der
er udgivet i anledning af åbningen:
- „Ved vedtagelsen af „Loven om uddan
nelse af specialarbejdere“ i 1960 kom ud
dannelse af transportarbejdere ind i faste
rammer. I årene forud for lovens ved
tagelse blev der på initiativ af organisa
tionerne, og i samarbejde mellem disse
og henholdsvis Arbejdsteknisk Skole og
Teknologisk Institut, gennemført en ræk
ke kurser for chauffører.
Loven omfatter hele transportområdet,
der traditionelt er opdelt i tre hovedom
råder: Chauffører, havnearbejdere og la
ger- og handelsarbejdere.
I årene 1963-1964 blev undervisnings
planer udarbejdet, og efter en godkendel
se af Uddannelsesrådet for Specialarbej
dere blev kurserne tilbudt i Storkøben
havn ved et samarbejde mellem organisa
tionerne og henholdsvis Teknologisk In
stitut og Arbejdsteknisk Skole i Dan
mark.
Inden for Redningstjenesten begyndte et
arbejdsudvalg under brancheudvalgene i
1963 at gennemføre kurser for reddere
og ambulanceførere, til hvilket formål
„Ørnegården“ på Lyngbyvejen blev lejet.
- I brancheudvalgene var man under gen
nemførelse af en række forsøgskurser i

samarbejde med specialarbejderskoler i
provinsen blevet opmærksom på fordelen
ved at have en skole nært geografisk til
knyttet til brancheudvalgenes sekretariat
for at kunne gennemføre de nødvendige
forsøgsuddannelser og foretage det for
nødne udviklingsarbejde, som hidtil var
udført for brancheudvalgene af de tekno
logiske institutter. Forsøgskurserne med
redningstjenesten viste tillige fordele ved
at udvikle og gennemføre uddannelsen i
nært samarbejde med det pågældende er
hverv og dettes organisationer, hvorfor
brancheudvalgene i 1965 tog initiativ til
oprettelse af „Specialarbejderskolen for
Landtransportområdet for København og
Omegn“. Formålet med skolen var og er
at iværksætte sådanne uddannelsesforan
staltninger for transportarbejderne, så
disses uddannelse til enhver tid svarer til
den tekniske udvikling og forholdene på
arbejdsmarkedet, samt at være forsøgs
skole for de af brancheudvalgene udar
bejdede og af Uddannelsesrådet god
kendte kurser.
Skolen var i 1970 oppe på et dagligt an
tal elever på ca. 140 med lange vente
lister, hvorfor repræsentantskabet gav
skoleudvalget tilladelse til at søge udar
bejdet funktionsbeskrivelser for en egnet
bygning samt søge en passende bygge
grund.

Skoleudvalget besluttede at fravige den
traditionelle fremgangsmåde med, at en
arkitekt og en rådgivende ingeniør ud
arbejder et projekt, söm herefter ud
bydes i licitation, hvilket man anså som
en unødvendig bekostelig og tidkræven
de fremgangsmåde, og valgte selv i sam
arbejde med skolens forstander, faglære
re og brancheudvalgenes konsulenter at
udarbejde funktionsprogram med angi
velse af elevantal og arealbehov.
Til gennemførelse af den praktiske for
midling af bygherrefunktionerne nedsatte
skolen et byggeudvalg med følgende sam
mensætning:

Direktør, civilingeniør O. Halberg
(formand)
John Hansen, formand for Chaufførernes
Forbund i Danmark

Øjvind Larsen, formand for Havne
arbejdernes Fællesforbund
Orlogskaptajn, undervisningsleder
W. Ric-Hansen.

Til administrator for byggeriet udpegedes
cand. jur. Ib Mikkelsen, Sammenslutnin
gen af Havne- og Købmandsorganisatio
ner i Danmark.“
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320 timers undervisning
Udover at give bedre forhold for kur
sisterne betyder den nye skole også, at
redderne om føje tid får bedre uddan
nelsesmuligheder.
En Falck-mand har gennem Landtrans
portskolen mulighed for i alt 320 timers
skolegang, hvilket svarer til lidt under 2
måneders kursus. Hertil kommer lokal
uddannelsen og den praktiske indlæring,
der finder sted på hospitaler og „i mar
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ken“. Kursusmulighederne er vist oven
for. Ambulancekursus og bugseringskursus er netop godkendte, men endnu ikke
afprøvede i praksis.
Skoleforstander P. V. Jensen har tidlige
re været i CF-korpset og er derfor også
kendt med de lidt specielle forhold, der
kendetegner brand- og redningstjeneste.
Alligevel har det været en stor hjælp for
alle, at uddannelsesleder, W.Ric-Hansen,
har arbejdet så aktivt med at forbedre
uddannelsen i korpset.

Skoleforstander P. V. Jensen:
- Eleverne herude kan man næsten ken
de på omgangstonen. Reddergruppen er
noget for sig, ligesom man kan høre om
en kursist hører til i renovationsafdelin
gen eller er hyrevognschauffør. De har
hver deres kendetegn.
- Der er stor søgning i transportarbejder
gruppen, fordi uddannelsen både kan be
nyttes som grunduddannelse og videre
uddannelse.

Hvorledes finansieres skolen?

Landtransportskolens
kantine er lys og venlig

- 85 % af driftsudgifterne afholdes af
staten. De resterende 15 % udbetales via
de faglige organisationer og kommuner
ne. For Falck-Zonens vedkommende af
holder korpset 10%. Men derudover er
der anlægsbudgettet. Og her er det glæ
deligt at konstatere, at de specielle bran
cher er meget villige til at investere den
lovmæssigt nødvendige andel. For FalckZonens vedkommende således i form af
hjælp til at anskaffe et bjærgningskøre
tøj og en ambulance, der bliver skolens
faste udstyr.
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Dr. Joha.
Hagelsten.

Dr. Knud
Jessen.

For nylig har været afholdt et internationalt
symposium i Mainz om mulighederne for an
vendelse af helikoptere og ambulancefly i red
ningstjenesten.
Omkring 200 deltagere, re
præsenterende
lægeviden
skab, myndigheder, ambu
lanceorganisationer, militær
og teknikere, drog i oktober
måned til Mainz for at dis
kutere muligheder for at be
nytte fly og helikoptere til
ambulance- og redningstjene
ste.
Det blev en lang og ind
holdsrig diskussion. Så lang
at symposiet må gentages
næste år, og så indholdsrig
at et tysk forlag agter at ud
give foredrag og debat i bog
form.

Fra Danmark deltog lægerne
Johs. Hagelst en og Knud Jes
sen, samt en Sikorsky S 61
helikopter med fuld besæt
ning fra Eskadrille 722 i
Værløse. Den danske heli
kopter var langt den største
af de fremmødte, og den im
ponerede meget såvel af
denne grund som på grund
af en enestående perfekt de
monstration af praktiske red
ningsprocedurer.
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Den mere teoretiske del af
symposiet kom hurtigt til at
koncentrere sig om de an
meldte indlæg. Disse omfat
tede eksempelvis redningshe
likopteres rolle i en integre
ret redningstjeneste, meldeproblemer og muligheder for
at optimere alarmeringspro
cedurer, medicinske og tek
niske problemer med at for
berede helikopter-landings
pladser ved sygehusene samt
medicinske aspekter ved civil
lufttransport af patienter.
Derudover blev redegjort for
en række erfaringer, f. eks.
med 1800 helikopterassistan
cer i München, 1000 helikop
terflyvninger til og fra ulyk
kessteder i Ulm, Røde Kors’
muligheder med luft-første
hjælp, USA’s erfaringer med
at flyve ofre i Vietnam og de
mere fredelige SAR-aktioner
i Danmark, som velkendte
kaptajn K. V. WiUumsen re
degjorde for.

En af de danske deltagende
læger, Johs. Hagelsten fra

København, fortæller, at de
batten i Mainz meget hurtigt
kom til at dreje sig om prak
tiske vanskeligheder med
hensyn til betaling, kom
munikation,
kompetence,
overskridelse af landegræn
ser etc.
- Det kan formentlig interes
sere, at da man diskuterede
radio-kommunikation og i
øvrigt redningsvæsenets al
mindelige organisation, rejste
tysk anæstesis „grand old
man“, professor Killian, sig
helt spontant og gav udtryk
for, at han sandelig håbede,
at man ved løsningen af dis
se problemer ville skæve me
get til Falck/Zonen, Dan
mark, idet han af egen erfa
ring vidste, at denne organi
sations opbygning måtte be
tragtes som forbilledlig. Professor Frey bekræftede, at en
sådan kontakt for længst er
etableret med Åge Rønnark,
Falck/Zonen, beretter over
læge Hagelsten.
Symposiet sluttede med en
rundbordssamtale med for
skellige emner:

1) specifikke opgaver for fly
redning.
2) personelle, organisatoriske
og tekniske forudsætnin
ger for integrationen af
fly og helikoptere i red
ningstjenesten i alminde
lighed.
3) udrustningsmæssige mini
malspecifikationer ud fra
et teknisk og medicinsk
synspunkt, inkl. den prak
tiske indretning af heli
ports.
4) Muligheder for financie
ring af en flyredningstje
neste.

ligt set er den god fordi man
kan behandle patienten un
dervejs næsten så godt som
på en skadestue! En rapport
fra Tyskland har faktisk kas
seret mindre typer som ueg
nede set fra lægens syns
punkt.
- I Danmark, hvor vi ikke
har bjerge og vanskelige ad
gangsforhold, må det være
rigtigt at supplere med så

store helikoptere. Hvis der
bygges heliports ved hospita
lerne, er der en oplagt op
gave med at overføre pati
enter. Og en stor helikopter
kan også gå ned ved et ska
dested. Den kræver ikke me
re landingsplads end en
håndboldbane.
*

Dr. Johs. Hagelsten:
- Jeg tror absolut på et stør
re behov for helikopterflyv
ninger i Danmark i frem
tiden som et supplement til
Falck Zonens ambulancetje
neste på landjorden!
Dr. Knud Jessen:
- Eskadrille 722’s nuværende
helikoptere, S 61, der i
Mainz blev kaldt „den store
brummer“, er meget velegnet
til patienttransporter. Læge

Også til transplantationsorganers overførsel er helikopteren velegnet
fordi den Ikke kræver stor landingsplads.
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VOGNE & UDSTYR

Disse
ambulancer
skal vi kere i

Materieludvalget i korpset har på baggrund
af indhøstede erfaringer vedtaget at følgende
ambulancetyper skal danne grundstammen i
vor vognpark:
AMBULANCEKØRSEL
Ford Transit B 130 (Benzin)
(med Nivomat eller tilsvarende affjedring)
VOGNMÆRKE
OG -TYPE
GEARKASSE
Vendediameter
BARERUM:

Ford
Transit 130 B
Mekanisk
4 gear
11,0 m
Højde
1,51 m

MOTOR
Ydelse
Bremser
Tophastighed
Bredde
1,60 m

6-cyl.
105 HK DIN
To-kreds vacuumforstærket tromle
115 km/t
Længde
3,12 m

Dodge Tradesman (Benzin/gas)
Ford Transit „dobbeltambulanc®“.

VOGNMÆRKE
OG -TYPE
GEARKASSE
Vendediameter
BARERUM:

Dodge
MOTOR
Tradesman 200 B Ydelse
Automatisk
Bremser
3 trin
Tophastighed
14,2 m
Bredde
Hojde
1,34 m
1,78 m

6 cyl.
140 HK SAE
1-kreds vacuumforstærket tromle
160 km/t
Længde
2,56 m

SYGETRANSPORT
Mercedes-Benz 220 DL (Diesel)
Dodge ambulance.

n

n

VOGNMÆRKE
OG -TYPE
GEARKASSE
Vendediameter
BARERUM:

Mercedes-Benz
220/ Lang
Mekanisk
4 gear
12,9 m
Hojde
1,63 m

MOTOR
Ydelse
Bremser
Tophastighed
Bredde
1,38 m

4 cyl.
65 HK SAE
To-kreds vacuum*
forstærket skive
140 km/t
Længde
2,47 m

Fiat 238 (Benzin)
(kun på stationer med ringe risiko for at ambulancen kom
mer til at køre længere strækninger under udrykning).
Mercedes ambulance.

VOGNMÆRKE
OG -TYPE
GEARKASSE
Vendediameter
BARERUM:

Flat ambulance.
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Fiat
238
Mekanisk
4 gear
12.0 m
Hoide
1,51 m

MOTOR
Ydelse
Bremser

4-cyl.
46 HK DIN
1-kreds tromle

Tophastighed
Bredde
1,68 m

105 km/t
Længde
2,79 m

Derudover vil der stadig blive påbegyndt for
søg med andre typer. Eksperimenter der skal
sikre om de vedtagne typer stadig repræsen
terer det mest hensigtsmæssige med hensyn til
pris og kvalitet.

Nye automobilsprøjter
for 3,6 mill, kr.

Falck har bestilt 18 nye automobilsprøj
ter til levering i 1973. De bliver bygget
på den tyske special fabrik METZ i
Karlsruhe og færdigmonteret hos impor
tøren, H. F. Nielsens Maskinfabrik i
Haslev.
Leveringen sker for de førstes vedkom
mende i sommeren 1973, hvorefter der
leveres to hver måned i resten af 1973.
Det er ikke endeligt fastlagt hvilke Falckstationer, der skal have de nye sprøjter,
men for de 15’s vedkommende vil ud
stationeringen ske i form af udskiftning
af ældre sprøjter.
Alle automobilsprøjteme bygges op efter
ensartede principper med standardiseret
indhold. Der bygges på 12 stk. M.A.N.
Metz-pumpens ydelse

chassis'er og 6 stk. Me reedes-B en z~chas
sis er.
Mercedes-Benz-modellerne bygges på et
11,5 tons chassis med 3600 mm akselaf
stand og en 6-cyl. dieselmotor, der er æn
dret til at kunne yde 185 HK.
For M.A.N.-sprøjternes vedkommende
bliver der tale om et 11 tons chassis med
3700 mm akselafstand. Sprøjterne forsy
nes med 168 HK dieselmotor.
Mandskabskabinen bliver dobbelt med
plads til 6 reddere og brandmænd. Auto
mobilsprøjterne vil kunne medbringe
2600 liter vand. De bliver udstyret med
en hækmonteret Metz-pumpe, der mak
simalt yder 1600 liter vand pr. minut ved
80 meter vandsøjle. Sugeslangen tilkobles
bagpå, og afgangsslangeme på siden.
Derudover vil sprøjterne i hver side være
udstyret med en tromlevundet højtryks
slange på 60 meter. To jalousidøre (alu
minium) i hver side vil gøre adgangen til
det øvrige materiel bekvem. Pakningen
følger i øvrigt normeme for brandsluk
ningsmateriel, hvilket bl. a. betyder at der
medbringes 500 meter B- og C-slange.
En ny epoke i Falcks brandsluknings
historie er indledt med købet af de 18
tyske automobilsprøjter.
Prisen bliver ca. 200.000 kr. pr. stk.
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Falck-vognenes top ti

Middelfart og Terndrup
var de flittigste
På baggrund af edb-op gøreiser over vore vognes kørte
kilometre og driftsøkonomi har vi lavet en hitdiste for
autohjælps- og patientbefordringsområdet.
I betragtning af, at Falcks over 2000 køretøjer har en
meget ringe udnyttelse i forhold til andre transportvirk
somheders, er der en særlig grund til at fremhæve de sta
tioner, der har en høj udnyttelse.
Vi tager hatten af for stationerne Middelfart og Tern
drup, der henholdsvis på autohjælps- og sygetransport
området er kommet ind som nr. ét. Stationerne har
ikke særlige kilometerpåløbende fortrin fremfor andre.

Den københavnske ledelse har allerede taget konsekven
sen af de store bjergningsvognes udnyttelse og flyttet
Esbjergs Scania til Fredericia og Haderslevs Scania til
T oftlund.
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Middelfart 6-099.

Terndrup 4-143.
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Fin
special
ambulance
Korpsets ukronede banebrydere inden for pa
tientbefordringen har i mange år været de
midtjyske stationer under den århusianske le
delse. De har befæstet deres ry ved at anskaf
fe en ny type specialambulance til Holstebro.
Først på året blev det be
stemt, at stationens gamle
Commer
sengeambulance
skulle udskiftes.
Jeg lånte en Mercedes Benz
hos den lokale forhandler og
forestillede vognen for vore
2 narkoseoverlæger og syge
plejersker. Disse var enige
om at størrelsen var i orden.
Derefter godkendte hoved
kontoret vogntypen, og der
blev bestilt en Mercedes
Benz 508/2950, 94 hk motor
diesel, hos den lokale for
handler G. Laustsen.
Endvidere blev det aftalt
med hovedkontoret, at selve
opbygningen kunne foregå
på Holstebro
Karosseri
fabrik.
Ved opbygningen har vi lagt
særlig vægt på isolering. Am
bulancen er isoleret i bund,
sider og loft med 50 mm
flamingo. Der er ingen side
dør til bårerummet.
Bårerummets størrelse er:
længde 3020 mm,
bredde 1850 mm,
højde 1750 mm.
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Indgang enten gennem bag
døre eller førerhus, da pas
sagersædet kan vippes op,
og der er skydedør i adskil
lelsen. Der er to sæder i bå
rerummet, ét i kørselsretning
ved siden af sengen, og et
andet ved hovedgærdet, til
brug ved ventilation. Sædet
kan hæves og sænkes ved
hjælp af en gaspatron. I høj
re side er der anbragt et
skab, indeholdende:

2 stk. 20 Itr. O2 flasker,
1 stk. 2 Itr. transportabel O2
anlæg, samt
2 stk. 4 Itr. N2O flasker,
endvidere er der håndvask,
samt plads til diverse andre
nødvendige ting.
I loftet er der anbragt tag
ventil, og en elektrisk indog udsugnings luftventil. Be
tjening af kontakter er an
bragt i bårerummet. Over
lægerne Kier og Elkjatr fra
Holstebro Sygehus har været
rådgivende under hele op
bygningen. Vognen blev ta
get i brug den 26. september
1972, og forevist på Central
sygehuset, hvor man var
meget tilfredse.
P. E. Jensen

Ny Bedford-kranvogn

ikke køn
men
effektiv
3 vogne er allerede i drift
København A/S har på sta
tionerne Holbæk, Nykøbing
F. og Køge indsat en ny type
bjergningsvogn, der er byg
get på et Bedford M 4 X 4
chassis. Opbygningen er fore
taget på korpsets maskinfa
brik i Haslev.
Køn er den ikke - men den
er effektiv. Konstruktionen
er foretaget i samarbejde
med personel fra de nævnte
stationer, og man har i løbet
af de måneder, vognene har
været i drift, fået bekræftet,
at det betaler sig at tage
mandskabet med på råd.
Vi besøgte stationen i Køge
for at prøvekøre deres vogn
6510. Såvel stationsleder J.
Ambjørn som redderne er

Chassis:
Motor:

Bedford M 4 X 4, lastvognschassis.
6 cyl. diesel med direkte indsprøjtning»
max. effekt 107 HK/2800 o/m.
Transmission: 4 fremgear, 1 bakgear, 2-trins mellem
gearkasse, 4-hjulstræk.
Spil:
10 tons hydraulisk med automatisk frikob
ling og lås, 16 mm spilwire, fabrikat:
Wartaverken, Sverige.
Kran:
Rørkran, max. belastning 1900 kg.
Ankerskovle: 2 hydraulisk» fungerende ankerskovle, der
kan skydes cÅ. 50 cm i jorden.
Karrosseri:
2 skabe med jalousilukke, åbent lad med
jembund.
Konstruktion
og opbygning: H. F. Nielsens Maskinfabrik A/S
enige om, at man med dette
bjergningskøretøj har fået
noget nær det ideelle.

Med 6510 på jobbet
Bjergningsopgave på kom
munens losseplads. En 10
tons „gummiged“ kørt fast.
Vi tog af sted på opgaven
sammen med redder Jørgen
Gebhard. Først afprøvede vi
vognens terrængående egen
skaber. - Store jordhuller,
kraftige stigninger, løs sand
jord og åben mark med rig
tigt pladder klares uden be
svær.
Vi kører i stilling. Hydrau
likken kobles til i førerhuset,
og vognen afbremses med
håndbremsen. Redderen ta

ger bestik af opgaven. Der
skal skæres 1 gang. Kaste
blokken monteres på hava
risten og wiren trækkes ud.
Resten af opgaven klares fra
betjeningspulten, .der sidder
under ladet i vognens højre
side. På manometret kan
spilbelastningen måles. An
kerskovlene sættes i jorden
og i løbet af 10 minutter er
havaristen på ret køl igen.

Stationslederens vurdering:
- Vi har næsten kun gode
ting at sige om 6510. Hvor
vi før måtte anvende flere
køretøjer til samme opgave,
klarer denne det som regel
alene - og med kun 1 mand.
Det er rationalisering.
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NY RELÆSTAT

«ligE -der er sket noget
STENLØSE
Som tidligere omtalt blev korpsets station
nr. 131 taget i brug i Stenløse den 15. sep
tember. Den nye station er et led i korp
sets planer for udbygning af stationsnettet
i Nordøstsjælland.
Stationen er indrettet i en tidligere maskin
fabrik. Den er særdeles velegnet til for
målet - og efter ombygningen fremtræder
bygningen som en ny moderne lille red
ningsstation.
Stenløse er relæstation for Frederikssund,
hvor vagtcentralfunktionen er centraliseret.
Garageanlægget har 3 porte t dobbelt
bredde. Der er opholds- og spiserum for
mandskabet, og i kælderen er der toilet,
bad og depot. I tilknytning til stationen
ligger en mindre lejlighed, der indtil videre
er udlejet til en redder.
Stationen skal primært betjene områdets
abonnenter med omkring 21.000 indbygge
re i Stenløse, Ølstykke og Gundsø kommu
ner. Da korpset ikke har ambulancefor
pligtelse i hele området, har ledelsen ind
til videre fundet det forsvarligt at operere
med en skiftevagtordning, hvorefter statio
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nen er lukket i aften- og nattetimerne. Og
ordningen fungerer tilfredsstillende.
Korpset har erhvervet en grund på 800 m2
bag stationen, hvor der er anlagt gårds
plads med tankanlæg m.v.
Stationen ledes af stationsleder Klarskov
Kristensen, Frederikssund, og der er til
stationen fast tilknyttet 1 assistent og 6
reddere.
Materiellet omfatter 2 ambulancer, 1 syge
transportvogn, 1 kranvogn og 1 autotrans
portvogn.

När sidste mand har
forladt Stenløse-statlonen, kan evt. tilløbende
fä fat I vagtcentralen
ved at lukke skabet op
og løfte telefonrøret.

Det blev en pæn station
I Stenløse. Af hensyn
til bynavnet fik statio
nen et hegn af træ.

)G NYE GARAGER

<ssund og omegn - langt om længe
FREDERIKSSUND

„Svalegangen** mellem
den gamle bygning og
den nye garage I Frede
rikssund.

Det bliver en pan facade.
En nydelig garagebyg
ning er blevet resultatet.

Efter lange og trange forhandlinger lykke
des det i foråret at få tilladelse til at op
føre et garageanlæg ved den bestående
stationsbygning i Frederikssund.
Det har været hårdt for stationen at fun
gere uden tilfredsstillende garageforhold,
men det er der nu rådet bod på.
Straks efter tilladelsen forelå, gik korpset
i gang med projekteringen og kun 4 må
neder efter stod et nyt garageanlæg på
315 m2 klar til indflytning.
Garagehallen kan rumme 10 køretøjer, og
der er i den ene ende af hallen etableret

værksted med revisionsgrav og alle mo
derne faciliteter. Hallen er opført i kalk
sandsten med jernbetonsøjler og dragere
samt letbetontag.
Entreprenørfirmaet Anker Hansen A/S, Fre
derikssund, har været hovedentreprenør
og entreprisen var på kr. 422.000,-. Den
lidt høje pris skal ses i relation til, at dår
lige bundforhold nødvendiggjorde pæle
fundering fra 6-24 m i jorden, og garage
gulvet er støbt som etageadskillelse, d.v.s.
med bærejern indlagt.
Den nye garagehal harmoniserer godt med
den ældre vagt- og administrationsbyg
ning.
Bag garageanlægget er anlagt vaskeplads,
tankanlæg samt parkeringsarealer.
Samtidig med nybygningen er foretaget en
modernisering af stationens vagtcentral,
bl. a. i konsekvens af styringen af station
Stenløse. Der er rejst ny 45 m antenne
mast og installeret ny radiobasisstation.
Konstruktør John Assentorp, Driftsafdelin
gen, København A/S, har været arkitekt på
byggeriet, og rådgivende ingeniørfirma
O. H. Brødsgaard, København, har foreta
get dimensioneringen.
jea
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Nye effekter under punktsystemet Sikkerhedsfodtøj
Det er vedtaget, at der vil kunne leveres sikkerhedsfod
tøj bestående af støvletter, træskostøvler og træsko. Alle
de nævnte typer er udført med indbygget stålnæse, gal
vaniseret stålsvang og skridsikre oliebestandige såler. Når
man blandt andet anbefaler støvletter, er det ud fra den
betragtning, at disse kan benyttes til lange benklæder,
hvor der ikke må anvendes lange støvler.
Sko
Fra personalet på vagtstuerne har der ofte været udtrykt
ønske om levering af sko, da dette personale kun sjæl
dent har behov for støvler eller træskostøvler. Dette øn
ske er nu imødekommet, idet der fremtidig vil kunne
leveres sorte sko under punktordningen.

Skråhue
Efter gennemgang af et utal af forskellige uniformshuer
har uniformsnævnet fundet frem til en klædelig skråhue.
Denne model vil til vinterbrug blive leveret med astrakan-besætning og vil som sådan afløse den nuværende
vinterhue.
Vinterjakker
Til brug i de kolde vintermåneder er det besluttet, at der
kan leveres en nylon-vinterjakke i orange/rød farve.
Denne jakke har været afprøvet af flere reddere, og dis
se giver jakken den varmeste anbefaling i ordets bogsta
veligste forstand.

Uldne trøjer
Også til brug under uniformsjakken er det lykkedes at
få gennemført noget nyt. Der er således truffet beslut
ning om, at der vil kunne leveres en lysegrå pull-over
med lange ærmer eller en lysegrå slip-over uden ærmer.

Regntøj
Det kendte orange/røde regntøj har gennemgået nogle
forbedringer ud fra de erfaringer, man har indhøstet.
Regnjakker vil i.fremtiden blive leveret med hætter, og
regnbenklæder leveres med seler.
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Sko, hvis
man har

HVAD KOSTER DET I PUNKTER

Støvletter ................................................ 10 punkter
Træskostøvler ......................................... 10 punkter
Sikkerhedstræsko .................................. 6 punkter
Sorte sko ................................................ 5 punkter
* Vinterjakke ............................................. 10 punkter
*Skråhue (sommermodel) ....................... 3 punkter
* Skråhue (vintermodel) ........................... 3 punkter
Herrepullover m/ lange ærmer ................ 4 punkter
Herreslipover u/ ærmer ........................... 4 punkter
Endelig skal bemærkes, at der er indført valgfrihed
med hensyn til levering af lange- og spidsbenklæder,
ligesom lange benklæder må benyttes hele året.
* Kan først leveres, når cirkulære er udsendt herom.

Sommerbenklæder
I løbet af sommeren i 972 har uniformsnævnet haft for
skellige benklæder til afprøvning blandt personale i så
vel teknisk som administrativ tjeneste. Det er imidler
tid ikke lykkedes på nuværende tidspunkt at fremskaffe
et materiale, der opfylder de ønsker og krav, som fra
uniformsnævnets side har været stillet. Der arbejdes vi
dere med dette problem, og det søges gennemført, at
sommerbenklæder kan leveres i løbet af foråret 1973.

Nyt uniformsreglement på vej
I forbindelse med indførelsen af de forskellige nye uni
formseffekter arbejder man i uniformsnævnet med en
ajourføring af uniformsreglementet og herunder punkt
systemet. Det er uniformsnævnets ønske, at indførelsen
af de nye uniformseffekter skal tilpasses punktværdien
for de bestående effekter, og man håber, at det nye uni
formsreglement vil kunne udsendes i løbet af kort tid.
Ipet
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Vi kender allesammen den
med frk. Petersen, der sidder
og skvadrer sin tid væk med
Carlo, Johan, Knud-Børge
eller hvad de nu hedder. Og
når hun bliver vrissen i to
nen, ved vi alle, at det er
hendes mor - hende med de
mange beklagelser - der rin
ger.
Vi bliver møgsure, fordi hun
driver det for vidt. Og vi
skal nok vide at kende de
kanaler, der fører strømmen
ind til afdelingslederen. For
vide hvordan det står til,
det skal han.
Den historie er banal og tra
ditionel. Og selv om vi ikke
vil tage den i forsvar, hand
ler dette om noget helt an
det. Telefonsladder er nem
lig ikke kun privat talk midt
i en kontortid.
Telefonsladder er en usynlig
svøbe, der har bredt sig. Det
er den, der gør, at vi kun
sjældent bliver færdig til ti
den og derfor må tage arbej
det med hjem - eller som
nogle: lade det ligge og øve
os på et forsvar når bebrej
delserne kommer fra højere
sted.
Man ekspederer en sag, der
vedkommer stationen i Xkøbing. Brevet bliver skrevet
- af frk. Petersen forresten og sendt afsted til kunden
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eller abonnenten eller hvem,
det nu er. Stationsleder Han
sen og distriktsleder Ander
sen får en kopi hver, for el
lers bliver der et farligt hus
med påstande om dårlig in
formation, kejsevælde, bu
reaukrati og hvad det nu
hedder.
Så skulle alt være i skønne
ste orden. Sagen - der selv
følgelig er journaliseret - ar
kiveres af lille Irene (hende
med de skæve ben) - og næ
ste sag kan ekspederes.
Næste punkt på dagsordenen
er banal rutine. Det drejer
sig om tre f’rmaer, der har
givet tilbud på samme leve
rance. Et skal have brev om,
at sagen er OK, og de to an
dre det sædvanlige om at vi
desværre o.s.v. har entreret
med en anden.
Og sådan går det slag i slag.
Det er en god dag i dag. Te
lefonen må være afbrudt el
ler sådan noget, for den står
som en tavs djævel og glor
på én hele tiden - uden at
sige et kvæk.
Men ak! Næste morgen er
man næppe kommet ind ad
døren, før en hvis herre er
løs. Vor godmodige djævel
fra i går - telefonen - er
ond i sulet. Første mand er
Andersen, ham distriktslede
ren, I ved nok.

- Nåh, hvordan er det nu
med den sag, hvad har du
gjort? Skal vi gøre det, der
står i brevet? Hvad siger
abonnenten til det? Har du
for resten hørt den der do?
Har stationslederen fået ko
pi? Hvad var det nu, han
skrev? Nej ikke stationslede
ren - abonnenten! Har jeg
fået kopi? Umuligt! Det er
det, jeg hele tiden har sagt og jeg har også nævnt det til
styrekomiteerne - den post
omdeling! Ja det har jeg
læst! Nå stod det i samme
brev? Jamen jeg har stadig
ikke set det!
Og så følger en halv time
om vind og vejr, nabostatio
nernes dumhed, syndernes
forladelse, kødets opstandel
se og det evige livs genvor
digheder.
Kaffen bliver kold. Sagen
må hentes frem - af Irene,
der stadig har skæve ben.
Man blader i papirerne. Be
svarer alle hans spørgsmål,
skønt de er skåret ud i pap i
brevet.
I den sidste ende af sam
talen med Andersen har den
„klikket“ adskillige gange.
Det betyder, at omstillings
damen har en liggende, der
venter. Knapt nok er røret
lagt på, før næste mand ki
mer løs.

Det er repræsentant Petersen
fra et af de firmaer, der ikke
fik leverancen. Goddag, nåh,
hvordan går det! Vejret er
fint! Har De det godt, og
undskyld jeg forstyrrer, jeg
ved godt, De har travlt! Bor
De i hus? Nå. Ja. Skønt med
have, ikke? Man slapper så
dan af, når man ellers har
travlt!
Stadig ikke et ord om bre
vet, skønt det jo selvfølgelig
er det, han ringer om. Men
OK, han kan lektien fra
Tack-kursus eller andre kur
ser, der har til formål at få
sælgeren til at bide i kunden
som en buldog. Bevares en
med det store dollarsmil.
- Vi fik jo for øvrigt et brev.
Det ved De måske? (Idioten
kan da se, at jeg selv har
skrevet under!). Var vi for
dyre? Jamen, tog De hensyn
til det og det? Hvem fik or
dren? Nå. Ja. Jeg vil selv
følgelig ikke sige noget,
men ... (og så følger 10 mi
nutter om den heldige leve
randørs mange utilfredse
kunder). Endelig: Samtalen
er slut efter mange forsikrin
ger om gensidigt godt sam
arbejde. Røret lægges på. Og
tages af. Den kimede med
det samme.
Det er repræsentant Knud
sen fra det andet firma, der

ikke fik ordren. Samme se
ance. Samme spørgsmål og
svar igen - nej for resten,
han spurgte ikke om haven,
men om sommerhuset. En
delig. Slut, røret på igen.
RRiinngggg ...
Det er direktøren for det fir
ma, der fik ordren. Han ville
bare takke (det tog 37% mi
nut), og sådan går resten af
dagen i dag.
Efter en nøje granskning og
sammentælling er det kon
stateret, at 4% time af 7%
times arbejdsdag er gået med
telefonsamtaler, der vedrør
te noget, man skrev om da
gen i forvejen. Noget, der
efter alle kunstens regler

blev prentet af skrivemaski
nen, så der ingen misforstå
elser skulle være. Man kan
egentlig godt forstå, at korp
set benytter 1 million kroner
om året i telefonudgifter.
Det halve af de interne sam
talers bidrag til denne kæm
peregning kunne spares, om
alle anvendte kommunika
tionseksperternes læresætnin
ger om, at det skrevne kan
anvendes i stedet for den
mundtlige kommunikation.
Faktisk skulle det skrevne
være bedre, og postvæsenet
i denne forbindelse billigere.
Men telefonsamtalen er hyg
gelig. Den skaber trivsel.
Lige efter hovedet på ham
mentalhygiejne
forskeren med
kaninansigtet.
Det er bare pok
kers, at den tager
så lang tid.
Kostbar tid som
enten tages fra
produktionen,
hjemmelivet eller
helbredet.
For resten. Jeg
skal lige ringe til
en station og
høre, om de har
fået vort sidste
brev, og om de
har forstået
meningen ...
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Den 1. august trådte et nyt indkøbssystem i funktion for alle stationer under Køben
havn A/S. Det har fra ledelsens side været et ønske at systematisere indkøbene og
at give stationslederne en dispositionsret, der er i overensstemmelse med det ansvar,
lederne har for stationernes daglige drift.

IH\ RIGTIGE PRIS!
Driftsafdelingens indkøbsfunktion
Korpset foretager mange indkøb hver
dag - for over 150.000 kr. Driftstfdelingen fandt det derfor nødvendigt at søge
de mange indkøb, stationerne foretager,
systematiseret, således at vare- og tjene
steydelser i videst mulige omfang ind
købes til den rigtige pris.
Der er til stationslederne udsendt en ind
købshåndbog, hvor alle fakta om indkøb
er beskrevet, og der vil løbende til denne
bog blive udsendt informationer om ra
batordninger, indkøbsaftaler m. v.
Det er driftsafdelingens indkøbsfunktion,
der styrer det nye indkøbssystem. Ind
købsfunktionen er personificeret i assi
stent Hans Nielsen, der til daglig skal
varetage samarbejdet med stationerne og
sideløbende forhandle indkøbsaftaler om
forskellige vare/tjenesteydelser.
Systemet i praksis
De tidligere indkøbsinstruktioner for sta
tionerne byggede på beløbsgrænser, men
det nye system opdeler indkøbene i to
kategorier: Driftskøb og investeringskøb.
Alle driftskøb disponeres og foretages af
stationsledeme, medens investeringskøb
foretages af driftsafdelingens indkøbs
funktion.
Alle vare/tjenesteydelser, der har rela
tion til stationernes drift, fx. driftsmid
ler, reparationer etc. er driftskøb, me
dens vare/tjenesteydelser, der omfatter
egentlige nyanskaffelser, er investerings
køb.
Driftschefen illustrerer forskellen på de
to indkøbsformer således: Hvis en sta
tion har en beholdning af 10 skruetræk
kere, og 1 bliver opslidt eller bortkom-
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Hans Nielsen, Falck-Huset

mer, er suppleringen med 1 skruetræk
ker = driftskøb. Men skal beholdningen
udvides til 11 skruetrækkere, er der tale
om investeringskøb. Bortset fra at skrue

trækkere naturligvis er driftskøb under
alle forhold, er eksemplet overført til
praksis for en del andre varer - sagen i
en nøddeskal.
Startvanskeligheder
Al begyndelse er svær. Nye rekvisitioner
er taget i brug og skal indarbejdes. Man
skal kunne anvende varefortegnelse osv.
Men det er ledelsens opfattelse, at syste
met på længere sigt vil danne basis for
en bedre indkøbsøkonomi.
Hvis stationerne har impulser om for
delagtige indkøb - eller forslag til vare
arter, der bør indkøbes generelt - så ret
henvendelse til driftsafdelingens indkøbs
funktion.
Kun gennem et samarbejde om proble
merne opnås gunstigt resultat.
iea

BREVE UDEFRA
Direktionen
Falck-Huset

Jeg vil gerne herigennem give udtryk for min største anerkendelse af og respekt for red
ningskorpset og dets arbejde.
Jeg har sjældent oplevet en hjælpsomhed og konduite, som den Deres medarbejder
udviste, her specielt medarbejdere fra Åbenrå-afdelingen, i weekend'en 12. og 13. aug.
På helt enestående vis fik min familie og jeg hjælp i en for os meget vanskelig situation.
Med venlig hilsen
Richardt Rützau,

Station Åbenrå oplyser, at ovennævnte tak gælder assistance i forbindelse med hjem
transport af vogn og 5 passagerer. Assistancen er udført af redder Leif Jacobsen, ansat
pr. 1. april 1972.

Falck-stationen
Skælskør
Tusind tak for den velvillige assistance,
som De ydede under indvielsen ved ilandtagningen af den første danske olie.
Vi havde jo nok regnet med, at Deres frømænd helst ikke skulle i aktion for at sam
le folk op af vandet, men det var da et
held for os, at vi havde frømænd til stede,
så vi kunne klare den trosse, som „We
sterland“ fik i skruen.
De bedes viderebringe vor tak for denne
indsats.
Gulf Oil Refining A/S
Med venlig hilsen

Den første danske olie kom ikke Ind uden uheld.
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I december måned sidste år var min kone udsat for en trafikulykke, der medførte en læn
gere hospitalsindlæggelse på Amtssygehuset i Gentofte.
Den påfølgende ambulantbehandling blev og bliver stadig gennemført ved hjælp af FalckZonen’s sygetransport.
Jeg føler trang til at lade Dem vide, at vi som mangeårige abonnenter i høj grad værd
sætter den hjælp, der ydes os, og det er en glæde at kunne tilføje, at man føler sig tryg,
når Deres folk på en venlig og dygtig måde overtager ansvaret for patienten.
Med venlig hilsen
Harald Agersnap

Øerne den 27.5.1972.
En hjertelig tak til korpset for den udmærkede assistance, der blev ydet mig ved de to
yngre reddere fredag eftermiddag under opsamling af mine forvildede koer, der var
brudt igennem et nyligt opstillet el-hegn, hvor strømmen viste sig at være afbrudt. Deres
medarbejdere gik straks igang med at udbedre skaden - en service som jeg ikke havde
krav på, men i så meget højere grad påskønner. Mit abonnementsnr. har jeg ikke pre
sent, men det kan oplyses hos min sagfører.
Med bedste hilsen, også til de to assistenter, og tak fordi De alligevel rykkede til undsæt
ning i et ærinde, der er lidt udenfor korpsets opgaver, og derfor kun tjener til så meget
mere ære!
Venligst
Børge Hjerl Hansen

Gentofte den 23.6.1972.
I anledning af at det idag 23.6. er 25 år siden vi tegnede abonnement hos Falck, vil jeg
gerne med denne lille skrivelse udtrykke fuld tilfredshed og stor taknemmelighed for De
res aldrig svigtende hjælp.
Især i tiden 13.6.1963-17.6.1970 da min mand jævnligt blev transporteret til og fra K.A.S.,
Glostrup.
I dag fredag er det hans 2 års dødsdag, så tankerne går jo af og til tilbage i tiden. Jeg
kan desværre ikke sige hver enkelt af vore flinke bekendte tak, men måske kan dette
være en lille opmuntring til andre.
Jeg vil håbe, at jeg endnu i mange år kan være medlem, dog helst uden at skulle få
hjælp behov.
Ellen Larsen
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Til de tre reddere med hjerteambulancen
Med tak for hurtig og dygtig hjælp til sygehuset, hvor et dygtigt lægehold overtog sagen
i 2 måneder.
Med venlig hilsen
Ejnar Nielsen, Fredericia.
Ovennævnte hilsen fulgte med tre flasker vin. Fra station Fredericia oplyses, at der af
redderne Leif Jørgensen, Olaf Stenberg og Svend Jacobsen blev ydet assistance med am
bulance i forbindelse med hjertestop.

Falcks Redningskorps
Odense
Tak til den rare Falck-mand, der lørdag aften kl. 18.30 sørgede for benzin til mig torske
hoved, der havde glemt, at biler brugte benzin.
Hans hyggelige grin sagde alt og svarede til min kones bemærkninger. Det varer lidt, in
den jeg glemmer dette igen.
Endnu engang tak.
Med venlig hilsen
C. Schmidt.

Falck Zonen
Polititorvet
Da vi ikke kender adresserne, vil vi bede Dem som hovedstation om at bringe Falck i Ros
kilde og Slagelse en hjertelig tak for fin hjælp, da vores lille Fiat brød sammen på vej
til Rødby den 18.8.
Hilsen, de tre i den lille blå
AJ 69.296.
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Hr. Driftsleder C. -.vist

Afdelingsleder E. V. Larsen

Jeg sender hermed min hjerteligste hilsen og tak til Falck Zonen samt det personale, jeg
har haft kontakt med ved transport både fra hjemmet på Evertsvej 7 og Markblomstvej 6
i Greve.
Tak for Jeres altid store hjælpsomhed og gode humør. Gode venner, altid et lille ord med
på vejen. I kan tro det varmer.
Venlig hilsen
Verner Larsen.
Til Falckstationen i Skivel
Når der sker en ulykke, hvad enten det er en færdsels- eller arbejdsulykke, eller man på
en eller anden måde mangler hjælp, så tilkalder man Falck. Det er for Jer en dagligdags
begivenhed, og det er Jeres job. Men kære Falckreddere, at I mange gange gør meget
mere end det krævede, det hører man meget sjældent om.
Må jeg her med korte ord nævne et eksempel på, at I med Jeres erfaring, ualmindelige
hurtighed og største forsigtighed har været med til at redde et menneskeliv.
Den 2.8.72 sker der på Virksundvejen (ca. 15 km fra Skive) en alvorlig færdselsulykke,
hvor en kollega og jeg kører ind i siden på en lastvogn læsset med gasflasker. Rutine
mæssig bliver I tilkaldt (sammen med brandvæsenet, som dog heldigvis ikke kom i ak
tion). I finder min kollega og mig slemt tilredt i en varevogn. Så opdager I, at jeg sidder
fast forrest i varevognen. I må samtidig have opdaget, at det hastede med at få mig fri
fra bilen, der blev også tilkaldt en læge. Derefter er det lykkedes Jer med den største
forsigtighed og erfaring at befri mig, uden at bruge skærebrænder eller lign. Jeg blev (ef
ter avisernes udsagn) befriet i løbet af ca. 30 min. Derefter har I i største hast fået mig
på sygehuset, hvor man så har formået at fortsætte den hurtige redningsaktion. Det, der
hastede sådan, var, efter lægernes udsagn, at få min lunge til at fungere normalt igen.
Min kollega blev samme aften overført til Århus, hvor han desværre døde efter et knapt
to ugers ophold af indre kvæstelser. Dette er for os alle meget tragisk.
Men kære Falckreddere, må jeg slutte dette brev med at sige Jer min hjerteligste tak for
Jeres ualmindelige hjælpsomhed, hurtighed og for den, for Jer måske, selvfølgelige for
sigtighed.
De venligste hilsener sendes Jer
af Harald Petersen.
På tiden: Skive Sygehus, Kil, 405.
N.B. Undskyld skriften, men min højre hånd er efter ulykken ikke „helt på højkant“ endnu.
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Falck Zonen
Kalundborg
Tak for Deres hurtige og udmærkede hjælp og særdeles imponerende organisation - f. eks.
vognen, der blev holdende som pejlefyr. Tak for hjælpsomheden!
Den stærkt svækkede Poul kom sig fuldstændigt og deltog i livets glæder om sondagen.
Oplevelsen har givet mig en del at tænke over, bl. a. de studerendes forsikringer. Er de i or
den? De skal deltage i kemiske øvelser - men „på eget ansvar“, som det så smukt hedder.
Det kommer nu til drøftelse i De Studerendes Råd om en mulig „gruppeforsikring“.
Nå, det gik godt. Det var meget rystende.
Tak fra holdet og Deres hengivne
J. H. Wansher, lektor.
Station Kalundborg oplyser: Tilkaldt til redningsaktion på Røsnæs den 23.9. med 2 ambu
lancer og redningsbåd. I aktionen deltog redderne Finn Petersen, Jørgen Nielsen, Gert Jen
sen samt redningsfører Frank Guldberg og stationsleder Johs. Nielsen.

Falck Zonen
Næstved
Hjertelig tak for enestående god hjælp, samt tak for de smukke roser.
Venlig hilsen fra
hele familien Nolsøe.
Station Næstved: Fødsel i ambulance på vej fra Næstved til København. Redderne Bjarne
Andersen og Hans Thyge Hansen.
Kære Falck’s Redningskorps
Situation: Hjemkomst med fly efter 14 dages udenlandsferie, lørdag den 16.9. kl. 22.
Genser med glæde bilen, der skal transportere bagagen og os til Odder dagen efter.
Men glæden bliver til sorg og ophidselse, da der ligger besked om, at bilens motor
er ret syg - og at man tilråder at undlade at køre i den - foreslår transport med
Falck.
Et kvarter senere er alt roligt efter samtale med Deres københavnske station, hvor
man elskværdigt gør opmærksom på, at man vil sørge for transport af både bil og
personer.
Personerne afhentes efter aftale præcis på tidspunktet, køres af en elskværdig og
fortrinlig chauffør (desværre har jeg glemt navnet) til Kalundborg, sættes på færge,
udstyret med billetter. Resten af turen gik lige så glat.
Bilen transporteres i løbet af søndagen til det lokale værksted. Mandag ringes jeg
op af Falck, Kalundborg, der fortæller, at de desværre er kommet til at lave en lille
bule i blikket - det bliver anmeldt som skade til Falcks selskab - den eneste ulejlig
hed jeg har, er selv at anmelde til mit eget selskab - og meddele forløbet, vel mest
en proformasag.
Jeg vil gerne på hustrus og egne vegne udtrykke min tak til selskabet og dets folk
for fortrinlig service og yderst elskværdig behandling. Jeg har altid med glæde betalt
mit abonnement - glæden vil bestemt ikke være mindre i fremtiden.
Med venlig hilsen
P. Cort Madsen, overkirurg,
Odder Sygehus
Station Vesterbro oplyser, at redder Ove B. Andersen udførte assistancen.
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Deltidsbeskæftiget
brand*
mand Ancher Andersen,
Fuglebjerg, er den 16. sep
tember 1972 afgået ved dø
den. Ancher Andersen hav

de været ansat i Fuglebjerg
siden 1945.
Deltidsbeskæftiget
brand
mand Svend Age Pedersen,
Videbæk, er den 30. juli

1972 afgået ved døden.
Svend Age Pedersen havde
været ansat i Videbæk si
den 1968.
Æret være deres minde!

^UDNÆVNELSER
VAGTMESTER

OVERASSISTENT

Pr. 1. oktober 1972 er føl
gende udnævnt til vagtmes
tre:
Redder Bjarne Dauw, Lyngby.
Redder Bo Preben Marthin,
Hellerup.
Redningsfører Mogens Han
sen, Køge.
Redningsfører Børge Han
sen, Køge.
Redningsfører Hans Henrik
sen, Køge.
Redningsfører Børge Olsen,
Køge.
Redningsfører Troels Han
sen, Hjørring.
Redningsfører Poul Chri
stensen, Hjørring.
Redder Bent Nørbo, Hjør
ring.
Alle udnævnelser er foreta
get med uændret tjeneste.
Endvidere er redder Car
sten Bregendorf, Hornsyld,
pr. 1. oktober 1972 udnævnt
til vagtmester i Horsens.
Redder Kurt Hvldtfeldt Lar
sen, Ballerup, er pr. 1. no
vember 1972 udnævnt til
vagtmester i Ballerup.

Assistent Knud Verner Ip
sen, Bjerringbro, er pr. 1.
oktober 1972 udnævnt til
overassistent. Knud Verner
Ipsen blev ansat i 1955 som
redder i Arhus, hvor han i
1964 blev udnævnt til red
ningsfører. I 1970 flyttede
Ipsen til Bjerringbro i for
bindelse med udnævnelse
til assistent.

Horsens. Paul Jørgensen
blev ansat som redder i
Horsens i 1954. Han har i
Horsens virket som vagtme
ster indtil udnævnelsen som
vagtstueleder.

Vagtstue
leder Poul
Jørgensen,
Horsens.

Vagtstueleder
Vagtmester Paul Conny Jør
gensen, Horsens, er med
virkning fra 1. oktober 1972
udnævnt til vagtstueleder i

Den nye
vagtstue
leder I
Alborg, Leif
Christensen

Aldrig en klage over Bjerringbro
For nylig tog korpset officielt afsked med sta
tionsleder Thomas Christensen fra Bjerringbro.
Han er faldet for aldersgrænsen. I sin afskeds
tale for den dygtige og samvittighedsfulde sta
tionsleder bemærkede direktør Arno Andersson
fra Arhus, at der I de forløbne 25 års stations
ledertid aldrig har været noget at klage over i
Bjerringbro. Ej heller har korpset fra kommuner
og abonnenter modtaget nogen klage over
Bjerringbro-stationen.
Med et bedre skudsmål kan næppe nogen sta
tionsleder fratræde.

Sti. Thomas
Christensen.
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Den er hjemme - abonnementet er i orden!
Med disse ord blev Frederikssund-stationens
reddere mødt, da de for nylig undsatte en 28fods motorbåd, der havde fået motorstop i fjor
den. Motorbåden blev i øvrigt ført af skuespil
leren Poul Hagen, der efter at have brugt båt
horn og nødraketter måtte erkende det rigtige
i aldrig at stå til søs, men at lade de andre
stå . . .
Fly på afveje
Endnu en gang måtte Alborg-statlonen træde
hjælpende til, da et SAS fly skulle starte fra
den lokale lufthavn. Flyet var kommet på tværs
af startbanen, og kunne ikke vende før kran
vogn 6-221 fra Alborg kom og skubbede på.

Hjerteambulance i København
Fra november 1972 til april 1973 er etableret
en forsøgsordning med en hjerteambulance i
København. Ambulancen er udlånt af Flyve
våbnet og udgår fra Rigshospitalets Flyvemedicinske Klinik. Den bemandes med en
læge, en sygeplejerske og to brandmænd fra
Københavns Brandvæsen Den skal tilkaldes
efter samme kriterier, som er gældende for
udrykningsordningen i Arhus, der nu har ek
sisteret i 16 år.
Den københavnske hjerteambulance vil kun
være til rådighed i dagtimerne på ugens fem
forste dage.
BILMUSIKRADIO
Indtil videre fortsætter bilmusikradio hver fre
dag kl. 17.55 til 19. Udsendelsen, der er tilret
telagt af Christian Flagstad, bringer mellem
musikken små korte informationer om trafikog vejrforhold.
De af korpsets stationer, der kontaktes af Dan
marks Radio, bedes velvilligt give de ønskede
oplysninger.

UGERAPPORTEN
- En Idé fra Hørsholm,
der giver god kommunikation
Ugebladet i Hørsholm og Karlebo Kommune
og den lokale Falck-station under Kjeld Chri
stensens ledelse har fundet frem til et nemt og
effektivt samarbejde, der både tilgodeser lo
kalpressens behov for nyhedsdækning og
Falcks bestemmelser for videregivelse af op
lysninger.
Kort sagt går sagen ud på, at Falck-vagtmestrene i Hørsholm hver dag tager særligt
„spændende“ kopirapporter fra og lægger dem
i en brevbakke. Det være sig rapporter fra am
bulanceudrykninger til offentlig gade og vej,
brande eller småepisoder af en eller anden
art.
En gang om ugen ringer eller kommer Uge
bladets journalist, og man gennemgår mate
rialet, hvorefter en del samles i bladets nye
faste spalte „Ugerapporten", der er prydet med
korpsets bomærke.
Arrangementet er let at administrere for vagt
mestrene, idet kopirapporterne blot lægges på
plads i nummerorden, når de er gennemgået.
Og det samlede antal ture for den forløbne uge
fås ved blot at se på denne uges sidste rap
portnummer i forhold til forrige uges sidste.
En udmærket idé der kan efterfølges andre
steder, hvor man måske har besvær med at
huske, hvad der er sket i løbet af et vagtdøgn
eller en uge.

Svær opgave
Falck-station Vesterbro fik for nylig en lidt speciel op
gave til den store bjergningsvogn. En 8 ton gravema
skine havde sat sig fast - i Øresund ca. 300 meter fra
land. Det kostede lidt sved og besværet med de lange
fiskerstøvler. Men op kom den. Hvis den ikke kan ses
på det ene billede, er det fordi den er for langt ude.
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DET DANSKE SPROG !!
2 lektion
ved Aage Rørmark
Øjne i nakken og rotter
på loftet
Der er først de forskellige
klædelige kæleord for vort
udmærkede kranium, hvor
der er sat plads af til hjer
nen, for ikke at sige det min
dre forpligtende - fidusbe
holder, grødfad, tænkeboks
og andet smukt. Man taler
om at have øjne i nakken,
hvilket jo stemmer smukt
med, at synscentret ligger i
baghovedet og fremkalder en
masse astronomi for vort in
dre blik ved slag. At have
rotter på loftet (hvilket ikke
har noget med mus i knæet
at gøre, nu vi er ved zoolo
gien) er jo et smukt højenloftudtryk af næslen folke
viseagtig karat. At man også
kan have knald i låget, skal
kun nævnes for fuldstændig
hedens skyld.
I genoplivningen taler man
om, at fri luftvej opnås ved
at bøje hovedet godt tilbage.
En høne er helt klar der
over, man kan blot se, hvad
den gør, når den drikker. Og
om mennesket siger man jo
også tit med lidt beklagelse,
at det er slemt til at lægge
nakken tilbage.

Siger man om en person, at
han kører som en brækket
arm, er det en ret tvivlsom
kompliment til én, man har
et godt øje til på en negativ
måde. Mere positivt er det at
kaste sine øjne på nogen for
slet ikke at tale om den for
bløffende produktion at lave
øjne til nogen eller det vist
nok fakiragtige, at skære an
sigter.

Kører De træt eller løber
De sur?
Den forvirrede kan let køre
træt på en travetur og give
op og udtale, at han er kørt
sur. Når man nu ved, at
træthed skyldes mælkesyre
ophobning i musklerne, er
han altså tilmed kørt mælke
sur; det forbavsende er jo,
hvor menigmand ved det fra.
Er han meget energisk i ån
den, kan han endda drive det
til at løbe sur i det hele.

Sprog er noget mærkeligt no
get med talrige muligheder
for misforståelser.
Gamle Ane led af for højt
blodtryk og havde derfor
hævede fødder om aftenen.
Lægen lod hendes nevø kal
de og bad ham ordne hen
des seng, så fodenden blev
så høj, at hun kunne sove
med hævede fødder. Hvor
efter nevøen naturligt nok
spurgte, hvorfor han skulle
sørge for, at hun lå med
hævede fødder, når hun hav
de det i forvejen. Det sam
me forvirrende hændte en
gang en anden doktormand,
der havde besøg af en syg
mands søn, der skulle hente
en indlæggelsesseddel. Han
spurgte da det håbefulde
unge menneske, om hans far
var i sygekasse, hvorpå den
ne forskrækket svarede: „Nej
så slemt er det da ikke, han
ligger såmamd i en ganske
almindelig seng.“

- Hvis De vil sørge for,
at Deres bedstemors
fødder bll’r hævede så bli’r de Ikke hæve
de!
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