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MINIKOMMENTAR*

Politietdet centrale led!
To jyske amter har efter sidste års sne
katastrofer samlet alle involverede myn
digheder og instanser til drøftelse af ind
satsforhold med henblik på tilvejebrin
gelse af lokale planer, der skal kunne
iværksættes ved ekstraordinære og kata
strofelignende situationer.
Disse er udarbejdet og er godkendt af
justitsministeriet.
I princippet skal koordineringen af sam
arbejdet mellem amtsvejvæsen, el-selska
ber, civilforsvar, hjemmeværn, rednings
korps, brandvæsen og telefonselskaber
m. fl. overlades ti! politiet.
Såfremt disse planer kommer til at dan
ne mønster for andre i det øvrige land,
må det hilses med glæde. Falck har altid
følt det naturligt, at den officielle myn
dighed på et skadested blev udøvet af
politiet. Ikke mindst af praktiske grunde
fordi politifolk ofte ankommer samtidig
med redningskorpset, og i kraft af deres
fremtræden, organisation og baggrund
udøver en naturlig autoritet.
For korpset er der ingen problemer med
at tilpasse sig et system under politiets
koordinering, idet vi har en aftale med
rigspolitiet, der giver mulighed for en
meget bred fortolkning.
Man må håbe for disse katastrofeplaner,
at de kommer til at danne skole på ct så
tidligt tidspunkt, at man i forbindelse
med oprettelsen og ledelsen af et gift
beredskab ændrer spor.
Det vil utvivlsomt give anledning til for
virring, såfremt de fleste ulykker og red
ningsarbejde på et katastrofested skal
foregå under politiets ansvar, medens
en enkelt ulykkestype med indsats af
samme mandskab skal ske under det
stedlige brandvæsens auspicium.
Opfattelsen af, at redningsarbejde bør
foregå under politiets kommando deles
tilsyneladende også af brandinspektører
nes talsmand, ifølge en artikel i tids
skriftet ..Brandfare og Brandværn“.

Virksomhedsnævnets mening:

FALCK vil medvirke i forsøg med
hjertestop-behandling

- men ikke i alle tilfælde

Korpsets virksomhedsnævn har på sit sidste møde truffet
en meget vigtig beslutning om Falck-rcddernes medvir
ken i kommende forsøg med hjertestop-behandling i am
bulancer.
Som bekendt tæller virksomhedsnævnets 22 medlemmer
et flertal af personalerepræsentanter, hvilket kunne have
haft væsentlig betydning. Om den trufne beslutning var
der dog fuldstændig enighed.
Virksomhedsnævnets beslutning går ud på, at Falck-redderne gerne vil medvirke i forsøg med at anvende avan
ceret hjertestop-udstyr, såsom EKG-apparatur, defibril
lator m. v. Dette under forudsætning af at et af følgende
to alternativer er opfyldt:

1. Der altid er en læge med i ambulancen og denne
har et erkendt ansvar,
eller:
2. Der sker telemetrisk overførsel af patientens
EKG-signal til sygehus, der giver ordrerne til be
handling og har ansvaret.
Denne medvirken tilsiger Falck-mcdarbejderne natur
ligvis under forudsætning af, at fornøden lokal uddan
nelse er givet.
Tilsagnet betyder også, at korpsets stationer ikke må
modtage eller installere hjertestopudstyr uden det lokale
sygehus’ medvirken. Ej heller må udstyret installeres
med mindre der samtidig er garantier for, at en læge er
med på alle udrykninger, der ikke overvåges af hospital.
Falck-stationerne må ikke få udstyret, og så komme i
den situation, at patienten behøver behandlingen, men
ikke kan få den, selv om installationen er der.
Eventuelle indsamlede penge til forsøg, der ikke kan bli
ve til noget, kan korpset foreslå videregivet til hjerte
foreningen.

3

Grindsted-redderne fortæller om deres ind
sats efter en stor eksplosionsulykke den 7.
november 1972 på en midtjysk kemikalie
fabrik.

KØRTE
EFTER
BRIG ET
Eksplosion svarende til
kraften af 16.000 brevbomber
Falck-stationen i Grindsted
Falck-stationen i Grindsted
er bemandet med en stations
leder, en assistent, 13 fast
ansatte og ni deltidsbeskæf
tigede brandmænd. Stationen
betjener et område med ca.
24.000 mennesker med am
bulance-, rednings- og brand
tjeneste. På stationen er sta
tioneret fire ambulancer, en
personvogn, to slukningstog
og tre kran- og autotrans
portvogne.
Stationens hovedstation og
katastrofealarmcentral ligger
i Vejle (40 km). Nabostatio
ner er Give (20 km) og
Falck-brandvagten i Olgod
(20 km). Store Falck-stationer (Esbjerg, Herning, Hor
sens og Kolding) ligger inden
for ca. tre kvarters kørsel.
Lokale forhold

I Grindsted by ligger et
amtssygehus med ca. 150
sengepladser, kirurgisk og
medicinsk ekspertice. I byen
findes også en politistation,
der dog lukker kl. 16.00. Ef
ter den tid dirigeres politi
mæssige opgaver fra Varde.
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Fabrikken
Den kemiske fabrik ligger i
den nordøstlige del af Grind
sted by. Den beskæftiger ca.
1000 mand og karakteriseres
som Vestjyllands største virk
somhed. Virksomheden har
gjort meget ud af sit sikker
hedsarbejde. Det ulykkes
ramte afsnit var konstrueret
til fabrikation af stoffer, der
anvendes i levnedsmiddel
industrien. Det var automa
tiseret og meget moderne
indrettet. Af endnu uopkla
rede årsager skete en vold
som eksplosion, der fik de
ni meter høje og
meter
brede mure til at styrte sam
men, på trods af at taget
var „løst“ af hensyn til mu
lig eksplosionsfare.

Ulykken
Om selve ulykken beretter
station Grindsted:
- Den 7. november kl. 16.27
på station Grindsted høres
braget fra en eksplosion, og
mandskab på stationen ser
en mægtig ildsøjle i retning
af den kemiske fabrik. På
dette tidspunkt er der en

assistent, en redningsfører og
tre reddere på stationen.
- Da vi anser det for givet,
at der er sket noget på fa
brikken, afsender vi, før der
kommer alarm, en ambulan
ce og tilkalder frivagter og
brandmandskab. Der kom
mer alarm fra virksomheden
umiddelbart efter. Rapport
på første ambulance er slået
ud på ur kl. 16.27. Kl. 16.28
er afsendt A-sprøjte med
seks mand. (Brandmandskab
og frivagter ankom af sig
selv til stationen, da eksplo
sionen lød - den kunne
høres over hele byen.) Kl.
16.28 er ligeledes afsendt
ambulance nr. 2. Kl. 16.29 er
afsendt slangetender med
stationsleder og en redder.
Derudover mødte to brand
svende direkte på skadeste-

Billede taget et kvarter efter eks
plosionen, da det endnu brændte
på virksomheden.

vor ankomst var en hvæsen
de larm fra udstrømmende
dampe, og at den resterende
acetone befandt sig i jordtanke, der muligvis kunne
være revnede. Bygningsdele
og glas var spredt overalt.

det omgående. Køreafstand
til fabrikken er ca. \y2 km,
så der var efter få minutters
forløb 13 brand- og red
ningsfolk på skadestedet. Ud
over dette mandskab findes
der på fabrikken et fabriksværn bestående af et brand
hold og et redningshold.
- Ved ankomst til fabrikken
kontaktede vi omgående ma
skinmester og driftsingeniør
for at blive orienteret om
ulykkens omfang og om ri
siko for flere eksplosioner.
Vi fik besked om, at der ikke
var nogen øjeblikkelig brug
for ambulancer, da der ikke
var nogen tilskadekomne på
fabrikken ud over forment
lig tre mennesker, som lå i
ruinerne. Med hensyn til ind
sats fik vi besked om, at det
ikke kunne udelukkes, at en

ny eksplosion kunne ske,
men at denne risiko måtte
betragtes som meget lille.
- Branden, som var i den
sammenstyrtede bygning, fik
vi at vide, stammede fra ud
strømmende acetone og ace
tonedampe, og derfor var det
af stor betydning for os at få
vand på til afkøling af op
varmede jernkonstruktioner
og til fortynding af de ud
strømmende væsker, og der
ved forhindre nye antændel
ser og eksplosioner. (Bran
den var ikke på noget tids
punkt efter vores ankomst,
stor og voldsom. Der blev
indsat seks rør til køling fra
to af hinanden uafhængige
pumper, og branden var hur
tigt nedkæmpet.
- Om selve ulykkesstedet
skal kun tilføjes, at der ved

Brandslukning og tilkaldelse
af hjælp
Den brandmæssige del af
Falck-stationens arbejde blev
ledet af assistent Arne Niel
sen. Ilden var nedkæmpet på
20 minutter. Da det ikke
kunne udelukkes, at ilden
kunne blusse op igen, og da
hele fabrikkens el-system og dermed vandforsyning til
branddamme - var ude af
funktion på grund af eksplo
sionen, skønnede stationsle
der Niels Skovbjerg, at til
kaldelse af et ekstra sluk
ningstog og lysanlæg var
nødvendig.
Derfor blev stationens kata
strofealarmcentral i Vejle
orienteret om, hvad der
manglede, og at der på nu
værende grundlag ikke var
behov for katastrofealarm.
Dette skete ca. kl. 16.40.
Det lokale sygehus var man
ligeledes i kontakt med. De
havde indkaldt læger og sy
geplejersker, men
Falckstationen kunne hurtigt af
blæse alarmen.

Redningsarbejdet
Redningsarbejdets
ledelse
varetog stationsleder Skov
bjerg. Som en ægte rednings
mand lod han sig ikke nøje
med forsikringer om, at in
gen mennesker var i fare i de
resterende bygninger, men
iværksatte en hurtig gennem-

5

tede maskindele vejede mel
lem % og 1 ton stykket, be- ;
retter stationsleder Skov
bjerg. - Efter kort tids sø- ;
gen fandt vi den første af de
omkomne, og umiddelbart •
efter kunne vi konstatere,
hvor de øvrige var, og at de
måtte være dræbt. Selve fri
gørelsesarbejdet tog 4time,
fordi der skulle fjernes ret
så mange bygningsdele, og
fordi politi og arbejdstilsyn
skulle fotografere og optage
rapport.
Hjælp fra flere Falck-stationer og et tilbud om specielle
CF-hunde kunne vi afslå, da
vi som nævnt havde lokali
seret de dræbte, og var til
strækkelig mange til opga
ven.
Konklusion
Ulykken her bekræfter, hvad •
vi f. eks. i „HJÆLP“ nr. 6/72
skrev om katastrofer: at deofte udråbes som sådanne i
pressen og TV uden at være
det rent redningsteknisk. Der blev ikke i dette tilfælde
bedt om stor assistance,
fordi:
1. Der ingen sårede var
(ambulancehjælp unød
vendig)
2. Der kun var behov for ;
primær-indsats fra én
Falck-station
3. Der på denne station sta
dig var et slukningstog,
ambulancer og seks mand
4. Der ikke kunne opnås et
hurtigere redningsarbejde^;
selv om mandskabsstyr
ken og materiellet på ste
det blev forøget«
Det er korrekt, at den lokale
stationsleder skal træffe en
sådan beslutning. I dette til
fælde har fabrik og politi
bagefter til Falck-stationen
udtrykt deres tilfredshed
med det udførte arbejde. Og det luner, siger Skov
bjerg.

I den sidste tid har der været en del ulykker,
der - hvis de havde fået lov til at udvikle sig
- kunne være blevet til ..Simmersted-ulykker“.
De blev det ikke - takket være tidspunktet,
befolkningens agtpågivenhed over for for
ureningssager, myndighedernes indstilling og
nogle af vore stationers indsats.
Vi bringer Falck-stationsleder fra Hørsholm,
Kjeld Christensens uforkortede rapport fra
en ulykke med en væltet tank med sulfosyre
i midten af november:
Hørsholm den 16. november
1972 kl. 09.05:
Melding om tank tabt fra
lastvogn, Fredensborg Kon
gevej üd for Vejmandshuset.
Fra stationen afsendtes 1 stk.
automobilsprøjte, 1 stk. slangctender samt l stk. Ford
D.800 kranvogn i alt beman
det med 10 mand, heraf tre
ledere.
Sulfosyre
Ved vor ankomst konstate
rede vi, at en norsk indregi
streret lastvogn med anhæn
ger havde tabt lad og tank
fra forvognen. Tanken havde
indeholdt ca. 7000 Itr. dodecylbenzolsulfonsyre (C pj
H3O-SO3). som var strømmet
ud over hele vejbanen og
ned ad en ca. 2 m dyb
skrænt ned i en nærliggende

have. Væsken havde en si
ruplignende konsistens og
dækkede et område pa ca.
500 m2. Der var en karak
teristisk lugt af dieselolie,
som vi dog hurtigt konsta
terede stammede fra en læ
kage i køretøjets brændstof
tank. Vi kontaktede øjeblik
keligt chaufføren, som på
forespørgsel oplyste, at væ
sken ikke afgav dampe, der
kunne være til fare for ånde
drættet, samt at der ikke var
risiko for antændelse af dam
pene. Derimod kunne han
ikke oplyse væskens navn,
blot at det var et råvarepro
dukt til fremstilling af sulfo
sæbe, der virkede stærkt æt
sende på hud og beklæd
ningsgenstande, samt at det
skulle leveres til ColgatePalmolive.
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Førsteindsats
Vor førsteindsats bestod i at
dæmme op med jord om
kring væsken, således at vi
hindrede den i at forurene
den nærliggende Donse ä
samt en drikkevandsbrønd i
haven. I samme åndedrag
kontaktede vi Colgate-Palmolives laboratorium pr. te
lefon. I mellemtiden var ke
miingeniør, direktør Erik
Poulsen kommet til stede fra
den nærliggende Thors Ke
miske Fabrik. Hr. Poulsen
var straks i stand til at op
lyse os om væskens navn og
om, at den kunne neutrali
seres med soda, hvorved den
ville få en pastaagtig konsi
stens. I samråd med brand
inspektør A. S. Hinrichsen
blev der fremskaffet ca. 5
tons soda fra Thors Kemiske
Fabrik, og der blev rekvire
ret 1 olieskadevogn, 1 af
faldscontainer, 1 rendegra
ver, 4 lastbiler, 1 bulldozer,
2 fejemaskiner, 35 stk. 200
Itr. fadetromler, 1 ScaniaVabis bjærgningsvogn og 1
ladvogn.
Politiet havde i mellemtiden
sørget for en effektiv afspær
ring af hele området og
etableret omkørsel.
Indsatsen forløb på følgende
måde:
Kommandocentral og
bjærgning
Kommandocentral bestående
af kemiingeniør E. Poulsen,
politiassistent Ingemann Jen
sen, brandinspektør A. S.
Hinrichsen og stationsleder
Kjeld Christensen blev op
rettet ved automobilsprøjten.
Falck-assistent Chr. Jensen
forestod bjærgning og trans
port af vogntog, lad og tank.
Ladet blev læsset på ladvog
nen og kørt til synshallen i
Kvistgård, tanken blev læs-

set på vogntogets anhænger
ved hjælp af Scaniaen og
Ford-kranvognen, og forvog
nen blev transporteret til
Volvo, Helsingör, af Scania
en.
Neutralisering og
jordafskrælning
Til arbejdet med neutralise
ring blev yderligere rekvire
ret en materialevogn med to
mand, således at syv mand
fra Falck-Zonen og tre mand
fra Karlebo kommune på
begyndte dette under ledelse
af ass. Steen Thomsen. Den
ne proces foregik ved. at
man støvede soda ud over al
væsken, æltede det hele grun
digt og ved hjælp af rende
graver, skovle m. m. skrabe
de det hele sammen og læs
sede det i affaldscontaine
ren. Vejbanen blev derpå
fejet meget grundigt med
fejemaskine, og det sammen
fejede blev ligeledes læsset
i containeren og fadetrom
lerne. Med bulldozeren blev
den forurenede jord skrællet
af i en dybde af ca. ^-1 m.
læsset på lastvogne og spredt
ud over lossepladsen.

Spuling

Selve spulingen foregik ved,
at vi etablerede vandforsy
ning fra en b-brandhane ca.
200 m fra stedet til en for
grener, herfra blev der ud
lagt c-slangcr til ct strålerør.
Strålerøret blev så bevæget
kraftigt foran fejemaskinens
kost, mens det øvrige mand
skab assisterede med hånd
koste og skovle. Hele vej
banen blev spulet og fejet i
alt fem gange. Da det ikke
var muligt at rense vejbanen
totalt på denne måde, blev
der etableret vandforsyning
til automobilsprøjten og ind
sat yderligere to HT-pistoler
med et afgangstryk på 50
atm. På denne måde fik vi
fjernet praktisk talt alle
rester, og til slut blev hele
området gruset med grus
vogn.
Hjemkomst til stationen kl.
23.49, rengøring slut kl. 00.38
Erfaringer og konklusion
Man kan sige, at vor indsats
foregik ..lige efter bogen“,
selv om det er sparsomme

instruktioner, vi har. Det er
nok ikke muligt at udarbejde
meget fyldestgørende in
struktioner, da tilfældene vil
være forskellige fra sted til
sted.
Men vore erfaringer fra så
vel bilbjærgning og rednings
arbejde som brandslukning
var af uvurderlig betydning.
Som det ses, klarede vi hele
den i teorien opsatte „større
indsats“ hurtigt og effektivt
med lokale hjælpemidler uden at gøre brug af CFkorpsets værnepligtige mand
skab.
Det er spændende opgaver,
der udfordrer den lokale
Falck-stations fantasi med
hensyn til indsatsmuligheder.
Går det godt, er takken og
anerkendelsen løn i sig selv.
I dette tilfælde fik vi megen
ros. Den eneste, der blev lidt
mærkelig, var haveejeren, der
kom hjem klokken fem og
fandt sin pæne villahave om
dannet til opgravede jord
bunker.
Kjeld Christensen

Dæmning og væskcopsamling
I samråd med miljøstyrelsens
repræsentanter blev det be
sluttet at fortsætte skrabning
og fejning af vejbanen for at
opnå mindst mulig skumdan
nelse, når vi påbegyndte at
spule vejbanen med vand. Da
dette var tilendebragt, blev
containeren ligeledes kørt på
lossepladsen for omlæsning
i fadetromler og senere
transport til Kommunekemi.
Vi byggede nu dæmninger af
grus og jord i begge vej
sider for at lede spulevandet
ned i en ligeledes opdæm
met grøft. Her blev placeret
to slamsugere til opsamling
af spulevandet.
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ULYKKEN:
Den 3. oktober 1972 kl. 10.11
blev vi af SHELL Kalund
borg anmodet om at yde
assistance ved en olieskade
ved Græsted fjernvarmecen
tral.
Man oplyste, at skaden be
stod i, at ca. 1000-1500 1
svær fyringsolie (1500 see)
var løbet ud af et udluft
ningsrør fra tankanlægget
ved Græsted fjernvarmecen
tral, og at olien havde bredt
sig ud over en nabohave på
et areal af ca. 100 150 m2.

ASSISTANCE:
Kl. 10.13 afsendtes overassi
stent Verner Olsen til skade
stedet for at afgøre, hvor
ledes afhjælpning af skaden
skulle iværksættes. Samtidig
afsendtes en Land-Rover
med to mand belæsset med
olieopsugningsmiddel S.S.D.
samt diverse grave- og fejeredskaber.
Kl. 10.15 underrettedes Græsted-Gilleleje kommunes tek
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niske forvaltning og Gillclcje
politi.
Kl. 10.20 modtoges tilbage
melding fra overassistent
Verner Olsen lydende på, at
olien havde bredt sig ud
over en nabohave, således at
ca. 100-150 m2 var totalt
dækket af olien. Det dække
de areal bestod af græsplæne,
blomsterbede og busketter.
Verner Olsen oplyste, at der
skulle bruges store mængder
savsmuld til opsugning af
olien, og at såvel savsmuld
som olie og jord skulle køres
ind og ud af haven i trille
børe, da der ikke var ad
gangsmuligheder for trakto
rer eller andre maskiner.
Kl. ca. 10.25 var Falck Hel
singe fremme med en LandRover, som blev sendt til
siblings Snedkerier efter sav
smuld, jeep'en fra Falck Gil
leleje sendtes til Dronningmølle Renseanlæg efter nogle
sække „Eckopcrl“, og ende
lig kørte brandinspektør Lar

sen selv efter to sække
„Eckoperl“ i Udsholt.
Da det viste sig. at savsmul
det var det bedste at arbejde
med, rekvirerede brandin
spektøren en vognmand fra
Gilleleje til at kore til cl
savværk efter et læs sav
smuld, og denne kørte også
det oliemættede savsmuld til
Højelt losseplads til afbræn
ding.
- Det så tilsyneladende ikke
ud til, at den svære olie op
sugedes særligt i jorden, og
den bevægede sig kun lang
somt frem, og kl. ca. 11.15
så det ud til, at alt var under
kontrol.

Maskiner kunne ikke komme
til
Det viste sig dog, at der blev
brug for at grave en del for
urenet jord væk.
Falck fra Gilleleje afsendte
derfor yderligere tre mand,
ligesom de nødvendige trillc-

børe blev fremskaffet og af
sendt.
Derudover afsendtes en kran
vogn med planker til at køre
trillebørene på, ligesom der
medbragtes
nogle
ruller
plastic.
CF til hjælp?
Da vi kunne forudse, al ar
bejdet ville blive af længere
varighed, forespurgte vi CFkolonnen i Hillerød, om man
derfra var villig til at assi
stere med mandskab og gra
veredskaber.
Kolonnen oplyste, at det var
vanskeligt at afse personel
på grund af uddannelsen,
men at man ville sende en
korpsmester til skadestedet
for at vurdere, om det var
betimeligt at tage personel
fra uddannelsen for at yde
assistance.
Efter besigtigelsen af skade
stedet udtalte den fremmødte
korpsmester, at det ville blive
vanskeligt at få personalet til
at arbejde ved en sådan op
gave, ligesom han var be
tænkelig ved, at det på dette

tidspunkt ikke var muligt at
fastslå, hvem der skulle be
tale en evt. assistance fra
CF.
Under hensyn til at CF ikke
kunne påtage sig at yde as
sistance blev det af Verner
Olsen og ingeniør Knud
Larsen vedtaget, at Falck
skulle forestå hele arbejdet,
og at dette skulle gøres med
den allerede afsendte mand
skabsstyrke.
Man havde anset det for til
strækkeligt at afgrave ca. 30
cm jord, idet den svære olie
kun trængte langsomt ned i
jorden. Kl. 18.00 meldte
overassistent Verner Olsen,
at olien tilsyneladende var
trængt væsentligt dybere ned,
specielt der hvor man havde
afgravet græsplænen, idel
der her var et tæt net af
ormegange,
hvorigennem
olien kunne trænge.
Man anmodede derefter for
manden
for kommunens
sundhedskommission,
dyr
læge Skovbjerg, Gilleleje, om
at komme til stede for at
træffe afgørelse med hensyn
til evt. yderligere foranstalt

ninger. Kl. 20.20 ankom dyr
læge Skovbjerg for at besig
tige skadestedet, men da det
på grund af mørke var van
skeligt at afgøre, hvor langt
olien var trængt i jorden, be
sluttede han at udsætte af
gørelsen til dagen efter. Falck kunne derefter ind
stille arbejdet og vente, ind
til man næste dag havde sy
net skaden.
Den 4. oktober kl. 9.00
blev det vedtaget, at en vi
dere afgravning ville være
nødvendig, idet ormegange
i jorden var fyldt med olie
i hvert tilfælde ned til ca.
60-80 cm under terræn, en
kelte steder endda særdeles
fyldt - der var ingen tegn
på udsivning i jorden uden
for ormegangene. Dyrlæge
Skovbjerg fremhævede, at
den videre afgravning skulle
fortsættes omgående, og efter
nærmere drøftelser, også pr.
telefon, med varmecentralens
forsikringsselskab, blev det
resterende arbejde overdra
get til gartneren selv.
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Smuk, men farlig
Under station Hernings om
råde sorterer de natursmukke, men dødsens farlige
brunkulslejer i Søby. Hele
området er afspærret, og der
er opsat skilte med „Adgang
forbudt!“, men desuagtet
færdes mange turister i om
rådet. Når det er så farligt
at færdes, skyldes det, at der
for 20 år siden, hvor der
blev gravet brunkul, blev
skabt nogle sandbjerge. Disse
har igennem årenes løb væ
ret udsat for vejr og vind,
hvorved der er opstået så
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kaldte luftlommer. Dette be
virker, at „bjergene“, der
kan se nok så solide ud, blot
ved et tryk på ca. 40 kg kan
skride sammen. Da der er
skabt nogle kunstige søer
mellem sandbjergene, vil et
skred sætte vandet i søen i
bevægelse, og den strøm, der
herved skabes, sætter nye
skred i gang, når strømmen
ramer søbredden på den
modsatte side. Og sådan kan
det ene skred udvikle nye,
uden at man på forhånd kan
vide, hvor det næste vil
komme.

Hvad gør vi?
Hvis ulykken sker, er red
ningsarbejdet forbundet med
direkte livsfare. Det er der
for vigtigt at vide, hvordan
man kan færdes i områder
ne, og for at få dette belyst
har politi og Falck i sam
arbejde arrangeret et forsøg,
hvor man med en mindre
sprængning satte et kunstigt
skred i gang.
Max Christensen orienterer om
prøvesprængningen og de mulige
farer.

På grundlag af de erfarin
ger, man herved har ind
høstet, er der udarbejdet en
katastrofeplan for hele Søby
området.
En sandpumper
Såfremt ulykken sker, rykker
korpset ud med katastrofevogn, båd og ambulance. Korpsets mandskab foreta
ger først en overfladeefter
søgning samtidig med, at der
ved militærets hjælp fore
tages en eftersøgning fra luf
ten. Giver dette et negativt
resultat, tilkaldes korpsets
frømænd fra Århus samtidig
med, at der tilkaldes en
sandpumper, idet man nu
har konstateret, at et sand
skred enten vil slynge even
tuelle personer langt væk,
eller skredet vil begrave
dem.

Stort område
Et af problemerne, som såvel
politiet som Falck hhr været
udsat for, er, at det har væ
ret vanskeligt at finde rundt
i brunkulslejerne. Ved et
samarbejde med flyvevåbnet
har man derfor fået udarbej
det nogle kort over området.
Disse kort, hvorpå man har
indtegnet adskillige kontakt
punkter, forefindes nu på po
litiets alarmcentral, på korp
sets vagtcentral samt i alle
køretøjer såvel hos politiet
som hos Falck. Kortene er
indstøbt i plastic, ogzer så
ledes godt beskyttet.
Mange eksperter
Det udførte forsøg og der
med bevis for, at området
kan være livsfarligt, havde
stor interesse blandt en hel
del eksperter. Således deltog
observatører fra mange in
stanser, hvoraf kan nævnes:

Kolonnechef F. Pape og sek
tionsleder S. Kann, CF i
Herning,
fabriksinspektør
Poulsen, Skjern, to spræng
ningseksperter fra flyvevåb
net, skovfogeden for Søby
området, kommuneingeniø
rer fra Herning kommune,
politiassistenterne Christen
sen fra Kibæk, Hansen fra
Sunds, Petersen fra Vild
bjerg og Sørensen fra Arnborg. - Endvidere deltog
mandskab fra Herning politi
samt stationsledere og mand
skab fra Falck-stationerne i
Herning,
Ikast,
Brande,
Grindsted, Varde og Holste
bro. Endelig var også folk
fra Danmarks Radio samt
pressen til stede.

Sikkerhed fremfor alt
Efter den afholdte demon
stration var man såvel fra
politiets som fra Falcks side
enige om, at redningsmand
skabets sikkerhed må gå
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forud for alt. Hos politiet
ønskede man samtidig at
foretage yderligere afspær
ringer i området. Endvidere
er det et stort ønske fra
begge parter, at det ved
hjælp af advarsler må lykkes
at få publikum til at blive
væk fra området, når - hvor
smukt det end kan være døden lurer overalt.
/pet

Idyllisk ser det ud - men farligt
er det.

j
’
’
.
:

Alvoren bag advarslerne blev understreget, da en offentlig bivej
mellem Soby og Kolkjær en tidlig
morgen uden varsel styrtede sammen.

Korrosionsberedskabet:

Sparet mange
gange udgiften

Aftalen mellem forsikrings
selskaberne og Falck om be
kæmpelse af korrosionsska
der efter brand har været en
stor succes. Aftalen trådte i
kraft den 1. februar 1972, og
allerede efter % års forløb
kunne fællesforbundets tek
niske chef, Heine Lisborg, på
et stationsmøde berette, at
der havde været 54 assistan
cer.
Mærkværdigvis har fordelin
gen af assistancerne været
meget skæv. I området Århus-Herning har der været
mange, i Storkøbenhavn næ
sten lige så mange, medens
resten kun er blevet til en en
kelt eller to assistancer pr.
,, korrosionsstation“. Mærk
værdigt, fordi man skulle
mene, at chancen for industribrand og korrosionsskade
næsten har været ens over det
meste af landet.
Som
bekendt
„arbejder“
korpset forsikringsselskaber
nes tilskud til vogne og ud
styr af gennem assistancerne.

Derfor er der specialtarif for
disse assistancer. Ved den
halvårlige opgørelse kunne
Lisborg meddele, at vi havde
skrevet regninger ud på godt
400.000 kr. inkl. moms. Men
forsikringsselskaberne
har
betalt med glæde - for de har
sparet mange millioner kr.
Til Falck-stationeme vil sna
rest blive udsendt en revide
ret instruks om korrosionsbekæmpelse. Af nye ting, der
skal fremhæves, er aftalen
med fa. INMENTIC om
ekspertbistand ved elektronik-korrodering.
Desuden
den indføjede bestemmelse
om, at Falckstationeme 24
timer efter en bekæmpelse
skal tilse arbejdet med hen
blik på eventuelle nye rust
dannelsers bekæmpelse, og
endelig er der på omtalte
stationsmøde kommet en del
nye erfaringer frem. Disse
giver sig praktisk udslag i
form af indkøb af forklæder,
handsker m. v. samt afprøv
ning af nye typer bekæm

pelsesmidler til specitlformål.
Nogle stationer har anket
over - få - tilfælde, hvor
brandvæsener ikke har til
kaldt korrosionshold efter
industribrand. Det er cn tem
melig kedelig affære, og den
bliver ikke mindre kedelig af,
at vi ved nærmere efterforsk
ning er kommet frem til, at
der blandt disse brandvæse
ner også har været nogle
Falck-stationer.
Godt eksempel
Falck-stationernes
udrykningslederc, der ud over ju
stitsministeriets
cirkulære
skrivelse er bekendt med vore
interne instrukser i vagtin
struks og cirkulærer samt om
tale i „HJÆLP“, burde være
de, der foregik alle med et
godt eksempel - også i dette
tilfælde. Det burde ikke være
forsikringsselskabernes taksa
torer, der var de, der skulle
vække Falck-stationerne til
dåd!!!
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HOVEDSTADSKOMMUNERNES
SAMRADS
BRANDUDVALG har i sin beretning for 1971-72
lagt stor vægt på at omtale det netop udbyggede
0-0-0-system for Storkøbenhavn-området.
Alarmcentralen er placeret på Københavns hoved
brandstation. Den daglige ledelse varetages af Køben
havns Brandvæsen, den koordinerede ledelse sker
ved samrådets foranstaltninger, og udgifterne betales
af hovedstadskommunerne med en naturlig største
part betalt af Københavns, Frederiksbergs og Gen
toftes kommuner.

DREJ

O-O-O-systemet er et middel til opfyldelse af sam
rådets formål: „at samordne de inden for hovedstads
området opretholdte brand- og ambulancevæsener til
fælles udnyttelse“.
Udgifterne til etablering af det centralstyrede 0-0-0alarmsystem har andraget små 400.000 kr., hvoraf
brandforsikringsselskaberne har betalt halvdelen.
Der er kun gennemstilling for politimæssige alarmer.
Alle øvrige opkald modtages og ekspederes af alarm
centralens personale.
Man har på alarmcentralen oversigt over hjemme
værende brandkøretøjer på samtlige tilsluttede sta
tioner, medens ambulancetjenesten følger et andet
system.

Brandudvalget vil arbejde for, at udrykningsenheder
- uanset kommunegrænser - altid tilkaldes fra de
nærmest beliggende stationer.
Fra Falcks side har man været positiv over for sam
rådets ønsker om at etablere avancerede tekniske
alarmeringsmuligheder, men samtidig påpeget, at ud
gifterne måtte være korpset og dets priser uvedkom
mende, da systemet ikke indebærer målbare bespa
relser på Falck-stationeme.
Der er ikke på nuværende tidspunkt overalt taget
højde for, at eventuelle brandstationer eller Falckstationer i 03-telefonområdet kan være nærmere til
at assistere i en given situation. Der er heller ikke
taget højde for Falcks stationsplanlægning i hoved
stadsområdet, skønt vi har informeret så godt vi kan.

Ekspeditionstiden for alarmopkald er med det nye
system i nogle tilfælde blevet kortere.
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Overbrandinspektør
A. Rasmussen, København.

Alarmeringscentralen
for Storkøbenhavn
Allerede i 1962 forelå en be
tænkning fra Hovedstadskommunernes Samråd om
centralalarmering af alle
Storkøbenhavns brandvæse
ner fra en fælles alarmcringscentral på Københavns
Brandvæsens hovedbrandsta
tion. Denne betænkning, der
er udarbejdet af overbrand
inspektør A. Rasmussen, Kø
benhavns Brandvæsen, inde
holder bl. a. en redegørelse
dels for en overgangsordning
(den midlertidige alarme
ringsordning) og dels for den
endelige ordning (central
alarmering af alle områdets
udrykningsstationer
uden
omstilling af anmeldere).
Ved den afsluttede udbygning
af centralalarmeringen kom
mer denne til også at omfat
te Falck-Zonen-stationerne i
området.

0-0-0: alarmcentralen
Forenklet system tilfredsstillende løsning
Alarmering af Falck-Zonenstationerne ildførtes før i ti
den efter den midlertidige
ordning, ved at alarmerings
centralen i tilfælde af brand
foretog simpel omstilling af
anmelderen til den respektive
kommunes Falck-Zonen-station via direkte telefonled
ningsforbindelse. Ambulan
ce-anmeldere omstilledes dog
kun til enten Gladsaxe
eller Vesterbro, der derefter
fordelte meldingerne
via
Falck-Zonens telefonsystem
til de respektive stationer.
Den 1/4-71 tilsluttedes den
Falck-Zonen-station
første
(Tåstrup) den endelige ord
ning (centralalarmeringen),
den 3/5-71 Rødovre, den 15/9
-71 Hørsholm, den 15/12—71
Lyngby, den 28/2—72 Balle
rup og som sidste station den
29'2-72 Gladsaxe.

opkald fra børns leg med te
lefoner o. lign. Sådanne ikke
nødopkald er meget uhel
dige, da de foruden at virke
belastende på personalet og
så vil kunne virke forsinken
de på seriøse opkald. Man er
vidende om, at der stadig ar
bejdes på at forbedre teknik
ken, således at de „døde“ op
kalds antal kan falde, samt
at der forberedes oplysende
propaganda til publikum om
alarmeringscentralers betyd
ning og rette brug.
3 former for alarmering
Til alarmering af områdets
køretøjer og mandskab råder
alarmeringscentralen over 3
centralalarmeringssystemer
A, B og C, jvf. skema.

ALARMERINGSMETODER

A København-, Frederiksberg
og Gentofte Brandvatsan

Antal stat.

800 opkald dagligt
Alarmeringscentralen modta
ger alle 0-0-0-opkald fra hele
01-telefonområdet. D.v.s. at
alarmer fra Hørsholm i nord
til Gieve i syd indgår til ho
vedbrandstationen. Telefon
anlægget har 12 indgående
ledninger, og der er 4 ekspe
ditionstelefoner.
Centralen modtager dagligt
ca. 800 opkald, hvoraf dog
kun ca. en tredjedel er egent
lige nødopkald. De øvrige
to tredjedele af opkaldene
kan henføres til „døde“ op
kald (tekniske fejlimpulser),
fejldrejninger, ikke-nødbetonede opkald, falske opkald,

Kun gennemstilling
til politiet
Udover de nævnte alarme
ringsformer for brand og
ambulance gælder, at alle
alarmeringer af politimæssig
art fra hele området gennemstilles til Politigården i Kø
benhavn, i øvrigt eneste om
stilling af anmeldere på cen
tralen. Politiet foretager her
efter selv den videre forde
ling.
En særstilling indtager dog
endnu ambulancemeldinger
til Falcks udrykningsdistrikt
på Amager. Alarmer hertil
gives indtil videre via magnetotelefon til station Vester
bros vagtcentral, der via di
rekte telefonledning videre
giver dem til station Tårnby.

Alarmering

FOR

0-0-0

B Kommunale brondst.
(ubemandede)

10 (11) kommunale sta

5 kommunale sta

I

KØBENHAVN
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og akustiske signaler
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Manuelt af telegra

befinde sig.
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Automatisk ved el impulser

Manuelt fra de afgå
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fra koretøjet ved afgang.

ende køretøjers vogn
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afsendte køretøjers

afgang.

tryknøgler

Ajourføring

Automatisk ved ovenravnte

Manuelt efter radio
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meldingen.

navnte tryk.

Reservekabler og mag-

Reserve-radiosender

Radioforbindelse.

netotelefonsystem.
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kontrol på
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Reserve.
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Det er en noget upraktisk
ordning, som alarmerings
centralen gerne ser ændret,
men aftale om bl. a. økono
mien er endnu ikke truffet.

Alarmering af
Falck-Zonen-stationer
Alarmeringssystemet,
der
omfatter 6 af korpsets brandog redningsstationer, har nu
virket i over et år, og perso
nalet på centralerne udtryk
ker, at systemet fungerer til
fredsstillende.
På hver af de 6 stationer, der
i realiteten dækker 8 statio
ner, nemlig Gladsaxe, Balle
rup, Lyngby, Hørsholm, Tåstrup/Glostrup og Rødovre/
Brøndby er installeret en
alarmtavle, som vist neden
for. Denne tavle korrespon
derer med en alarmtavle på
alarmeringscentralen,
der
omfatter de 6 Falck-Zonenstationer, se billeder.

Ikke flere klager over Falck
- Det er et uhyre nemt sy
stem at administrere, og det
virker godt, siger vagtcen
tralmester S. Bille Pedersen
fra alarmcentralen.
- I begyndelsen syntes vi, at
det var mærkeligt blot at sen
de meldinger „ud i den blå
luft“ (uden kontrol med at
ambulancen forlader statio
nen). Men vi har ikke flere
„Falck-klager“ end andre
klager! Fra Falcks side må
det erkendes, at mere avan
cerede styresystemer kan ud
vikles for ambulancetjene
sten i Storkøbenhavn - men
pris og værdi taget i betragt
ning synes det ikke at være
hensigtsmæssigt at gå videre.
Omfattende register
Alarmeringscentralen dækker
et stort geografisk område
med i alt 1,4 millioner ind
byggere. Personalet kan i sa
gens natur ikke have alle om
rådets veje, gader og særlige
brandobjekter på rede hånd.
Til fastlæggelse af, hvilke
stationer, hvilke køretøjer m.
v. der skal alarmeres til et
skadested primært eller til
assistance, råder centralen

over et vejregister for områ
dets enkelte stationer og
kommuner samt over kom
munekort m. v.

Alarmeringscentralen
under ombygning
Til alarmeringscentralen ind
går endvidere 400 gade- eller
private brandalarmer. Lige
ledes indgår samtlige motor
vejsalarmer fra motorvejene
i Storkøbenhavn (snart i alt
70) til centralen, skønt kun
et yderst ringe antal meldin
ger herfra kan betragtes som
egentlige nødmeldinger.
Alarmeringscentralen frembyder ikke i dag særlig gode
forhold for personalet. Når
en melding er modtaget via
telefon eller alarm må en
vagtmester ofte vandre rundt
til de respektive alarmfelter,
der på grund af den succes
sive opbygning ikke er lige
godt placeret i rummet.
Disse forhold ændres dog
snart, idet en større moder
nisering af lokaliteterne er
forestående, ligesom der installeres nye alarmpulte.
På alarmeringscentralen ar
bejder fra kl. 08.00 19.00 5
mand og fra kl. 19.00-08.00

3.
Vagtmester
Bent Behrendti
fra Falckstationen I
Taastrup mod
tager alarmen.

4 mand. Og der er nok at
gøre med at kommunikere,
disponere og registrere i kør
selsjournaler.
Omkostningerne fordeles
Det er forudsat, at hver
kommune må deltage i drif
ten af alarmeringscentralen.
Udgifterne fordeles i for
hold til indbyggerantallet.
Københavns kommune kom

centralerne, f. eks. i Birke
rød, hvor vores station offi
cielt ikke kendes i sit eget
telefonområde (01) fordi den
slukker brand i (03)-området.
Effektivisering kan Falck
helt tilslutte sig. Blot må
man håbe, at Hovedstads
kommunernes Samråd vil
inddrage hele korpsets sta
tionsnet i Storkøbenhavn i
denne planlægning.

1. ambuEn
lancealarm
modtages
på 0-0-0.

Kun begynder
vanskeligheder

9 Alarmen

videre*
sendes til
Falck.

mer herved til at betale ca.
53 %, resten betales af de
øvrige 26 kommuner.
Nærmeste station skal
rykke ud
Overbrandinspektør A. Ras
mussen oplyser, at man som
næste forbedring stiller store
forventninger til Samrådets
allerede i 1962 nedfældede
betragtning om, at: „Ved en
hver brand bør først møden
de udrykning komme fra den
brandstation, hvorfra man
har kortest udrykningstid til
brandstedet“. Med andre ord
fra nærmeste station uden
hensyn til kommunegrænser
og tilhørsforhold.
Vi bemærkede, at man med
nærmeste station vil tage
hensyn til både kilometer
afstand og udrykningstid.
Men der mangler noget
koordinering med 03-alarm-

Ufuldstændige meldinger

Falck-reddernes fællestillids
mand. Willy Christensen, fra
Rødovre:
- Her på stationen og på an
dre Falck-stationer får vi
ofte for korte og ufuldstæn
dige meldinger fra 0-0-0.
Hvad der i tid indvindes på
modtagelse, mister vi altså
flere gange under udførelse
af assistancen. Det må man
være mere opmærksom på.
såfremt systemet skal funge
re til borgernes bedste.

Distriktsleder Kaj Olsen,
Gladsaxe, understreger, at
der har været begyndervan
skeligheder ved den nye
alarmordning.
- Vi har dog ved tre møder
med vagtcentralmestrene fået
talt ud om tingene, og vi kan
allerede nu mærke, at for
holdene er blevet væsentlig
bedre. Alarmcentralen be
stræber sig på at give alle
relevante oplysninger videre
til os.
Om fremtiden kan vi håbe,
at korpset gennem vor del
tagelse i Hovedstadskom
munernes Samråds under
udvalg, kan finde en tilfreds
stillende løsning med hen
syn til en gensidig bistand
- specielt til Københavns
Brandvæsen.
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Hvad mener redderne om

Ford Transit dobbeltambulance:
Gode køreegenskaber - men mangler
trækkraft og har dårlig affjedring
Pa stationen i Ringe er vogn
4-100 placeret som førsteambulance og benyttes for
trinsvis i forbindelse med
trafikulykker og i særtilfælde
til sygetransport.

Mangler trækkraft
Assistent Harald Clausen og
redder Ejner Nielsen:
Vi kører ofte med hastig
heder på omkring 100 km/t
på motorvejen måske lidt
hurtigere - og dette finder vi
tilstrækkeligt, men ved den
ne hastighed kan det være
vanskeligt at foretage over
halinger. Der mangler ekstra
trækkraft.
Førerrummet findes tilfreds
stillende. Både Clausen og
Nielsen er enige om, at det
indeholder de ting, som er
nødvendige. Sæderne er be
klædt med sort plastic-be
træk. Her ville det være mere
behageligt med stof-betræk,
ikke mindst om sommeren,
hvor sæderne er alt for
varme.
Båremmmet
I vogn 4-100 er der i hver
halvdel af bårerummel op
bygget en kasse, hvorpå bå
ren er placeret. Denne op
bygning finder begge fuld
kommen uegnet.
- Vort største problem med
denne vogn er, at vi hver
gang, vi skal læsse båren, er
overbevist om, at nu får vi
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ødelagt ryggen. Det kunne
måske hjælpe noget, såfremt
der bag i bårerummet var en
indbygget trappe mellem bå
rerne - eller til nød el ekstra
trin udvendigt. Som vognen
er udført nu, er man nødt
til at krumme sig helt sam
men for ikke at slå hovedet
mod taget, og det må da
være helt indlysende, at det
er en meget uhensigtsmæssig
måde, vognen er opbygget
på.
Den nævnte opbygning be
tyder samtidig, at bårerne
placeres så højt, at patien
terne ligger lige ud for sidevinduerne. Da der er gardi
ner for vinduerne, er man
ofte udsat for, at kvæstede
patienter komer i berøring
med gardinerne, og at disse
derfor skal renses meget
ofte. Det havde været en for
del med matterede ruder!
Men bårerummet er let at
rengøre, fortsætter assistent
Clausen og redder Ejner
Nielsen.
- Bårerummet er stort og
rummeligt, og vi er fuldt ud
tilfreds med apparaturet,
dets placering samt behand
lingsmulighederne. Svstemet
med en dobbelt-ambulance
er udmærket, men det kræ
ver. at vognen bemandes
med tre mand. Delle kan i
mange tilfælde være svært,
siger Falck-slationens mand
skab i Ringe.

Ford Transit.
Bemærk de to
ekstra-lygter
foran, der blin
ker blåt med
det roterende
lys.

Hvad mener i om
affjedringen?
- Den er mildest talt elen
dig. Vognen er bygget som
varevogn, og dermed bereg
net til en betydelig tungere
last end syge mennesker.
Dette gør affjedringen så stiv
og hård, at patienterne me
get ofte klager herover.
Særlig galt er del, når der
køres med patienter med
brud på lårben, hofte eller
med brystlæsioner.
Gode køreegenskaber
Vognens køreegenskaber er
Ringe-folkene godt tilfreds
med. Den kan være en smule
sidevindsfølsom, men ikke
noget der har betydning. Der
har aldrig været problemer
med kørsel i byens små ga
der, og selv om vejbanen er
lidt fedtet, er alle enige om,
at vognen ligger godt på
vejen.
Ingen reparationer
- Vogn 4-100 har kun kørt
lidt over 20.000 km. Vi har
overhovedet ingen reparatio
ner haft, så i den forbindelse
kan vi kun være tilfredse
slutter station Ringc's assi
stent og redder.
/pet

Hvad mener redderne om

Ingen havde
noget at kritisere
Tre ambulancer
Stationerne i Næstved og
Haslev har tre ambulancer
af typen Dodge Tradesman
model 200/127. Som de forsi
leverede er der lidt forskel
på de tre ambulancer. Den
ene har
takket være ct
olietrykssystem plads til to
barer, den anden er traditio
nelt opbygget i mange hen
seender, og den sidste er for
synet med det sidste nye
inkl. den fluorescerende røde
farve.

God plads og behagelige
sæder
Dodge-ambulancen har et
lyst og dejligt bårerum med
særdeles god plads til at be
handle patienterne i, og
læssehojden er god, siger
N æstved-stationen.
- Der er god plads og be
hagelige sæder til tre. Men
der er ingen sideruder til at

åbne i bårerumet. Det me
ner vi er en mangel!

Motor, der magter opgaven
- Ambulancen har en motor,
der magter opgaverne med
større fart over længere af
stande uden at blive sur,
f remha'ver N æstved-stationen ligeledes. •
- Der er godt udsyn i fører
kabinen, og bremser, styre
tøj m. v. er efter vor mening
godt dimensioneret. Affjed
ringen er også god, ligesom
det automatiske gearskift
virker 100
- og det vil
forlænge motorens levetid
betydeligt.
På gas

- Vi havde lidt besvær med
gasanlægget (som er monte
ret i den sidst leverede am
bulance) i starten, men efter
at gasfordamperen er blevet
udskiftet med el andet fabri
kal, er dette overstået. Den

starter og kører udmærket
på gas, men gastanken burde
være større, mener Næstved.
- Vi har haft lidt besvær
med at skaffe dæk til ambu
lancen af samme størrelse
som originaldækkene (H 78
X 15). Men det undersøges
i øjeblikket!

Ruster ikke let
Dodge-ambulancen er op
bygget med rigtig chassis
ramme, som Næstved mener
er mere solid end det, man
ellers bruger i dag. Karros
seri og skærme er opbygget
uden lukkede hulrum, som
altid er vade og fugtige og
derfor fremmer rustangreb,
jvf. f. eks. Mcrcedes-ambulancer.
Den, som har skoen på,
ved bedst, hvor den trykker,
siger
staiionsleder
Carl
Quist. Derfor har jeg spurgt
redderne i Næstved og Has
lev om deres ærlige mening
om ambulancen. Alle havde
kun lovord al sige, ingen no
get at kritisere, hvilket må
siges at være enestående!
- Vi her i Næstved går posi
tivt ind for Dodge-ambulancen og kan indtil nu trygl
anbefale den til andre . . .
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Hvad mener redderne om
Jørgen
Sejerup
og
Hans
Brammer

Mercedes 220:

Ikke et ondt ord om

vognen - men for meget
sjusk i opbygningen
På Esbjerg-stationen findes
fem
Mercedes-ambulancer
og to Fiat-ambulancer. Mercedes-ambulanceme er af
forskellige årgange, men vi
koncentrerer samtalen om
kring den sidst leverede,
vogn 4-965 fra 1972, leveret
som chassis fra fabrikken og
opbygget på karrosseriværk
sted i Storkøbenhavn.
Redderne:
- Vognen er ganske upåkla
gelig at køre med. Der har
ved tidligere modeller været
overstørrelse af hjul, som
kunne give problemer ved
drejning, fordi de skrabede
mod hjulkasserne, men det
synes at være løst nu.
- Den ligger fortrinligt på
vejen, og støjniveauet er lavt,
fortsætter Esbjerg-reddemc.
- Der har været lidt proble
mer med bremseme. som
Mercedes er ved at under
søge. Pludselig har den kun
bremset på to hjul. De store
bakspejle er fine, men var
meapparatet er forkert an
bragt, således at varmen bog
staveligt talt blæser den gale
vej. Den nye, tyske bagdør
er fin, men ruden mellem
bårerum og førerrum kunne
godt være større. Vi kan
knapt se patienten.

Karrosseriarbcjdet?
- Det er for dårligt til pri
sen, erklærer stationens me
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kanikere og reddere sam
stemmende. Man må f. eks.
kunne forlange, at tectylbehandlingen ikke kun skal
være dér, hvor den ses, og
på lige flader. Tilsvarende
har vi set forskelligt mak
værk i forarbejdningen. Det
må kunne laves bedre på så
dyr en vogn!

heder. Det skal Mercedesambulancen ikke lastes for!
- Under vor rundtur viste
det sig, at vognen endda lå
på et meget højt sikkerheds
niveau, fortsætter Sejerup og
Bramer. Forrudestolpen var
så kraftig, at den holdt til
turen, og det kan vi kun
være glade for. Havde det
været en mere spinkel vogn,
tror vi, at den var blevet
mast!

Redderne Jørgen Sejerup og
Hans Brammer, der tippede
med en ny Mercedes-am ku
lance under udrykning:

Farven?

- Vi kørte mod en skjult,
høj kantsten i Kolding og
væltede rundt. Det er vor
opfattelse, at en hvilken som
helst ambulance eller per
sonvogn havde gjort det
samme under de omstændig

- Vi mener, at Falcks am
bulancer bør være en kom
bination af hvid og fluoresce
rende rød. Det ses og kan
dermed betyde øget sikker
hed for os, slutter Esbjergreddeme!

Ulykken i Kolding viste, at ambulancen var af endog meget høj kvalitet,
mener redderne.

Hvad mener redderne om
Vagn
Lehmann

Fiat 238:

Vi kan være bekendt

at lægge patienten
i vognen
Typisk station

Redderne på Glostrup-statio
nen har en Fiat 238, der ho
vedsagelig kører sygetrans
porter og mest om dagen. I
den retning opfylder ambu
lancen formålet med vogn
typen. Typisk for samtalen
om vognen er den kends
gerning, at kritikken er ne
gativ, når det gælder motor
og førerrum, medens den er
positiv, når det drejer sig
om bårerum.
- Man skulle kunne sætte en
Fiat-patientkabine på en
Mercedes-forvogn. Så blev
det alle tiders, siger Glostrup-reddeme, der for øvrigt
ikke forstar, at vi ikke selv
kan bygge nogle lige så
patientvenlige bårerum her
hjemme.

Gearkasse synger
- Det er for dårligt, at gear
kassen allerede synger ved
20.000 km, siger redder Vagn
Lehmann, der med over 10
års anciennitet er vant til
forskellige ambulancetyper.
Den er tung i styretøjet, dår
ligt underdrejet og der er
for lidt plads til benene, an
fører andre. (Lehmann kan
af gode grunde ikke selv
klage over dette, da han
utvivlsomt har Falcks korte
ste ben.)
Af andre ulemper ved motor
og førerrum fremhæves, at
udrykningshornene laver me

re støj ind- end udvendigt,
og at der har været vrøvl
med den automatiske køling.

Udrykningskørsel kan ikke
skilles fra sygetransport
- Dette med at have spe
cielle udrykningsambulancer
er udmærket, men vi kører
mange udrykninger i Fiat’en
alligevel, bemærker Glo
stru p-redderne.
- Det er ikke til at skille.
Pludselig kalder vagtmeste
ren på ledig ambulance i et
bestemt distrikt. Er vi nær
mest, får vi naturligvis turen,
der måske går med udryk
ning tilbage til hospitalet!

Godt bårerum
- Bårerummet er fint. Der
er plads til at arbejde, det er
pænt, og vi kan køre op til
tre patienter i rullestol uden
stort besvær, siger Vagn
Lehmann.
Blandt ønskerne er en lettere
båre (der tænkes på korpsets
ny model) og et arrange
ment, så patienterne kan se
lidt mere ud af vinduerne.
Stationsleder Preben Dam
kilde:
- OK-ambulance til at køre
med i byen. Vi kan være be
kendt at lægge patienterne i
vognen. Der er plads til vort
udstyr, og det kniber det
meget med andre steder.

Flat 238. Sjældent har en ambulance været så om diskuteret som
denne model.
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Hvad mener redderne om
Mekanikerne om Fiat 238:

FIK EN
SKÆV START
Mekanikerne Folmer Erik
sen og John Andersen,
Brøndby Strand, der repare
rer Storkøbenhavns Fiat-ambulancer:
- Ambulancen er ikke di
rekte dårlig. Den blev upo
pulær i starten, og det hæn
ger ved. Det er rigtigt, at
kuglelejerne i gearkassen
slides hurtigt, men vognen er
ikke dyr at reparere.
- Vi har netop udskiftet mo
tor på en provins-Fiat. Den
havde gået 125.000 km. Man

skal bare sørge for at over
holde serviceeftersynene.
- Apropos rustproblemet. I
Fiat’en er der gummiprop
per alle vegne, således at
man kan tage dem af. lade
evt. vand løbe ud og give
det hele Tectyl fra neden. Så
fint et system findes i hvert
fald ikke på ret mange andre
vogne, slutter Brøndby-mekanikerne.
- For Falck-folk er så flinke
til at vaske biler - foroven,
hvor det ses!

Folmer Eriksen og John Andersen fra Brøndby reparerer de fleste
Flat-ambulancer i København. Da vi traf dem, havde de Ikke noget at
lave, skont vi hat mere end 25 at typen i området.
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Materieludvalget
svarer:

Vivi
Ved at rundspørge på nogle
stationer har man indhentet
reddernes mening om de fire
ambulancetyper,
korpsets
maJerieludvalg går ind for.
Der uddeles både ris og ros,
og som repræsentant for ma
terieludvalget vil jeg takke
for rosen og kommentere
kritikken.

FORD TRANSIT
DOBBELTAMBULANCE
Hvis vognen fra Ringe ikke
er bedre end den gøres til,
må den være alt for ringe!
Hastigheden har altid været
et problem ved disse dob
beltambulancer, som korp
sets stationer i øvrigt har
udtrykt tilfredshed med. Vi
har tidligere forsøgt at få
vognen leveret med 6-cylindret motor, men indtil nu
har dette været umuligt. Nu
kan de nye modeller imid
lertid leveres med 6-cylindret
motor, og alle fremtidige
dobbeltambulancer er bestilt
med denne motortype.
Med hensyn til det sorte
kunstlæderindtræk på netop
denne vogn kan jeg ikke se,
at det er det store problem.
Vognen har jo kun kørt
20.000 km på næsten 4 år.
At
kunstlæderbetræk
er
uhensigtsmæssigt på vogne,
der kører meget, er jeg der
imod helt enig i. Problemet
kan klares med et stofovertræk. Hvis vognen skal kø
bes hjem specielt med stof
sæder vil det blive ufor-

Hvad mener redderne om

'etfe hvor der er fejl
holdsmæssigt dyrt, og leve
ringstiden uberegnelig.
Det er meget få dobbeltam
bulancer, der er monteret
med kasser til placering af
bårerne. Problemet er jo, at
de to bårer skal sættes så
langt ud mod siderne som
muligt for at kunne være
der. Dette kan kun ske ved
at placere bårerne over hjul
kasserne, enten ved at bygge
et specielt repos, eller ved at
montere baren med så hoje
hjul, at den kan ga ind over
hjulkassen.
Den sidste losning er den
bedste. Ganske vist skal bå
ren løftes ret højt for at
komme ind i vognen, men
den kan derefter køres på
plads.
Matterede ruder er indført
generelt.
Det er klart, at hvis begge
patienter i en dobbeltambu
lance skal behandles, kræver
det tre mands besætning.
Men hvad gjorde man før i
tiden? Kørte antagelig med
2 ambulancer og fire mand,
det må da have været van
skeligere!
Jeg er helt enig med redder
ne i, at dobbeltambulanccn
som grundmodel har en me
get dårlig affjedring. Det er
forbedret noget ved et spe
cielt fjederarrangement på
de fleste eksisterende model
ler, men alle nye dobbeltam
bulancer vil blive leveret den
såkaldte Nivomat-affjedring,
hvilket skulle gøre vognen
tip-top.

DODGE
Den fluoriscorende røde far
ve er kun et forsøg. Korpset
har skrevet til Justitsministe
riet for lang tid siden og fo
respurgt, om denne farve
kunne blive forbeholdt ud
rykningskøretøjer. Der er
endnu ikke modtaget svar.

MERCEDES-BENZ
Af sikkerhedsmæssige grun
de er adskillelsen mellem barerum og førerhus blevet
polstret, og rudearealet ble
vet mindsket til et minimum.
Det går ganske vist ud over
udsynet til patienten, men
giver til gengæld passagerer
ne i bårerummet en vis sik
kerhed ved sammenstød. 1
øvrigt kan det næppe være
noget stort problem at holde
øje med patienten, da den
ene redder selvfølgelig be
finder sig i bårerummet!!!
Med hensyn til forkert pla
cering af varmeapparat samt
dårlig undervognsbehandling
er det ting, der vil blive un
dersøgt meget nøje, idet der
er truffet foranstaltninger til,
at noget sådant ikke skulle
kunne finde sted. Foranstalt
ninger, der tilsyneladende
ikke er effektive nok.
FIAT 238
Vi bygger lige så patientven
lige bårerum herhjemme. Det
er bare tre gange så dyrt. I
øvrigt mener jeg, at alle vore
nye typer ambulancer har
patientvenlige bårerum, men

det er helt rigtigt, at vore
ambulancer er for forskellige
indvendige, også rent farvemæssigt. Det er en ting, vi
må se at få rettet.
I øvrigt kan jeg sige om
FIAT'cn, at meningerne om
denne vogn er meget forskel
lige. Køres der imidlertid så
vidt muligt efter Materielud
valgets forskrifter, vil der
være flere positive end nega
tive meninger.
H. Lisbon?

Ikke flere dobbeltambulancer
med indbyggede repos.
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Københavns Brandvæsen’s ten
der fra station Dæmningen under
stand-by-vagt på Falck-stationen
I Taastrup.

Kommunale
brandfolks
organisations
blad

„BRAND
MANDEN”
dec. 1972:
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Ja, det ovenfor stående billede kan give stof til efter
tanke, både for brandmænd som politikerne samt ikke
mindst for de medborgere, vi betjener med brand- og
ambulancetjeneste.
Lidt historisk redegørelse kan måske klare begreberne;
i hovedstadsområdet er der nedsat et „samråd“, der har
fået til opgave at koordinere og samordne de i hoved
stadsområdet liggende brandvæsener, således at den hur
tigste hjælp kan opnås - dette skulle være grundtanken
hos samrådet - selv om vi praktiserende ej er taget med
på råd.
Det må indrømmes, at samordningen virker - måske lidt
ensidigt - og den kan endog misbruges. Hvis man følger
retningslinierne om gensidig assistance til et nabobrand
væsen, der er kommunalt, så findes der kun lutter til
fredshed hermed og ingen større problemer, da hjælpen
gives til det offentlige og til de offentlige; det sker oven
i købet uden den store „PR-tromme“ bliver kørt i stil
ling. Men skal assistancen ydes fra et kommunalt brand
væsen og til de private redningskorps - se billedet - så
kan man godt blive lidt betænkelig, idet den hjælpende
hånd, der gives, kan udnyttes af det private foretagende
ved at underdimensionere beredskabet og derved give
et billigere slukningstilbud, så et kommunalt brandvæsen
bliver „SORTE-PER“.
Ved de kommunale brandvæsener må man fremover pas
se på, at der ikke bliver rationaliseret for kraftigt, for nu
skal vi i alle rekvirerede tilfælde yde vor konkurrent
hjælp, når der er behov derfor - iflg. gældende regler.
Denne hjælp yder vi brandfolk bl. a. gennem vor ar
bejdsindsats og det til trods for at det private korps an
vender en personalepolitik som skræmmer, med længere
arbejdstid, lavere lønninger, så deres mandskab i reali
teten virker som „bremseklods“ i udviklingen af løn- og
arbejdsforhold for brandpersonalet.
Denne politik er sikkert bevidst anlagt, således at firmaet
kan afgive domping tilbud på brandslukning til kommu
nerne og derved begrave et kommunalt brandvæsen; en
stor hjælp hertil får selskabet af dagspressen, radioen og
TV gennem direkte reklame. Disse medier har efter
hånden hjernevasket befolkningen med navnet FalckZonen - og det endda gratis!
Otto Andersen, formand

Falck-reddeme i
Storkøbenhavn:

Såfremt
I skal
angribe
andre
skal I
gøre det
på saglig
måde!

Efter det seneste angreb mod Falck-Zonen i „Brand
manden“, skrevet i lederen af formanden Otto Andersen,
mener tillidsmændene fra Falck-Zonen i Storkøbenhavn,
at det må være på tide, at vi tager til genmæle over for
de gentagne angreb mod vores arbejdsplads. Disse an
greb sigter bevidst på at lukke denne, og gøre 3210
mennesker arbejdsløse.
Normalt hylder vi det princip, at en usaglig debat lig
ger under vores værdighed, da vi følger den gamle lære
sætning, der lyder: „Lad den som uvidende er, forblive
sådan, og han er uskadelig“.
Dette kunne vi godt have fortsat med, men efter det
seneste angreb må det være rigtigt, at vi tager til gen
mæle.
Da det drejer sig om samordningen for brandvæsener i
Storkøbenhavn, som mandskabsmæssigt bygger på sam
arbejde, kan det ikke være rigtigt, at KBO i Køben
havn opildner deres medlemmer mod vore kolleger.
Dette kan medføre et dårligt klima på skadesteder, hvor
folk fra begge lejre skal arbejde sammen.
Såfremt I skal angribe andre end jer selv, skulle I
gøre det på en saglig måde, og ikke som i det forelig
gende tilfælde, hvor I er komplet uvidende om de fak
tiske forhold. I tilfældet fra Tåstrup skal nævnes, at
samordningen bygger på et gensidigt assistanceforhold
alle brandvæsener i Storkøbenhavn imellem - jfr. Hoved
stadskommunernes Samråds Brandudvalg af 25. jan.
1969.

I nævnte sag havde man efter alarmeringsplancn tilkaldt
nærmeste brandvæsen til assistance, da man mente, at
opgaven krævede dette.
Københavns Brandvæsens tender kom ifølge denne plan
sidst på listen. Det viste sig ved dennes ankomst, at man
havde fået fuld kontrol over ilden, hvorfor man bad
den om at holde „stand by“ på St. Tåstrup, grundet at
man havde trukket brandvæsner fra Roskilde, Køge, Glo
strup, Rødovre og Ballerup til assistance, hvorved man
havde bragt deres beredskab på minimum.
Hvad angår PR-reklamen, skal vi undlade at kommen
tere denne påstand - kun dette, at Falck-Zonen sikkert
aldrig får denne reklame i Københavns Kommune, da
samordningen tilsyneladende ikke gælder modsat. Fra
vores side kan vi ikke se noget galt i, at der kaldes
assistance fra nærmeste brandvæsen, når et behov for
dette viser sig. Vores arbejde må bestå i, at redde men
nesker og dyr samt samfundsværdier fra undergang, og
ikke i et fagligt spil om at ødelægge hinandens arbejds
plads. Dette motto lever vi efter, hvilket I også burde.
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Hvad angår slukningsaftaler, skal disse godkendes af
Statens Brandinspektion samt Justitsministeriet. Disse
aftaler skal selvfølgelig overholdes, hvilket de for FalckZonens vedkommende bliver. Vi skal endvidere be
mærke, at bortset fra brandvæsenerne i Frederiksberg og
Københavns Kommuner, er ordningen, hvad beredskab
og køretøjer angår, ens ved kommunale brandvæsener
i kommuner, hvor brandslukningen er overdraget Falck-

Zonen.

Samtlige tillidsmand

på Falck-stationerné i Storkøbenhavn.
Gennem virksomhedsnævnet er jeg orienteret om de
kommunale brandfolks provokation af vor virksomhed.
I den anledning ønsker jeg på ledergruppens vegne at
fremsætte følgende kommentarer:

1) At brandmændene ønsker at fortsætte denne polemik
forstår jeg ikke. At Københavns Brandvæsen har væ
ret helt i Tåstrup, er der ikke noget unaturligt i. Jeg
har selv set dem flere gange - helt i Roskilde.
Det er kun naturligt, at vi i sådanne situationer kan
samarbejde om opgaverne. Det skylder vi simpelt hen
befolkningen.

Falck-ledernes tillids
repræsentant, stations
leder E. Assentorp,
medlem af korpsets
virksomhedsnævn:

Naturligt at

vi kan
samarbejde

2) Såvel brandmændene som de ledende embedsmænd
er med deres faglige viden ansat til at administrere
samfundets ressourcer - og har hverken ret eller pligt
til at modarbejde det private erhverv og initiativ, så
længe der arbejdes indenfor lovens rammer.
3) At befolkningen bliver „hjernevasket“ ined Falck
gennem massemedierne kan kun bekræfte, at Falck
arbejder i samfundets interesse uden politisk farvede
skyklapper. At brandmændene er misundelige over,
at en virksomhed i samme branche ekspanderer kraf
tigt, kan ingen fortænke dem i.
4) Ledergruppen i Falck vil sammen med øvrige per
sonelgrupper arbejde målbevidst for at fastholde vor
position i samfundet. Og 4000 medarbejdere i det
private erhverv har også handlekraft til at bevare en
god arbejdsplads - selv om et fåtal kommunalt an
satte mener noget andet.

5) Det skal i øvrigt bemærkes, at hvis begrebet „F/Z“
ikke havde eksisteret, ville bladet „Brandmanden“
næppe være udkommet 12 gange om året i 50 år
gange.
E. Assentorp.
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Rationalisering ? ?
I samme omtalte nummer af „BRAND
MANDEN“ citeres sekretær i Hoved
stadskommunernes Samråds brandud
valg, formand for Dansk Brandinspek
tørforening, brandchef J. Brade Johan
sen for nogle udtalelser om, at „der I
øjeblikket sker en rationalisering inden

for F/Z, hvor man nedlægger mindre
stationer“.
Falcks ledelse kan oplyse, at man ikke
i øjeblikket nedlægger mindre stationer
eller har planer herom. Tværtimod er
stationsnettet blevet udvidet de sidste
par år.

BREVE UDEFRA
Til Falck-Zonen

Søndag den 15. oktober kl. ca. 10.15 fik undertegnede et ildebefindende, da jeg sammen
med min hustru i vores motorkøretøj var på vej fra vores sommerhus i Als til vores bopæl
i København, lidebefindendet kom på vejen mellem Hadsund og Randers lidt syd for
Haderup. Min hustru fik en mod Hadsund kørende bilist til at tilkalde en ambulance fra
Falck-Zonen, der kom til stede og derefter kørte mig til Centralsygehuset i Randers.
Det, jeg vil med dette brev, er blot at sige de to Falck-reddere, der var med ambulancen,
den mest dybtfølte tak og vise min taknemmelighed for den mere end man med rimelig
hed kunne forlange viste interesse og venlighed samt hjælpsomhed over for både mine
hustru og mig. Hjertelig tak.
De venligste hilsener
Poul Getner.

Station Hadsund oplyser, at assistancen udførtes af redderne Hans Mousten og Verner
Borup Nielsen.
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Ebeltoft:

Nøgtern station
til rimelige penge

Få måneders byggetid

Den nye station i Ebeltoft, der ligger ud til færgevejen,
blev taget i brug i begyndelsen af november. Byggeriet
havde da kun varet i få måneder. Vi var kommet i
klemme, idet ejeren af den hidtidige Falck-station skulle
benytte lokalerne til udbygning af en sparekasse.
Kommunen var meget velvillig. Man fandt en grund
ved siden af matcrielgården, og ejendommen blev op
ført. Imedens boede vi intermistisk på materielgården.
Der var ingen betænkeligheder.

Skulle have været nedlagt

Direktør Arno Andersson, der sammen med arkitekt
Thyge Kleemann har stået for byggeriet, lægger ikke
skjul på sin stolthed over det. Korpset har fået megen
station i godt udført håndværk for de 600.000 kr., det
hele har kostet inkl. driftschefens standardiserede møble
ment, der af mange grunde kan forventes at blive ud
nyttet 100 %.
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Nye pæne opholdslokaler I Ebel
toft.

Bygget med smag

- Stationen i Ebeltoft skulle egentlig have været nedlagt,
beretter direktør Andersson. Vi valgte at blive i byen
fordi:
1. Der er etableret en færgehavn med megen trafik det
meste af døgnet.
2. Der findes et almindeligt anerkendt sygehus i byen.
3. Der bor ca. 75.000 mennesker i en temmelig lang
periode af året, fordelt på 13.000 fastboende og over
60.000 sommerhusbeboere.
Station Ebeltoft har ingen brandslukningsforpligtelser,
men er ambulancetjeneste for hele området. Der er 26
km tit Rønde og 36 km til Grenå, hvor de nærmeste
Falck-stationer ligger.

Af et ikke-luksusbyggeri at være må Ebeltolt-stationen
nærme sig det ypperligste. Der er nylonfilt-gulve i hele
opholdsafdelingen, plasticmalede, pudsede vægge og
soverumsadskiliciser i form af spanske vægge, der mulig
gør luftcirkulation og sparer en egentlig rumadskilicise.
Til gengæld er der smagfuldt ofret lidt ekstra på lamper,
gardiner, billeder, køkkenafdeling og andet, der sætter
prikken over i’et.
Garagegulvet er endog usædvanligt pænt lavet, hvilket
er med til at sætte præg på stationen. Der er garageplads
til tre køretøjer og lukket carport med plads til andre
tre. Byggeriet er gennemført i hvide kalksandsten.
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Odder:

Endelig ny station
Lejede lokaler
Igennem lang tid har man i Odder med forventning
set hen til færdiggørelsen af de nye bygninger, der ligger
i forlængelse af kommunens brandstation. Rednings
stationen er opført af Odder kommune, og korpset lejer
lokalerne af kommunen.

Praktisk indrettet

Køkkenafdelingen I Odder.

I stueetagen findes stationslederkontor, vagtstue, køkken
og opholdsstue. Opholdsstuen er hyggelig og minder
meget om stuen i mange privathjem. I den ene ende har
man placeret spisebord og -stole, og i den anden ende
finder man de bløde stole omkring et sofabord. En
praktisk måde at indrette sig på, når man ikke råder
over alt for mange lokaler.

Garagerne

John Faurskov, Jorgen Blåberg
og Knud Mortensen nyder tilvæ
relsen i de nye lokaler.
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I den nye bygning råder korpset over fem garager, der
hver er 14 m lange. Det betyder, at der er mulighed for
at placere to vogne i hver garage, hvorved man har fået
alle vogne under tag. Samtidig er en af garagchallerne
indrettet til vaskeplads, hvor der er både varmt og koldt
vand.
Revisionsgrav har man naturligvis også, og denne er
bygget ned i et kælderrum, således at man fra dette
kælderrum, der er indrettet som værksted, kan udføre
alle former for reparationer.

I kælderen

Foruden vækstedet er her indrettet tre soverum, hver
med to køjer. Desuden depotrum og motionsrum med
kondicykel, ribber og vægtstænger. Så i Odder skal
mandskabel nok komme i form. Fælles med det kom
munale brandvæsen har man endvidere baderum med
toilet og brusere.

Et eksempel

På korpsets station er der 11 heltidsansatte. Såvel stationslcdcr O. H. Sørensen som det øvrige personale viste
begejstret - og ikke så lidt stolte - de nye lokaler frem.
Begejstringen forstår vi udmærket.
At kommunalt brandvæsen, civilforsvar og Falck kan
finde sammen under samme tag, kan vi kun tage med
som en ekstra glædelig begivenhed. Ikke mindst direktør
A. Andersson har meget kraftigt støttet denne løsning.
fpet

Århus
Der er svære problemer
med at skabe plads til
køretøjer og mandskab
samt radiofred til vagt
mestre. Derfor overvejes
forskellige
muligheder
for ekspansion, således
at byen kan få endnu
bedre Falck-betjening.
Holstebro
Med vagtcentral i Hol
stebro tænkes stationer
ne Holstebro, Struer,
Lemvig, Vinderup og Ulf
borg samkørt. Foreløbig
er man på planlægnings
stadiet, da mange tekni
ske problemer skal over
vindes.
Hobro
I Hobro har korpset er
hvervet en 7.500 m2 stor
grund, hvorpå der skal
bygges en ny station.
Grunden ligger ud til
Sdr. Ringvej, og der bli
ver gode udkørselsfor
hold. Om et nyoprettet
Hobro brandkorps, der
udmærker sig ved ikke at
have noget med brand
væsenet at gøre, vil købe
den nuværende brand
station vides ikke.

Den nye
station i Odder

Hammel:

Ville hellere have
en ny station
Byggeri i 1973
Stationen i Hammel har længe trængt til en afløser. I de
senere år har en sådan været på tale mange gange. I
1970 var man endda så fri at forvente et byggeri sat i
gang i „indeværende år“. Men nu synes det at være
realitet. I hvert fald har Århus-ledelsen budgetteret ud
gifterne for 1973.
- Det er i allerhøjeste grad påkrævet, fortæller direktør
Arno Andersson. Vi har et fortræffeligt mandskab på
stationen, og vi håber naturligvis, at ånden og sammen
holdet samt det imponerende gode virke holder i det nye
byggeri, som man har fortjent i mange år!

Fik tilbudt ombygning
Der lægges ikke skjul på, at den nye stations placering
ikke er så excellent som den nuværendes. Da man kunne
købe en naboejendom, blev personalet tilbudt en større
ombygning fremfor en ny station. Man vedtog at sige
nej. Det bliver bedre og mere effektivt med en ny
station, fordi flere reddere har bygget egne huse i nær
heden af den nye stations kommende placering, mener
stationen i Hammel. Et synspunkt, der er blevet fulgt.
Stationen ventes at koste 1 mill. kr.
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Den nye opholdsstue
i Skanderborg.

Hvis man var i Skanderborg
og blev der...
- er der plads til lænestolen!
I Skanderborg har man foretaget en tilbygning, hvorved
mandskabet har fået en dejlig, ny opholdsstue.
- Vi havde ikke plads til en lænestol, så vi blev nødt til
at bygge, fortalte stationsledcr Henning Møller, da vi
besøgte stationen.
Den nye bygning er opført i træ i tilslutning til kontor
og køkken. Opholdsstuen er 20 m2, og byggeriet er gen
nemført på ca. 1JX måned. Prisen har været kr. 25.000,
men så har man også fået nogle dejlige omgivelser til
det vagthavende personale.
/pet

Mere plads i Herning
I Herning er sidste hånd lagt på en tilbygning til mand
skabsfløjen på stationen. Herved bliver der frigjort loka
ler, således at vagtcentralen bliver moderniseret og om
skabt til at kunne centralalarmerc station Ikast, om for
synet og et par andre herrer vil.
Den nye fløj kommer til at indeholde opholdsstue for
mandskabet, lægcvagtsværelsc, assistentkontor og kontor
til stationslederen samt et rummeligt lokale til distriktslederen. I kælderen bliver skolestue og depotrum.
Byggeriet koster JX miH- kr., hvoraf vagtcentraludgif
terne tegner sig for en stor part.

Frederikshavn:

Bedste køb i mands minde
- men direktøren frygter

varmeregningen
Tidligere autohus
„Tålmodigheden er de fattiges rigdom"
hedder et gammelt mundheld. For korpset
hår det betydet, at en længe tiltrængt og
ofte udskudt nybygning for Frederikshavnstationen er blevet ændret til et køb af et
næsten nyt autohus, der tidligere blev be
nyttet til salg og service for traktorer og
mejetærskere.
Stationsleder P. E. Thingbak i Frederiks
havn har måttet sande et andet ordsprog
om, at den, som vil opnå store ting, må
våge mange nætter. Igennem næsten et
helt år holdt han en „varm" linie mellem
Frederikshavn Bank som sælger og korp
sets direktion som køber.
Det lykkedes, og den dag for et års tid
siden, da direktør Jørgen Falck iført pels
hue stillede i Frederikshavn og prentede
sit navn, var en stor dag.

Den ene garagehal.

Plads så det batter
Der er mange grunde til specielt at frem
hæve den nye Frederikshavn-station. For
det første, fordi den er usædvanlig frem
tidsvenlig. Der vil gå mange år, før den
bliver for lille. Hele 2290 m2 bebygget areal
til 16 mand og et tilsvarende antal køre
tøjer. Grunden er også stor - 6.000 m2.
For det andet har stationen de fleste af de
faciliteter, der skal til, plus en hel masse
andre, som man ofte må skære ned på,
når det gælder nybyggeri i korpset.
For det tredje har Falck gjort et godt køb.
Med ombygning og indretning har hele
herligheden kun kostet ca. 1,6 mill. kr. inkl.
en hel del værktøj, der indgik i handelen
og nu er „solgt" til korpsets specialværk
steder.
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Nyt og hensigtsmæssigt vagtbord med Agner Ole*
sen pa plads.

Mange rum og muligheder
Det vil være umuligt i detaljer at beskrive
de finesser, der findes på den ny, nord
jyske station. Der synes ikke at mangle
noget. Til gengæld er arealet så stort, at
man må prise sig lykkelig for samtale
anlæggene. Ellers er det for let at „for
svinde“ på stationen.
Stationen indeholder forstue, stor vagtcen
tral, stationslederkontor af en betragtelig
størrelse, slap-af-afdeling for vagtmestre,
dagligkantine, hvor man kan færdes med
kedeldragt, bruserum, dykkeromklædnings
afdeling, redningsførerrum til brug for kon
trol med brystpumper og ildslukkere, hånd
værksted med småt grej, forbindstofdepot,
to store garagehaller samt et akkvisitørkontor, opbygget som „glasbur“, opholds
afdeling med stue, sydvendt terrasse, sove
rum, køkken- og baderum, 65 m2 skole
stue og endnu en terrasse.
Men hermed er det ikke slut. Der er et
stort, mekanisk værksted med vaskehal og
revisionsgrav, koldt og varmt vand, samt
et reservedelsdepot, der mageligt kan
ændres til andre formål, f. eks. salgsbutik.
Desuden er der en anden bygning med
plads til entreprenørgrej og 3-4 køretøjer.
Og som rosinen i pølseenden kan nævnes
en carport til mandskabets biler.
Samkøring
Vagtcentralen administrerer kørslen for
stationerne Frederikshavn, Øster Vrå og
Sæby, der tilsammen har 30 mand og ud
fører ca. 20.000 assistancer.
- Man kan ved samkøring trække mand
skab og materiel derhen, hvor der er mest
brug for det, fortæller stationsleder Thingbak.
- Fridøgn kan f. eks. ikke ved vort system
falde samtidig på tre nabostationer, og ved
langture kan vi godt tage en mand fra
Frederikshavn og en fra Sæby til at kore
turen. Sker der f. eks. større ulykker i ét
distrikt, „fylder vi op" fra et andet.

Direktør Jørgen Falck:
- Det er en dejlig station, vi der har fået.
At købet er godt, behøver jeg nok ikke at
tilføje. Min eneste frygt er, at varmereg
ningen bliver stor med alle de lokaler og
store haller...
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Gladsaxe, hvor Johansen
havde sit daglige virke.
Vi vil ære hans minde.

Med sorg modtog vi med
delelse om. at akkvisitør
Gunnar Johansen, Akkvisi
tionsafdelingen i Køben
havn, pludseligt var afgået
ved døden den 27. oktober
1972. Gunnar Johansen blev
ansat i korpset i 1957 og
havde gennem hele sin an
sættelsesperiode sit virke i
akkivisitionsafdelingen.
Et
godt humør var kendeteg
nende for Johansen, der
med sit tiltalende væsen var
en vellidt Falck-mand såvel
i kundekredsen som blandt
kollegerne på stationen i

Den 3. november 1972 af
gik redder Fritz Siebert An
dersen, Vordingborg, ved
døden som følge af alvor
lige kvæstelser efter et tra
fikuheld. Fritz Andersen blev
ansat i korpset i 1966 og
havde igennem hele sin an
sættelsesperiode været til
knyttet stationen i Vording
borg. Andersen var en tro
fast kammerat og en pligt
opfyldende redder, der i en
alder af kun 27 år pludse
ligt blev revet bort.
Vi vil ære hans minde.
Fritz Andersen.

REDDER
Ungredderne Hans Peter
Hansen, Tåstrup, Arne Clau
sen, Haderslev, og Leif
Vejen Larsen, Herning, er
alle pr. 1. august 1972 ud
lært som reddere.
Pr. 4. august 1972 er ung
redder Jørgen Preben Laur
sen, Hillerød, udlært som
redder.
Ungredderne Kurt Petersen,
Birkerød, og Preben Stef
fensen, Ballerup, er begge
udlært som reddere pr. 1.
november 1972.

REDNINGSFØRER
Redder Jørgen Hove Kri
stensen, Fjerritslev, er pr. 1.
august 1972 udnævnt til red
ningsfører i Fjerritslev.

VAGTMESTER
Redder Hans-Jørgen Bren
ner, Vesterbro, er pr. 1. no
vember 1972 udnævnt til
vagtmester på Vesterbro.
Redder John Spuur, Sundbyøster, er pr. 1. november
1972 udnævnt til vagtmester
i Tårnby.
Redder Carl Erik Andersen,
Frederiksberg, er pr. 1. no
vember 1972 udnævnt til
vagtmester på Vesterbro.
Pr. 1. december 1972 er føl
gende udnævnt til vagt
mestre:
Redder Erik Høeg, Rolkilde.
Redningsforer Finn Lang
gård, Roskilde.
Redningsfører Reinholdt V.
Jørgensen, Roskilde.

Redningsforer Louis Ansgar
Pedersen, Roskilde.
Redder Henning Givskud
Kristensen, Helsingør.
Alle udnævnelser er foreta
get med uændret tjeneste
sted.

BRANDASSISTENT
Brandmand Egon Wesen
berg Nielsen, Bramminge,
er pr. 1. juli 1972 udnævnt
til brandassistent i Bram
minge.

ADMINISTRATION
Kontorassistent Henry Jør
gensen, Inkassoafdelingen,
Falck-Huset i København, er
pr. 1. november 1972 ud
nævnt til kontoroverassi
stent.
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STATIONSLEDER
Som ny stationsleder i Få
borg‘har ledelsen på Fyn
udpeget assistent Evald
Madsen, der tiltræder sta
tionslederstillingen pr. 1. ja
nuar 1973. Evald Madsen
blev ansat som redder i Es
bjerg i 1961, udnævnt til
redningsfører i 1965 og til
assistent i 1968. Madsen har

været ansat på stationen i
Esbjerg indtil sommeren
1971, hvor han fik bevilget
orlov for at varetage en
post som brand- og red
ningsleder ved Esbjerg luft
havn. Evald Madsen har
gennemgået en lang række
kurser såvel inden som
uden for korpset og er bl. a.
uddannet inden for Civilfor
svarskorpset som instruktør
i brandtjeneste.

Evald Madsen.

Køreklar holder vinterferie
Fra nytår har Lars E. Christiansen opnået at

kunne holde lidt mere fri. I mange år har han
turet rundt med kontaktvognen og samlet
spørgsmål ind til „Køreklar". De sidste par år
har vi som bekendt medvirket med demonstra
tioner, omtale af forste-hjælp m. v. I foreløbig
3 måneder er „Køreklar" nu et telefonprogram,
hvor lyttersporgsmål besvares af repræsentan
ter for FDM og politi.
Om vi skal medvirke igen oq om kontaktvognen
rykker ud til sommer vides der intet om endnu.

Ny redningsfilm

Forsvaret har ladet fremstille en ny film om
SOK- og RCC-aktioner. Filmen bærer titlen „FL
310 savnes“ og handler om en undsætnings
aktion til en Vestero-kutter med såret mand
om bord og maskinskade. Filmen skildrer i
enkeltheder det store redningsapparat, og vi
medvirker i slutningen. Filmen er produceret
af Flemming Adstofte.

Flere gule blinklys

Pr. 1. januar 1973 er det vedtaget, at land
brugsredskaber og traktorer må anvende gult
roterende blinklys under kørsel.
Det er altså nu tilladt snerydningsmateriel og
landmænd at anvende blinklys medens de kø
rer, medens redningskorpset kun må benytte
lysene under stationært arbejde, med mindre
der er tale om undtagelsesvis bugsering på
motorveje.

Sikkerhedsseler
Sociolog Leon Østergaard fra FDM har på et

ret spinkelt statistisk materiale konkluderet en
række væsentlige ting om sikkerhedsselers
brug.
Ældre bilister er mere risikobevidste end yng
re. Til gengæld er de yngre lettere at påvirke
gennem propaganda. Den bedste propaganda
for sikkerhedsseler er den almindeligt anvend
te „mund til mund'-metode mellem bilisterne.
Det at politiets personale ikke anvender sik
kerhedsseler tillægger bilisterne stor betyd
ning. Politiorganisationerne har svaret, at de
muligvis vil gå ind for brugen af sikkerheds
seler, hvis der bliver anskaffet rulleseler. Om
rulleseler siger vore - og nogle racerkoreres
erfaringer, at de i visse situationer ingen
beskyttelse yder, f. eks. hvis bilen rammes fra
siden og langsomt triller rundt, eller korer i
grøften.
Justitsministeriet har varslet, at det måske
bliver obligatorisk herhjemme at anvende sik
kerhedsseler.
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DET DANSKE SPROG !!
3 lektion
ved Aage Rørmark

- Lægen var tilkaldt, men ikke hjemme.

Lægen var tilkaldt
For nylig oplevede jeg. at
der i en rapport stod, at læge
var tilkaldt. Da del ikke
yderligere fremgik af rappor
ten. hvad han havde gjort
ved den tilskadekomne, lod
jeg spørge, hvorefter jeg fik
det svar, at vel var han til
kaldt, men han var ikke
kommet, da han ikke var
hjemme.

Ikke flere vaniliekranse
Jo, sandelig er dansk et
kuriøst udtryksmiddel. Jeg
vil inderligt håbe, at vi aldrig
får vaniljekranse til kaffen
ved vore møder, for når jeg
har spist kransen, vil det
være mig umuligt at gøre
rede for. hvor jeg har gjort
af hullet.

De gi. redaeteur
har i sin viisdom fundet ud af, at de med
arbejdere, der nøjagtigt ved, hvorledes et
blad skal laves og skrives, som regel er de
samme personer, der ikke formår at sætte
sig ned og skrive en eneste artikel.
Svar vedr. udrykningskørsel!
Nej - korpset agter ikke at forsyne dyreambulancer med udrykningshorn, før ju
stitsministeriet har godkendt de amerikan
ske waw-waw-horn.
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Station forevist

Egentlige stationsindvielsi
er ved at være sjældne
korpset. Forst og fremrre:
fordi en station som reg<
har været i brug længe, ii
den den er modtagelig fc
gæster til indvielse. Men c
lokale myndigheder m. I
ofte gerne vil se vore
stationer, arrangeres „fon
visninger*'. Fornylig var di
Kalundborg-stationens ti
til forevisning for borgini
ster og byråd m.fl.

Ørnegaarden

En af Falcks forste stationer, Ørnegaarden, der blev erh>
vet i 1926 vil snart ikke mere være i korpsets eje. Ør
gaarden skriver sin historie helt tilbage til 1600-tallet, n
har i dette århundrede prentet sig som symbol på F al<
Redningskorps. Så meget, at Falck-fuglen ofte blivetegnet som „Ørnen“.
Det er med vemod, vi erkender udviklingen og tager
sked med gården.

Farvel til god ven

De færreste ved vel, at korpset i et par år har været up
sor for Kobenhavns ZOO's grønlandske jagtfalk.
Nu er den desværre dod - og vil ikke blive erstattet I
brod sig - som andre falke ikke om tilværelsen som I
I et bur uden de store udfoldelsesmuligheder.

Tankvogn væltet
I Kobenhavns Lufthavn væltede fornylig en tankvogn. Den
brandbeskyttende del klarede lufthavnsbrandvæsenet na
turligvis selv, medens Falck fik til opgave at lofte kolossen
pa ret kol igen. Billedet illustrerer det samspil, der-skal
til, for at noget sådant fungerer godt.

Grønlandsk

F«Ico rusticolus cai
Greenland File
Gr&nlindiacher Ji<
Granland, N Amerika, N

Findes kun
andre zoologiske

HJÆLP
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BLINKLYS
PÄ NØDTELE
FONERNE
- kan det nedsætte
ulykkesfaren på
motorveje?

Dagen efter den store ulykke på
Vestmotorvejen var diskussio
nen i gang. I hovedsagen har
den siden drejet sig om beton
veje contra andre belægnings 
typer.
En lagerforvalter fremsatte dog
en idé, som måske vil vise sig
at være en af de få, der kan
være med til at nedsætte ulyk
kesrisikoen på motorvejene.
Han foreslog i „Køreklar“, at
nødtelefonerne bliver forsynet
med blinklys, der skal tændes,
når der sker en ulykke.
Falck blev bedt om en kommen
tar. Den var positiv og gik rent
umiddelbart ud på, at et sådant
lys burde være blåt og roteren
de, og at det skulle tændes og
slukkes af alarmcentralerne måske skulle der sektioneres.
Efter forslaget vil der - når en
ulykke sker - blive kaldt efter
hjælp på nødtelefonen. Alarm
centralen tænder på de foregå
ende 3-5 km’s nødtelefoner blå
roterende lys, hvorefter bilister
- selv i tåge og om natten - kan
se, at der forude er sket en ulyk
ke, måske med vejspærring. Når
politi og Falck er færdig på
ulykkesstedet, meldes der af,
hvorefter lysene slukkes.
For at få sagen rigtigt belyst,
har vi sendt den til udtalelse hos
vore hovedkontorer og distrikts
ledere. Materialet vil blive over
ladt de kompetente myndig
heder.

Læs rapporten om
ulykken på
vestmotorvejen
på de følgende sider
43
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Assistent Carl Aage Grønbech, der tilfældigvis var på
station Rødovre og deltog
i frigørelsen af den eneste
alvorligt fastklemte - en
lastvognschauffør:
- Jeg var hos ham det me
ste af tiden og havde fuld
kontrol med, at han efter
omstændighederne
havde
det godt. Power-værktøjet
blev desværre ødelagt. Der
for håndarbejde 4- en kran
vogn foran til at trække i
førerhuset. Denne kranvogn
var på vej frem til stedet,
da en Camoni-mand tilbød
at komme med sit fejeblad.
Jeg afslog, idet vor vogn
ville være hurtigere frem
me, og fordi vi i sådan en
situation kun kan arbejde
med Falck-mandskab. De
kender vore tegn og ordrer.
Det tog 37 minutter fra ulyk
ken var sket til chaufføren
var fri. Jeg synes ikke, det
var for lang tid.
Redderne G. Bager og B.
Sørensen,
Rødovre,
der
kom med redningsvogn:
- Vi kom jo fra den „forker
te" side, hvorfor den ene af
os måtte fortsætte til Ring
vejen og vende. Vi assiste
rede med at frigøre den
fastklemte chauffør, først
med frigørelsesværktøj og
siden med nedstrygere.
Vagtmester Ib Jensen, Rød
ovre, der disponerede på
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Der var nogle, der havde lidt ondt af Ernst
den dag i januar. Det er der egentlig ikke no
get at sige til, for Ernst Fuglsbjerg, 33 år og
redder på døgnvagt på 6. år i Hillerød, skulle
have HJÆLP’s medarbejder på slæb de næ
ste 24 timer. Det skal dog straks siges, at han
tog det pænt.
Stationsleder Børge Gullach havde fundet ud
af, at jeg også skulle bestille noget, når jeg
var med - så hvis jeg troede, at jeg blot skulle
se på, blev jeg hurtigt klar over, at det var en
misforståelse.
Kl. 7.43_________________

- befandt jeg mig ved siden
af min „makker“ i ambulan
cen, nærmere betegnet en
Mercedes-Benz 200 D-ambulance fra 1966. Med vemod
i stemmen fortalte Ernst
mig, at den skulle udskiftes
i 1973, og ved nærmere ef
tersyn tror jeg, at det var en
fornuftig disposition, bl. a.
fordi vejr og vind i tidens
løb har forsynet vognens
førerhus med ekstra frisk
luftsindtag i vognbunden.
Derudover fungerede vog
nen fint - når man kendte
den. Men vi får jo alle nogle
skavanker på vores gamle
dage.
Vor første tur gjaldt afhent
ningen af en invalid dreng,
der skulle køres i skole. Her
mødte jeg for første gang
den service, der ydes, når
FALCK betjener kunderne.
Kl. 8.14

~

- var den første skoleelev
kommet til skade, så han
blev kørt til skadestuen.

Kl. 8.32

~

- blev vi sendt til et af byens
plejehjem for at køre en
herre til undersøgelse på
FAC - undskyld mit fag

sprog, men jeg mener Frede
riksborg Amts Centralsyge
hus.
Herefter kunne der blive tid
til
formiddagskaffe, som
blev indtaget på stationen.
De fleste af redderne kom
„hjem“, mens vi drak kaffe
- en uundværlig drik for en
FALCK-mand. Under kaf
fen fik vi afklaret en del

Redder Ernst Fuglsbjerg I aktion.

smä-problemer såsom skatte
systemet, afslutningen på kri
gen i Vietnam, følgerne af
optagelsen i EF og Fraizers
nederlag.
KL 9.50__________________
- kørte vi ud til en mindre
landsby for at hente en da
me, der skulle indlægges på
FAC. Det begyndte efter
hånden at gå op for mig, at
redderens job egentlig er
ganske spændende og i hvert
fald afvekslende. Det viste
sig også, at redderne ikke
netop virkede nedtrykte, når
man nåede sygehuset med
dets indhold af sygeplejer
sker, sygehjælpere og hus
assistenter. Også patienterne
var flinke og rare, og vi fik
mangen hyggelig sludder den
dag.

Fra kl. 10.27 til kl. 14.25
- kørte vi 5 ture i træk til og
fra amtssygehuset og andre
sygehuse i København, og
efter at mit „maveur“ havde
ringet et par timer, blev der
tid til frokost på stationen
ved 15-tiden. Jeg fandt her
det mest velforsynede mar
ketenderi, jeg har set siden
min værnepligtstid. Til trods
for at FALCK har boet i
huset siden 1931, har man
forstået at indrette sig og
hygge sig i de forhåndenvæ
rende lokaliteter. Det skal
dog ingen hemmelighed væ
re, at man i Hillerød glæder
sig til at læse om sig selv i
HJÆLP i rubrikken „Bygge
sager“. Men det varer nok
heller ikke så mange år, så
vidt jeg har forstået.

KL 15.37_________________
- startede vi som kran-reddere, idet vi skulle assistere
en lastvogn, der var gået i
stå. Det foregik i 6956, en
firehjulstrukken BEDFORD
R, der i udstyr kun mang
lede et nyrebælte. På fem
minutter var havaristen i
gang igen, og vor nye tur kl.
16.17 gjaldt det kommunale
rensningsanlæg, hvor det var
lykkedes en ung mand at få
bragt sin traktor med tilhø
rende „tankvogn“ ud i et
sumpet terræn, hvor han
hverken kunne komme frem
eller tilbage. Nå, problemer
er til for at løses, så efter at
vi havde fået tømt tanken
for de 5000 liter vand, fik vi
ham halet op på fast grund
igen.
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Kl. 17.45
- var denne opgave slut, og
da der ikke var flere ture til
vores markkranvogn, fik vi
lejlighed til at få vor aftens
mad ved 18-tiden.

og tilfredse, idet de havde
forestillet sig at skulle slæbes
hjem' med kone, barn og
hund.

KL 0.04_________________

KL 18.48________________
- var vi i sving igen, denne
gang som ambulance uden
udrykning efter en ældre da
me, der havde brækket ar
men. Hun blev - som var
hun af porcelæn - lagt på
båre og kørt til skadestuen.
På hjemturen herfra opda
gede vi, at der fra et hus
slog røg og gnister op ad
skorstenen - det typiske tegn
på en skorstensbrand. Der
blev slået alarm over vog
nens radio, og da huset lå
mørkt og øde hen, gik vi på
rekognoscering i husets kæl
der. Det viste sig at være et
snedkeri, og efter at have
fundet indehaveren i et skur
bagved, blev det opklaret, at
han i sit fyr var ved at af
brænde nogle spåner. Det vi
ste sig senere, at det ikke var
første gang, hans afbrændin
ger havde afstedkommet en
brandudrykning.
Vi
var
hjemme igen kl. 19.39.

Fra kl. 20.49 til kl. 23.59
- havde vi et par ture med
den lille DATSUN-bugservogn for at hjælpe et par bi
lister med kogende kølere.
De blev begge hjulpet „on
location“, idet den ene fik
sat en ny pakning i (lavet på
stedet) og den anden fik
„forbundet“ sin utætte kølerslange med isolerbånd og
hæfteplaster. De kørte begge
derfra ved egen hjælp, glade
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- kom der en opringning fra
politiet, der netop havde fået
en ny beboer i detentionen.
Han havde været i håndgri
belig diskussion med en li
geså „fugtig“ herre på et
værtshus, så han trængte til
et lille eftersyn på skade
stuen. Han viste sig at være
ret så urolig og var meget
interesseret i et rask lille
slagsmål med os tre. Det lod
sig dog ikke gøre, da Ernst
havde fat i hans håndled. På
skadestuen ankom politiet
lidt efter os, og på mig vir
kede det, som om syge
plejerskerne fik lidt mere
farve i kinderne, da der an
kom to granvoksne betjente,
netop som vi havde sagt, at
nu gik vi.
Jeg var efterhånden blevet
ret interesseret i at se dyner,
og på stationen havde jeg
netop fået redt min seng, da
den grønne lampe lyste igen
(kl. 0.57). Denne gang var
det en taxachauffør, der var
kørt over en stor sten og
havde fået smadret bundkar
og kobling. Her var en repa
ration på stedet jo umulig, så
efter at vejen var renset for
motorolie, kom taxaen hjem
på ryggen af en ladvogn.
Hen mod kl. 2.30 kom jeg
ned under den eftertragtede
dyne, og herefter var mit ar
bejde på denne vagt slut.
Ved 7.30 tiden sagde jeg far
vel og tak for et meget be
givenhedsrigt døgn.
- greve -

KON
ELU
SION
I toget hjem havde jeg mu
lighed for at få lidt samling
på alle mine oplevelser i det
forløbne døgn.
Ud af de 120 rapporter, Hil
lerød slog i det døgn, var
jeg med på de 17. Ifølge
rapporterne havde min sam
lede effektive arbejdstid væ
ret på 12 timer og 42 minut
ter. Resten af de 24 timer
havde været pauser af kor
tere eller længere varighed,
så jeg kunne egentlig ikke
påstå, at jeg var overtræt. En
del af „pause-tiden“ var selv
følgelig gået med at klargøre
vognene til nye ture, men jeg
fandt alligevel ud af, at red
derne egentlig føler sig godt
tilpas på deres arbejdsplads.
Dette kom rigtigt til udtryk
om aftenen ved aftenkaffen
og fjernsynet, hvor man sad
og diskuterede dagens opga
ver og smådrillede hinanden
på en hyggelig måde.
Jeg forstår så udmærket, at
redderne er tilfredse på de
res arbejdsplads. Og at de
er det, kan man tydeligt
mærke gennem forholdet til
kunder og kolleger.
Vel hjemkommet opdagede
jeg endnu en charme ved
døgnvagten: Min kone havde
vasket op i aftes! Det plejer
ellers at være mit job, så jeg
regnede hurtigt ud, at som
redder på døgnvagt skulle
jeg kun vaske op det halve
antal gange. Så hvis der er
nogen, der mangler en red
der, så henvend Dem ven
ligst til
_ ereve

BREVE UDEFRA
Til Falck
i Odder
Hermed en lille hilsen til de to, der
torsdag aften reddede vildanden.
Anden kan nok ikke selv betale for as
sistancen, så hvis der skal afregnes
for hjælpen, må De gerne sende reg
ningen til mig.
Med venlig hilsen
Johan Bursche

Jeg vil gerne klage over
- At jeres folk i København er så sju
skede med deres uniformering. Det ser
man ikke i provinsen!
En Falck tilhænger
Ovennævnte, der er modtaget via Rød
ovre Centrums ROS og RIS kasse i for
bindelse med Falck-ugen i Rødovre
Centrum, kan måske give én eller an
den stof til eftertanke.

Falck-Zonen
Skive
Hermed vil vi gerne udtrykke vor taknemmelighed for en fin service og god og hensyns
fuld kørsel fra Spottrup til Assens.
De venligste hilsener
Inger og T. Hjorth.
Station Skive oplyser, at nævnte assistance vedrører hjemtransport af forer og passagerer
efter færdselsuheld på vinterens første snevejrsdag. Assistancen udførtes af rednings
fører Edgar Hansen, Skive.

Falckstationen
Løgstør
Min kone og jeg siger Dem tak for transporten til København. Min kone har det lidt
bedre; men er meget afkræftet.
Vi fik ikke sagt farvel til chaufføren. Vil De hilse ham og sige tak!
Han kørte så godt og hensynsfuldt, at det var en glæde at køre med ham.
Venlig hilsen
Asta og Johs. Talleruphuus
Sygeturen fra Løgstør til København blev udført af redder Jørgen Iversen, Logstør.
Falcks Redningskorps
Jeg kan ikke afholde mig fra hermed spontant at udtrykke min uforbeholdne be
undring for korpsets effektive service.
I 22 år har jeg været abonnent og kun lejlighedsvis haft brug for småassistancer ind
til i torsdags, da vognen brød sammen ved Åbenrå og tillige med min kone og mig
måtte befordres hjem til Helsingør.
Jeg er dybt imponeret over den enestående effektivitet, hvormed opgaven blev løst
samt tillige over den elskværdighed og hjælpsomhed, som uden undtagelse blev ud
vist af personalet i alle led undervejs.
Med venlig hilsen
Eivind Raabo, Helsingør
Station Åbenrå oplyser, at assistancen udførtes af redder Jørgen Gjelstrup.
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håbentlig har været til glæde
før de mange børn, der har
været med forældrene på
indkøb.
I Tåstrup Stationscenter var
der i biblioteket arrangeret
en udstilling om korpset,
hvor man blandt andet
kunne hente brochuremate
riale om alle vore mange
artede gøremål.

Filmforevisning

I forrelningscentrenc vistes
korpsfilmen „når NØDEN
er størst“ ved i alt 50
forestillinger.
Adgangskort
udleveredes fra flere forret
ninger, og filmen er herved
blevet set af omkring 2500
mennesker.

Falck-uge - En ny og
spændende salgsaktivitet
Som noget helt nyt er man i
København A/S gået i gang
med at arrangere Falck-uger
i forskellige butikscentre. På
nuværende tidspunkt er der
således afviklet Falck-uge i
Tåstrup, i Rødovre Centrum
og i Hørsholm. Alle steder
har korpset i en uge haft ud
stilling og forskellige andre
aktiviteter.
Nye køretøjer
I butikscentrenes overdæk
kede
gå-gader
placerede
korpset nogle af de nyeste
vogne, der herved blev frem
vist og demonstreret for
publikum. Samtidig oprette
des et servicecenter, der fun
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gerede som konsulent- og
salgsstand. Disse service-cen
tre blev igennem hele udstillingspcrioden flittigt besøgt
af kunder, der ønskede at
tegne abonnement, købe ild
slukkere eller få fyldt for
bindskasser
op.
Under
Falck-ugen i Rødovre Cen
trum blev således foretaget
opfyldning af ca. 1000 for
bindskasser til familieabon
nenter og omkring 100 op
fyldninger af autobokse.
Udklipsark til børn
L butikscentrenes forretnin
ger blev der udleveret ud
klipsark til alle børn. Det
blev i alt til ca. 20.000 ud
klipsark, der på denne måde
er distribueret, og som for

Demonstration af materiel
Der fremvistes nye vogne og
nyt materiel i de to forret
ningscentre, og det havde
publikums store interesse at
se vognenes indretning og
udstyr.
I Tåstrup Slationscenter ar
rangeredes en demonstration
af station Tåstrups nye
drejestige samt stationens

snorkel. Der var her mulig
hed for alle, der kom langt
nok frem i køen og stadig
havde modet i behold, for
at komme en tur til vejrs.
I Rødovre Centrum demon
streredes genoplivning ved
mund-til-næse metoden. Og
så her fik publikum mulig
hed for at tage aktivt del i
demonstrationen, idet alle
kunne forsøge sig på dukken
„Anne“. I Hørsholm sagde
vi goddag til prinsesse Bene
dicte.
Flere mennesker
Fra Centerforeningerne er
der givet udtryk for, at vi i
de pågældende perioder har
været medvirkende til at for
øge publikumsbesoget og
dermed omsætningen i cen
trenes forretninger. Dette
kan vi naturligvis kun glæde
os over, samtidig med at det
er lykkedes at skabe en
endnu bedre kontakt til en
del af de mennesker, der til
daglig kun kender os fra de
blå blink og de hylende si
rener, når de møder os i
hverdagens trafik.
/pet

EN ANER
KENDELSE
Indledningsvis er i aftalen
om vort virksomhedsnævn
trivslen angivet som et væ
sentligt sigte for nævnets ar
bejde. Trivselsbegrebet er
ganske vist ikke defineret
nærmere, men hvis vi ved
trivsel forstar resultatel af
gentagne oplevelser af til
fredshed og definerer til
fredshed som en aktuel følelse hos den, der synes, al
han på el givet tidspunkt får
opfyldt en forventning i del
samvirke, han er knyttet til.
så har vi også forpligtet os
til at interessere os en hel
del for de midler, der skaber
tilfredshed. Om så nævnet
har levet op til den forvent
ning, kan man diskutere. Går
man lidt mere i dybden for
al finde frem til de faktorer,
der via tilfredsheden frem
kalder trivsel, havner man i
en samling midler, hvoraf
her kun skal omtales det
enkle sæt. der omfatter aner
kendelse.
På vore kurser for ledere
har vi gang på gang under
foredrag og diskussioner un
derstreget, hvor vigtigt del er
for mennesker at blive aner
kendt. Vi ønsker alle al få
bekræftet af vore omgivel
ser, at vi beskæftiger os med
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noget meningsfyldt, og at vi
gør del godt. Præslerer vi
engang imellem noget virke
lig godt, noget der ligger lidt
udover, hvad man strengt ta
get forventer, sa skuffes vi,
hvis andre ikke vurderer
præstationen efter fortjene
ste. Del vil sige, andre har
måske nok vurderet præsta
tionen som særlig god, men
de har ikke ytret sig aner
kendende. og så udebliver
tilfredshedsfornemmelsen.
Det ville ikke være svært at
nævne nogle eksempler på
den slags forsømmelser, men
vi vil lade dem ligge og
nøjes med at håbe på en
bedring.
Der er mange former for
anerkendelse, og det er in
genlunde ligegyldigt, hvorfra
den kommer. Der skal være
bund i den. Den skal kom
me fra nogen, der har for
stand på at vurdere præsta
tionen. Gør den det, kan en
enkelt lille sætning som „det
var sør'mc fint klaret“ eller
blot et klap på skulderen
varme dybt.
Allerede for sa lang tid
siden da psykologer ikke
rigtigt var kommet pa mode,
havde vi en klar fornem
melse af anerkendelsens be

tydning. Vi belønnede folk
for præstationer, der la ud
over, hvad vi kunne for
vente. Og for godt 30 ar
siden fik vi lidt system i
disse belønninger. Det skele
ved oprettelsen af et legat,
hvis midler blev betalt af
grosserer Kai Lippmann, der
var næstformand i bestyrel
sen. I 1956. da vi fejrede
korpsets 50 ars jubilæum,
blev legatet ændret til „So
phus Falcks mindelegat“, og
kapitalen blev forøget. Ved
hjælp af delte legat fik vi en
god mulighed for at påskøn
ne en særlig god indsats eller
anerkend el ses væ rd i g ad f.æ rd.
Man kan blot beklage, at
delle udmærkede legal \ed
inflationens hjælp er skrumpel ind til mindre end den
halve værdi, sa belønninger
ne efterhanden nærmest er
blevet symbolske. Skal .vi
derfor leve lidt op ti! nutiden
og interessere os for et af de
væsentligste formål i nævns
aftalen, ma vi nok se med
megen sympati pa en snar
lig forøgelse af legalkapita
len. Ellers risikerer vi. al le
gatportionerne far et lidt ko
misk skær. Bevares, det er
vel forsi og fremmest del
anerkendende element i til
delingen af en legatportion,
der i sin lid er tænkt pa.
Men man skal ikke som
strudsen stikke hovedet i
busken og tro. at den økono
miske del af belønningen er
underordnet. Den bor være,
så den er til at lage og fole
på.
I øvrigt ma den anerken
delse. der udgør en trivsels
faklor, først og fremmesi
være den. der finder sted el
ler burde finde sted i forbin
delse med det daglige job.
Den leder, der ikke forstar
al vurdere og udtrykke sin

mening om en god indsats,
sætter noget værdifuldt over
styr. Har en mand præsteret
noget særligt godt, skal man
ikke vente med at sige det til
ham, indtil han engang skal
fejre jubilæum eller en rund
fodselsdag. Disse festlige lej
ligheder kan såmænd være
meget gode, men ncton fordi
de kalder på venligheden og
de pæne ord. som måske til
med lidt anstrengt er rodet
frem i dagens anledning, er
der hos mange sået lidt tvivl
i sindet. Er der nu virkelig
dækning for det. der bliver
sagt? Man finder jo ikke på
at sige noget skidt til en
mand, der iubilercr eller fyl
der rundt. På sin vis gælder
det samme ved begravelser.
Den, der virkelig har gjort
sig fortjent til en anerken
delse, bør have den. mens
han lever.
Det ligger næsten i sagens
natur, at vi tit har anledning
til at anerkende en god ind
sats. Vi gør det som sagt
hver 3. oktober ved hjælp af
det indskrumpede mindele
gat. Men hvad gør vi den
øvrige del af aret? Og får
vi fat i de præstationer af
karat, der ydes i det stille?
Vi prøver så godt, vi kan,
ved hjælp af avisudklip og
rapporter fra stationerne,
men man kan godt sidde til
bage med den tanke, at no
get glipper.
Med disse indledende be
mærkninger skulle der være
skabt grundlag for en smule
omtale af en medarbejder,
som vi ganske givet har al
mulig grund til al anerken
de. Når vi kun sjældent og
nærmest perifert har gjort
det, er det ikke, fordi vi er
uvidende om, at han i mange
år har ydet et særdeles om
fattende og nyttigt arbejde.

Måske er grunden den simp
le, at han lider af overdreven
beskedenhed og så vidt vides
aldrig har trukket landets
største og dyreste tyr op fra
en mose eller klatret op i en
100 m høj radiomast. Han er
ikke den, der slår på tromme
for sig selv, og da han som
me lider godt kan være lidt
irriteret og irriterende, er det
vist aldrig faldet andre ind
at røre trommen for ham.
Og det har længe været uri
meligt. Vi kender ham alle
sammen, måske bortset fra
de ganske nyansatte. Vi ved,
at han sidder inde med en
enorm viden, at han er inspi
rerende, energisk og produk
tiv og ind imellem kan han
være morsom som få. På sin
vis har han det som profe
ten, der er mere agtet i det
fremmende end blandt sine
egne. Det er lidt svært at
forestille sig, hvad vi skulle
gøre uden ham. Man kan
næppe finde en tilsvarende,
og skulle han skabes, ville
det tage mange år. Vi skyl
der ham virkelig tak, og den
bør ikke afvente noget jubi
læum eller en rund fødsels
dag.
Til orientering for nyansatte
skal det tilføjes, at den om
talte, meget værdifulde med
arbejder er korpsinstruktør,
vor medicinske specialist,
skaber og leder af vort insti
tut, vicepræsident i Associa
tion internationale de Sauvetage et de Premiers Secours
en Cas og redaktør af og
medarbejder ved det euro
pæiske tidsskrift „Interrescue“. Hans navn er Aage
Rørmark.
BJ

Patientbefordringstakster

På grundlag af stigende om
kostninger er det vedtaget pr.
1. januar 1973 at forhøje de
gældende mand-minut-takster
for patientbefordring med 3
ore til 43 øre pr. mand/minut.
Husstandsabonnement

1. april 1973 vil korpset ind
føre ændrede abonnements
betingelser for 01-abonnementer - familieabonnement.
Det gøres på baggrund af. at
det offentlige sandsynligvis i
fremtiden vil betale en større
del af den nuværende sygekorsel under abonnement. De
nye betingelser vil blive med
delt samtlige abonnenter gen
nem Falck-Bladet, der ud
kommer i begyndelsen af
juni måned.
Lederavls

Det overvejes at udvide infor
mationen over for vore ledere
med en ..Lederinformation“,
der skal udsendes som „kon
takt“ - d. v. s. når der skøn
nes at være behov. Der er
foreløbig aftalt en prøvepe
riode for udsendelsen.
Genoplivningskuffert

Hos fa. Asmund Lærdahl,
Norge, der repræsenteres af
fa. Dameca i København, har
korpset bestilt 300 genopliv
ningskufferter, der skal ud
stationeres i ambulancer og
sygetransportvogne. De nye
kufferter vil med det fastsatte
indhold blive leveret under
betegnelsen FALCK - GEN
OPLIVNINGSUDSTYR.
Skilte til bygninger

Fællesforbundets tekniske af
deling arbejder p.t. med at
få fastsat ensartede retnings
linier for skiltning på bygnin
ger. Korpsnavn FALCK eller
FALCK ZONEN vil i ensarte
de typer komme til at præge
bygningerne - hvor der er
plads, det lange, hvor der
ikke er plads, det korte. Sam
tidig skal bygninger forsynes
med en oplyst FALCK, så
man også om natten kan se,
hvor vi bor.
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Henry Jørgensen:

Engang i
eftersommeren
gjorde vore mekanikere os
bekendt med alle de nye
ting, der forekommer i de
nye vogne, og man foreslog
en form for efteruddannelse
og specielt med henblik pa
VW.
Vi henvendte os til den lo
kale VW-forhandler, og han
foranledigede derefter en
kontakt til S.M.C.-serviceskolen i Århus.
Denne skole påtog sig be
redvilligt al lave et kursus
for vort patruljemandskab,
og man tilbod os et kursus
af tre dages varighed med
formiddagskaffe, frokost og
eftermiddagskaffe betalt for
indtil 12 deltagere.
Deltagerne blev:
2 mand fra Kolding
4 mand fra Vejle
3 mand fra Horsens
1 mand fra Hornsyld
2 mand fra Århus.
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Når Hornsyld er med i dette
selskab, er det fordi, Horn
syld fik en vejpatruljevogn
fra december med henblik
på færgetrafikken på Juels
minde.
Igen må vi med vore erfa
ringer animere andre statio
ner til at benytte vejpatrulje
- i endnu højere grad end
tilfældet er, men kun beman
det med mekanikere, idet det
vel nok er den største forud
sætning for en fuldendt ser
vice på dette område.
Hvor antallet af mekanikere
på stationerne ikke mulig
gør en sådan fast beman
ding, bor man ved kommen
de ansættelser være opmærk
som herpå.
For Vejle og Horsens kan
nævnes, at vejpalruljen hvert
sted klarer ca. 30 % af alle
autoassistancer, og transport
vognene klarer ca. 50<7c, så
der er næppe tvivl om. at det
er de to typer vogne, vi bør
satse mest på fremover.
HJ

Niels Bundgaard:
Efter en kort indledning ar
bejdede vi i grupper for i
fællesskab at finde frem til
hyppigste årsager til kørsels
stop på landevejen, og hvad
vi gerne ville have gennem
gået på kurset. Med henblik
på det sidstnævnte tænktes
der på de problemer, vi i det
daglige kunne støde på, for
skellige afhjælpningsmulig
heder, hvad vi selv kunne
reparere, og hvad der skulle
på værksted.
Vi begyndte med at dele for
skellige modeller op i typer,
således at vi hurtigt kunne
finde de rigtige reservedele
frem. Med type- og motor
nummer kan man se både
motorstørrelse og årgang.
Derefter blev vi undervist i
fejlårsager og afhjælpnings
muligheder ved tændingsan
læg og om tændrør, hvor det
er meget vigtigt med rigtig
varmeværdi, korrekt afstand
og tilspænding. Vedrørende
tændingsindstiliing og kon
taktudskiftning fik vi over
slag over tændingstidspunk
ter - og indstilling på samt
lige modeller. Dernæst mon
tering af ny kilerem, hvor VW

kører med speci
elle strækstærke
remme. Det har
stor
betydning
for dynamoens
holdbarhed,
at
remmen er kor
rekt monteret. Vi
gennemgik der
efter ventilind
stilling og stød
stænger på de
forskellige mo
deller.
Næste
punkt var karbu
ratorer, der var
det største em
ne, - vi gennem
gik samtlige typer.'Og der fulgte
billedmateriale med adskilt
karburator og anvisning på
korrekt indstilling med hver
type.
Elektronisk styret benzin
indsprøjtning blev vi også
undervist i efter servicesko
lens interne værkstedsuddan
nelse. hvor der blev vist lys
billeder kombineret med
indtalt bånd, og vi havde alle
fået udleveret et hæfte med
opgaver, som skulle besvares
i hver pause, der var på
båndet.
Til sidst gennemgik vi op
lukning af døre og bagage
rum på alle modeller og fik
kopi af dirkeværktøj, og der
efter bugsering af specialmo
deller op hjulskift.
Der blev på kurset lagt me
get stor vægt på brug af det
rigtige værktøj og måleud
styr.
Serviceskolen og vores læ
rere havde gjort et stort ar
bejde i forberedelse og ma
terialer, således at vi fik stort
udbytte af kurset. Vi håber
dermed at kunne give VW
og korpsets kunder den bedst
mulige betjening.
NB
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Behøver vi alle disse bøger?

så fik vi
en
håndbog
til

Man kunne jo lade være med at udsende
alle de bøger. Ja, hvis man gik ud fra,
at alle er fødte specialister på autohjælps
området. Men det er ingen af os. Flere
breve fra vore abonnenter er desværre
tydelige beviser herpå! Derfor - benyt
den nye bog! Ingen bliver ringere af at
erkende, at man har glemt noget eller er
i tvivl.

Er den nye bog så bedre?
Vi mener det. I udformningen har vi lagt
vægt på at få så mange oplysninger som
muligt ud med så få ord som muligt.
Dette for at redderen ikke skal stå på før
omtalte landevej og læse i timevis. Vi
mener, at man med den nye bog kan
finde sine oplysninger ret hurtigt. Selv
regnvejret modstår bogens sider, idet den
er trykt på noget specielt plastic-papir, vi
har hjemkøbt til formålet. Oliefingre fjer
nes med en svamp og lidt sæbe.

Hvad rummer bogen?

Så fik vi en håndbog til - og tilmed om
et emne, hvor der allerede er en bog,
nemlig bugscringshandbogen. Så er det.
man spørger sig selv: Skal vi have bøger
for oplysningernes skyld eller for mæng
dens skyld?
Selvfølgelig skal vi have bøger for op
lysningernes skyld. I dette tilfælde fordi
bugseringshåndbogen var „for lille“. Den
kan for det første ikke rumme alle de
oplysninger, den nye bog indeholder. For
det andet er det vist sket mere end én
gang, at en redder på en regnfuld lande
vej har opgivet at finde oplysninger i de
små afhandlinger, der var så godt gemt
nede i plasticlommerne.
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Allerførst har vi lavet en vejledning til
abonnenten. I erkendelse af, at vore red
dere ikke altid får det hele med, når de
skal instruere havaristen, har vi lavet
denne skriftlige instruks. Imedens han
læser det, kan redderen i ro og mag fore
tage det fornødne.
Instrukserne vedrørende bugsering, trans
port, starthjælp og autohjælp til køre
tøjer med særligt teknisk udstyr bør være
kendt af alle, men kommer man i tvivl,
er det let at få svar på sine spørgsmål.
Bogens sidste - og største - afsnit drejer
sig om de forskellige bilmærker, ordnet
i alfabetisk rækkefølge. Skal man f. eks.
slæbe en FIAT med automatgear, er det
næppe alle, der er 100 % klar over frem
gangsmåden. Vi kan nu give vore kunder
en endnu bedre service end hidtil.
- greve -

Det hele kan læses i bogen. Din ind
sats består kun i at slå op, kære hr.
redningsmand!

STORSTATIONEN
der bliver større
Randers

Vagtcentralen
koster penge

Randers-stationen har et halvt hundrede ansatte og et
tilsvarende antal vogne og enheder, der skal være plads
til, samtidig med at 60.000 assistancer skal afvikles. På
et stations- og ledermøde i efteråret 1971 tilkendegav
man ønsker om forbedrede forhold for mandskabet.
Det har givet stødet til en ombygning til ca. 250.000 kr.
Mandskabet har fået soverum - med spanske vægge - i
en tidligere tjencstelcjlighcd pa 1. sal. I stueetagen er
blevet plads til vagtcentral og assistentkontorer.

-- En væsentlig del af ombygningsprisen er bekostet på
vagtcentralen, fortæller direktør Andersson. Men vi ur
gået ind for et system, der opbygges af fa. Rmun ok
Sørensen i samarbejde med JTAS's teknikere. Vi vil
gerne have det mest avancerede udstyr, blandt andet
fordi vi i mange år fremover kan påregne at have vagt
central i Randers!

Randers’ nye „nervecenter“.
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Første by
foruden „de fire store“
med to Falck stationer

Det hele startede med en tanke hos brandinspektøren.
Falck i Randers har ambulance- og brandtjeneste i hele
området, og når det brændte i den sydlige ende af byen,
kunne den berømte bro over Gudenåen godt give 4-5
minutters forsinkelse for slukningskøretøjerne. Derfor
måtte der oprettes et førstehjælps-beredskab syd for
Randers.
Det videre forløb blev næsten traditionelt. Syd for broen
bor små 30.000 mennesker, hvilket er nok til at føde en
rigtig Falck-station af mindre format. Pludselig var
chancen der. En ejendom, der lå ideelt, blev ledig - og
vi slog til.

Styres fra Randers

- Selv om der er etableret omfartsvej uden om Randers,
er stationen i Kristrup absolut på sin plads, fortæller
stationslcdcr Ove Petersen. Det bliver en lille, pæn sta
tion, der nok skal opfylde sit formål. Vi har moderniseret
et tilliggende parcelhus til redningsfører Willy Andreasen,
der skal passe Kristrup-stationen. Den vil blive central
alarmeret fra den nye vagtcentral i Randers.

Falck-station nr. 132

Direktør Arno Andersson bekræfter, at byggeriet i Kri
strup med købspris sniger sig op mod K mill. kr. Man
har erhvervet genboens hus, der dog ikke skal beboes
af Falck-folk.
- Vi forsøger at køre stationen uden døgnvagt i første
omgang, beretter Andersson. Der er udvidelsesmulig
heder med hensyn til, hvornår stationen skal have åbent,
men vi har ikke planlagt noget med soverum etc.!
Stationen får både brandberedskab, ambulance og kran
vogn.
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NORDØSTSJÆLLAND:

40 mill. kr. skal
investeres
i de næste år:
I begyndelsen af februar præsenterede den
københavnske ledelse en planskitse for sta
tionsplacering i det udvidede hovedstadsom
råde, d.v.s. København og Frederiksberg
kommuner, Københavns-, Frederiksborg- og
Roskilde amter.
Skitsen er udarbejdet af København A/S’
egen planlægningsafdeling og skal afløse den
i 1968 udarbejdede plan, som udviklingen var
ved at løbe fra.
Fra skitsen i efteråret 1972 lå færdig, til den
blev præsenteret er gået nogle travle måne
der med møder og diskussioner, der skulle
sikre, at medarbejdernes repræsentanter fik
lov at ytre sig, og at det økonomiske funda
ment for planen måtte anses for sandsynligt.
I det efterfølgende vil vi mere end med selve
planlægningsgrundlaget beskæftige os med
de virkninger planlægningen vil få for de 23
implicerede Falck-stationer.

Indb./1972: 1.346.903
København og Frederiksberg Kommune
Areal: 61.287 ha
Københavns Amtskommune

Station
VESTERBRO
(Polititorvet)

Der planlægges i 1974 påbegyndt opbygningen af en ny
og avanceret vagtcentral i Falck-Huset. Denne skal diri
gere Falcks assistancer i København og Frederiksberg
kommuner.
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Station
NØRREBRO
(Lundtoftegade)
og
Station
FREDERIKSBERG
(Platanvej)

Begge stationer ventes inden for de næste 4 år at blive
afviklet til fordel for nye, der geografisk er bedre pla
ceret i forhold til befolkning og station VESTERBRO.

Zonens gamle højborg
må en dag vige for ud
viklingen.

Ny station
VALBY

I løbet af 4-6 år påregnes opført en Falck-station i
Valby, afhængig af befolkningstilvæksten og kørselsbe
hovet i forbindelse med det nye kommunehospital i
Hvidovre.

Station
SUNDBYØSTER
(Amager Strandvej)
og
Station
SUNDBYVESTER
(Ulrick Birchs allé)

Inden for de næste 4 år påregnes SUNDBYVESTER,
der p.t. rummer Falcks entreprenørafdeling, at blive
bygget op som en større Falck-station, hvorefter SUNDBYØSTER’s mandskab og materiel overføres hertil.

Men en lille station,
som vi også har over
taget fra Zonen, bliver
en dag et nøglepunkt
for
Amager-assistan
cerne.

Station
TÅRNBY
(Løjtegårdsvej)
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Stationen udbygges i takt med befolkningstilvæksten i
området, men såfremt Vestamager-projckterne bliver til
noget, vil endnu en Falck-station blive overvejet.

Station
LYNGBY
(Høstvej),
Station
GLADSAXE
(Vand tårnsvej),
Station
BALLERUP
(Rådhusvej) og
Station
HELLERUP
(Hellerupvej)

Alle fire stationer er planlagt forblivende på nuværende
sted, men planerne for Lyngby-området kan muligvis
ændre det for station LYNGBY’s vedkommende.
Der foretages mindre ombygninger i takt med materiel
og mandskabsbehov, men aflastning påregnes primært
ved oprettelse af nye stationer.
Station GLADSAXE vil sandsynligvis på længere sigt
blive udbygget med ny distrikts-vagtcentral.

Redningsskolen
ØRNEGAARDEN
(Lyngbyvej)

Nedlagt som skole, da den nye LANDTRANSPORTSKOLE er åbnet i Avedøre. ØRNEGAARDEN vil blive
afhændet.

Ny station
VÆRLØSE

Til aflastning af station BALLERUP påregnes inden for
4 år opført en station i Værløse-området til betjening af
Farum syd, Værløse og Ganløsc, bl. a. med kørsel til
det nye KAS i Herlev.

Nv station
NÆRUM

1 løbet af 4-6 år påregnes opført en Falck-station i
Nærum-området til betjening af Holte, Søllerød, Nærum
og Skodsborg.

Station
TÅSTRUP
(Køgevej)

Stationen er foreløbig planlagt bibeholdt på sin nuvæ
rende plads, men med begrænset aktivitet. Er dette ikke
muligt, overføres mandskab/materiel til nye stationer.

Ny station
HØJE TÅSTRUP

I Høje Tåstrup-området er på kortere sigt planlagt op
førelsen af en ny Falck-station. Stationsplaceringen skyl
des den forventede stærkt forøgede befolkningstilvækst,
storcenter m. v.

Station
GLOSTRUP
(Egevej)

Ny station
ISLEV

Der er altid liv på st.
Hellerup. Ikke mindst
når edb flytter rundt I
lokalerne.

Der er planlagt alternative muligheder for stationen.
Enten
etableres ny station i Glostrup/Herstederne,
eller:
Den nuværende station udbygges ikke, men suppleres på
anden måde.

Der påregnes på længere sigt opført en Falck-station i
Islev, der kan aflaste RØDOVRE-stationen mod nord og
betjene det nye KAS i Herlev.
63

Station
RØDOVRE
(Roskildevej), og
Station
BRØNDBY
(Tjømevangen)

Der vil ikke ske nævneværdige ændringer for de to
stationers vedkommende i den betragtede periode. Af
lastning vil ske som nyanlæg.

Station Rødovre er ble
vet som ny at se på de gamle røde porte er
udskiftet og facaden har
fået lidt make-up.

Frederiksborg Amtskommune
Station
BIRKERØD og
Station
HØRSHOLM

Indb./1972: 277.494
Areal: 133.052 ha

Begge stationer agtes bibeholdt i planlægningsperioden.
Der vil ikke blive foretaget væsentlige udbygninger, idet
aflastning sker ved oprettelsen af nye stationer.

Ny station
ALLERØD

I løbet af 4-6 år påregnes opført en Falck-station i
ALLERØD til betjening af området mellem Farum nord
og Hillerød.

Station
HILLERØD

Inden for 4 år kan stationen i HILLERØD forventes at
blive overført til en ny, større Falck-station i Hillerød
kommune.
Placeringen er ikke vedtaget endnu.

Hlllerød-statlonen - om
føje år nogle begiven
hedsrige minder I en
scrap-bog.
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Station
HELSINGE
og
Station
GILLELEJE

Station
FREDERIKSVÆRK
Station
FREDERIKSSUND
og
Station
STENLØSE

I planperioden forventes ingen ændringer, idet aktivitets
stigning skal klares af den nye station, der p.t. opføres
i GILLELEJE.

Stationen vil muligvis i planperioden blive flyttet til ny
station. Som alternativ foreligger udvidelse af den be
stående.

Station STENLØSE cr netop åbnet, og station FREDE
RIKSSUND er netop ombygget, hvorfor der kun er
planlagt nye udvidelser i forbindelse med en eventuel
overdragelse af nye forpligtelser.

Station Frederikssund
som den nu ser ud med
garager, der er færdige.

Station
HELSINGØR

Inden for 4-6 år kan påregnes bygning af en ny station
i HELSINGØR, subsidiært oprettelse af en relæstation.

Roskilde Amtskommune

Station
ROSKILDE
og
Station
KØGE

lndb./1972: 167.683
Areal:
91.863 ha

Begge stationer agtes i planperioden bibeholdt på nu
værende sted. Aflastning sker gennem etablering af nye
stationer og evt. ombygninger i takt med assistancestig
ninger.

På station Køge ombygges p.t. vagtcentralen, så den kan
klare ccntralalarmeringen af station Greve.

Ny station
GREVE

Ny station i GREVE er p.t. under opførelse og forven
tes taget i brug i 1973. Stationen vil blive dirigeret fra
station KØGE.

Ny station
KR. HYLLINGE

I slutningen af planperioden er taget højde for en mulig
ny station i KIRKE HYLL1NGE/SKIBBY til dækning
af Hornsherreds assistancebehov.

Ny station
KARLSLUNDE/
SOLRØD

Efter 1980 påregnes ny station i KARLSLUNDE/SOLRØD-området. Dette afhænger dog af Køge bugt-planens
udbygning.

Korrespondancesættene, som kan bestilles på
hovedkontorerne, volder tilsyneladende kvaler.
Derfor vil vi gerne her animere til større brug,
og samtidig gentage, hvorledes de bruges.
Om selve korrespondancesættet er kun at sige,
at det sparer arbejdskraft ved intern korrespon
dance. Der skal ikke tages fotokopier og ikke
bruges brevpapir. Og linietallet gør, at man fat
ter sig i korthed. De er lette at arkivere og bru
ges både af hånd- og maskinskriveren.
Korrespondancesættet består af 3 stykker papir
med carbon imellem. Det bruges således:
1. På den øverste hvide formular i øverste halv
del skriver afsenderen sin meddelelse. Han
forsyner den med modtagernavn, dato, refe
rence o. s. V.
2. Afsenderen river blad 2 - det gule - ud og be
holder det som kopi, hvorefter blad 1 (hvidt)
og blad 3 (blåt) sendes.
3. Modtageren udfylder .sit svar på nederste
halvdel af den hvide - og (nu kommer det
svære) - beholder den hvide formular som
kopi til sit materiale, medens blad 3 - den
blå - går tilbage til afsender. Postafdelinger
ne ved, at når en blå ligger i postbunkerne
er den beregnet til den hidtidige afsender.
Brug sættet mere - det er nemt og billigt. Ikke
mindst abonnementsafdelingen i København vil
blive glad, hvis man lærer at bruge sættene rigtigt!!!
3. side (blå)
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Med sorg har vi modtaget
meddelelse om, at brand
mand
Kajus
Andersen,
Brovst, den 15. november
1972 er afgået ved døden.
Kajus Andersen blev ansat
i Brovst i 1961, men havde
i en årrække forinden gjort
tjeneste som kommunal an
sat brandmand. I Brovst
kendte alle Kajus. Han var
vellidt og altid parat til at
række andre en hjælpende
hånd.
Æret være hans minde.

I en alder af kun 50 år er
redningsfører Kaj Dalmose
Sørensen, Randers, afgået
ved døden den 3. februar
1973. Kaj Sørensen blev an
sat som redder på stationen
i Randers i 1958. Forinden
havde han i en årrække vir
ket som kommunalt ansat
brandmand. I 1963 udnævn
tes Sørensen til redningsfø
rer.
Med Kaj Sørensens død har
stationen i Randers mistet
en ualmindelig dygtig red
ningsmand. Sørensens fag
uddannelse som maskinar
bejder kom korpset til gode
i flere tilfælde. Hos Søren
sen kunne man opleve no
get af den rette „Falckånd", og han var meget vel
lidt blandt korpsets kunder.
Kaj Sørensen vil blive hu
sket som en pligtopfyldende
mand og en god kollega.
Æret være hans minde.
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K. Ahrentz, 1. februar
„Vi skylder gudbedre vor
herre en død,, kvad Drachmann i „Den sidste para
de". Det gjorde direktør
Knud Ahrentz også, da han
helt i strid med tempera
ment og adfærd blidt og ro
ligt sov hen efter et langt
liv mestendels i korpsets
tjeneste .Han skyldte om
nogen gjorde det, for få har
som han formået at få no
get ud af sin tilværelse.
Man får ikke sovende til
delt prædikater som retfær
dig, energisk, omgængelig,
venlig og menneskelig. Han
gjorde sig umage. Men in
gen skulle misfortolke hans
omgængelighed. Stædighed
var nemlig også et kende
tegn for ham. Han mente
altid, at rarheden havde sin
grænse, hvor urimeligheden
begyndte, og hans toleran
ce gjaldt ikke intolerancen.
Med Ahrentz på nært hold
var man altid i godt sel
skab - for øvrigt også i
morsomt. Han holdt af livet
og bekæmpede dets ked
somhed til glæde for sine
omgivelser.
Af
korpsets
gamle garde var han trods
aldrende og handicappet
den, der holdt sidst ud. I
den retning afveg han hel
ler ikke fra det princip, han
havde fulgt gennem de
mange år.

Af en ond lidelse fik han
for år tilbage et handicap,
der skulle fysik og sjæls
styrke til at overvinde. Det
har kostet ham både fysisk
og psykisk at overvinde det,
og da han havde vist, at
man kunne, satte han sig
for at hjælpe lidelsesfæller.
Sådan var han, når det
kneb for andre.
Vi yil savne Ahrentz. Selv
om man i de senere år kun
fik lejlighed til at være sam
men med ham ved bestyrel
sesmøder og festlige anled
ninger, var det som at få et
pust fra de gamle dage, da
der var kæmper til. Ahrentz
var den sidste af korpsets
kæmper. Han bør mindes
på værdig vis. Ikke med
jammer og klagesang, men
som kyperen i Seedorfs vi
se
om
gamle
Carolus
Kaneel.
BJ
Den 16. februar 1973 er red
der Henrik Kristian Peder
sen, Randers, i en alder af
60 år afgået ved døden.
Kristian Pedersen blev an
sat på stationen i Randers
i 1958. Inden ansættelsen i
korpset var Pedersen ud
dannet som murer, en ud
dannelse, der er kommet
korpset til gode i mange
situationer og ikke mindst i
forbindelse med etablerin
gen af den nye station i
Kristrup.
Med Kristian Pedersens død
har man på stationen i
Randers mistet en dygtig
redningsmand
samt
en
pligtopfyldende og trofast
kollega.
Æret være hans minde.

REDNINGSFØRER
Pr. 1. november 1972 er føl
gende udnævnt til rednings
førere:
Redder John Faurskov Niel
sen, Odder.
Redder Knud Arne Morten
sen, Odder.
Pr. 1. december 1972 er
Redder Poul H. K. Jensen,
Vejle,
Redder Bent Petersen, Vej
le,
Redder Niels Hessner Niel
sen Bundgaard, Vejle,
Redder Freddy H. Søren
sen, Vejle,
Redder Hans Jørgen Han
sen, Vejle,
udnævnt til redningsførere.
Pr. 1. januar 1973 er red
derne
Kurt D. B. Jørgensen, Fre
derikssund,
Henning Carsten Møller, Ål
borg,
Ernst Pedersen, Ålborg,
Jørgen Aastrup Jensen, Hil
lerød,
Carsten Lie Johansson, Ka
lundborg og
Egon G. Rasmussen, Vi
borg,
alle udnævnt til rednings
førere.

VAGTMESTER
Pr. 1. januar 1973 er føl
gende udnævnt til vagtme
stre:
Redder Arne F. Olsen,
Odense,
Redder Poul Thinggaard
Sørensen, Odense,

Vagtmesteraspirant Freddi
Knudstrup, Ålborg,
Redder Aksel Riis Nielsen,
Grenå og
Redningsfører Hans Peter
Jørgensen, Viborg.
Endvidere er redder Ole
Vagn Larsen, Frederiks
berg, pr. 15. januar 1973 ud
nævnt til vagtmester på sta
tion Vesterbro.

ASSISTENT
Pr. 1. januar 1973 er vagt
mester Axel Grønvaldt, Vi
borg, udnævnt til assistent i
Viborg. Grønvaldt er ansat i
1967 som redder. I 1970
fulgte udnævnelse til vagt
mester. Axel Grønvaldt har
i hele sin ansættelsesperio
de været tilknyttet stationen
i Viborg.
Pr. 1. januar 1973 er redder
Ivan Sejersen, Brønderslev,
udnævnt til assistent i Bjer
ringbro. Ivan Sejersen blev
ansat som redder på statio
nen i Birkerød i 1965. I 1966
flyttede han til Brønderslev,
hvor han har gjort tjeneste
indtil udnævnelsen pr. 1. ja
nuar.
Pr. 1. januar 1973 er red
ningsfører Tage Christen
sen, Ålborg, udnævnt til as
sistent i Alborg. Christen
sen blev ansat på stationen
i Ålborg som redder i 1962.
I 1967 fulgte udnævnelse til
redningsfører, hvilken stil
ling Christensen har be
klædt indtil nu.

Ligeledes pr. 1. januar 1973
er redningsfører Knud Mar-

cussen, Ålborg, udnævnt til
assistent i Ålborg. Knud
Marcussen blev ansat som
redder i 1961. I 1969 blev
Marcussen udnævnt til red
ningsfører. Knud Marcussen
har gennem hele sin ansæt
telsesperiode været tilknyt
tet stationen i Ålborg.

Pr. 15. januar 1973 er red
der Knud Wikkelsøe Peder
sen, Bogense, udnævnt til
assistent i Ringe. Knud Pe
dersen blev ansat som red
der på stationen i Bogense
i 1966 og har gjort tjeneste
på denne station indtil ud
nævnelsen til assistent.
Pr. 1. marts 1973 er red
ningsfører Kjeld Børge Ras
mussen, Nykøbing F., ud
nævnt til assistent i Rudkø
bing. Kjeld Rasmussen blev
ansat på stationen i Maribo
som redder i 1955. I 1962
flyttede Rasmussen til Ny
købing F., hvor han virkede
som redder indtil 1969, da
han udnævntes til rednings
fører.

OVERASSISTENT
Pr. 1. januar 1973 er assi
stent Poul V. Andersen,
Løgstør, udnævnt til over
assistent i Løgstør. Poul
Andersen blev ansat på sta
tionen i Løgstør i 1941 som
redder. I 1963 udnævntes
Andersen til redningsfører
og i 1964 fulgte udnævnel
sen til assistent. Poul An
dersen har gennem hele sit
31-årige virke i korpsets tje
neste været tilknyttet sta
tionen i Løgstør.
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Pr. 1. januar 1973 er kon
torassistent Etly Ringgaard,
Ålborg, udnævnt til kontor
overassistent. Etly Ring
gaard blev ansat på konto
ret i Ålborg i 1968 som kon
torassistent.

Pr. 1. januar 1973 er assi
stent Per Christian Peder
sen, Nørresundby, udnævnt
til overassistent i Nørre
sundby. Pedersen blev an
sat på stationen i Ålborg
som redder i 1962. I 1966
fulgte udnævnelse til red
ningsfører og i 1968 til as
sistent. I forbindelse med
udnævnelse til redningsfø
rer flyttede Pedersen fra Ål
borg til stationen i Nørre
sundby, hvor han siden har
gjort tjeneste.
Per Pedersen har gennem
gået en lang række kurser
og er blandt andet uddan
net som instruktør i røg
dykning.

STATIONSLEDER

Pr. 1. januar 1973 er kon
torassistent Vibeke Rør
mark, Falck-Huset, Køben
havn, udnævnt til kontor
overassistent. Vibeke Rør
mark blev ansat i Falck-Hu
set som kontorelev i 1963. I
1965 blev Rørmark udlært
som kontorassistent og har
nu sit virke i København
A/S’ driftsafdeling.

ADMINISTRATION
På kontoret i Ålborg er kon
torassistent Anna Svenningsen pr. 1. januar 1973 ud
nævnt til kontoroverassi
stent. Anna Svenningsen
blev ansat på kontoret i Ål
borg i 1967 som kontorelev
og blev udlært i 1969.

Pr. 1. marts 1973 er assi
stent Leif Ottosen, Rudkø
bing, udnævnt til stations
leder i Rudkøbing. Leif Ot
tosen blev ansat som red
der på stationen i Nyborg
i 1961. Allerede samme år
flyttede han til Kerteminde,
hvor han gjorde tjeneste
som redder indtil 1969, hvor
han i forbindelse med ud
nævnelse til assistent flyt
tede til Rudkøbing.
Leif Ottosen har deltaget i
en lang række kurser såvel
uden for som i korpset.
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Ligeledes i Ålborg er kon
torassistent Hanne Jeppe
sen pr. 1. januar 1973 ud
nævnt til kontoroverassi
stent. Hanne Jeppesen blev
ansat i Ålborg j 1967.

Gunnar D. Harkamp

Pr. 1. januar 1973 er kon
toroverassistent Jessie Ol
sen, Falck-Huset, Køben
havn, udnævnt til sekretær.
Jessie Olsen blev ansat i
1952. I 1960 fulgte udnæv
nelse til kontoroverassistent.
Jessie Olsen er beskæftiget
i København A/S’ ekspedi
tion og fungerer bl. a. som
afløser ved hovedkassen.
Pr. 1. februar 1973 er se
kretær Gunnar D. Harkamp,
Falck-Huset,
København,
udnævnt
til
fuldmægtig.
Harkamp blev ansat som
kontorassistent i 1935.11943
udnævntes han til vagtme
ster på korpsets vagtcen
tral i Tietgensgade, hvilken
stilling han varetog indtil
1951. Efter i en årrække at
være beskæftiget uden for
korpset, ansattes Harkamp
i 1963 på korpsets hoved
kontor, hvor han samme år
udnævntes til kontorover
assistent. I 1967 fulgte ud
nævnelse til sekretær. Har
kamp er kendt over det
ganske land for sit virke
med behandling af korp
sets forsikringsforhold.

Sådan kan det gå!
BABU
Falck-Zonen gør opmærksom på, at man
ikke skal besudle sin egen redder.
Politikens At tænke sig

FALCK
BOMBE
PA
POSTKONTOR
o

Stor alarm på postkontoret i en nordjysk
by. Blandt pakkerne i en stor bunke måtte
noget være galt. En usædvanlig lyd kom
fra en af dem. Man tog ingen chancer.
Kunderne blev bragt udenfor, politiet til
kaldt - og en nærmere efterforskning be
gyndte.
Den mystiske pakke blev fundet. Den var
flad, udsendte nogle sagte dut-dut og var
sendt fra den lokale Falck-station. Falck
blev tilkaldt. Hvis det skulle være en bom
be, ville det da være rimeligt, om Falck
redderne var blandt de bortsprængte!
Mysteriet blev løst. Det var en NIROSbrandalarm, der var sendt til reparation.
Man havde glemt at slå den fra, og da der
blev brand i byen, kunne den da ikke vide,
at den lå på posthuset i en pakke i stedet
for i en brandmands lomme.
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Vi falder
for meget
-men de
fleste kom
mer lettere
til skade
Figur 1

Igennem et halvt år har Falckstationerne udfærdiget sær

lige rapporter over oplyste og

kvalificerede udrykninger i
forbindelse med de såkaldte
glemte ulykker - ulykkerne i
private hjem.
Behandlingen af de i alt 4.518
rapporter er nu afsluttet, og vi
håber med det her gengivne
at kunne kaste lidt mere lys
over disse ulykker.

De hedder „glemte ulykker“,
fordi der ikke her som ved
andre

ulykkestyper

findes

mange
forskningsråd
og
grupper, der til stadighed for

søger at finde årsager og ned
bringe ulykkestal. Det gælder
f. eks. inden for trafik- og ar
bejdsulykkernes område.
Konklusionen af Falck-analysen er, at vi allesammen - og
især kvinderne - snubler og
falder for meget i hjemmene.

Over 50 % af samtlige ambu
lanceudrykninger har været
på grund af skader forårsaget
ved fald. (Jvf. figur 1.)
Analyseresultaterne
er gengivet
på følgende sider
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Jyderne ikke så udsatte
Ved Falck-analysen af hjem
meulykker er fundet, at 537o
af ulykkerne fandt sted på
Sjælland, Lolland-Falster og
Bornholm, 17% på Fyn og
omliggende øer og 30 % i
Jylland. Sammenholdes det
med befolkningstallet, der
er henholdsvis 46%, 9%
og 45%, må konklusionen
blive, at jyder og fynboer
ikke er så udsatte for hjem
meulykker som sjællændere.

Lørdag er værst
I modsætning til trafikulyk
kerne, der vejer tungt fre
dag eftermiddag og lørdag,
er hjemmeulykkerne mere
jævnt fordelt over hele
ugen. Mandag 15 %, tirsdag
og onsdag 13%, torsdag og
fredag 14%, lørdag 16%
og søndag 15%. Der synes
dog at være en mindre stig
ning i antallet af ulykker i
weekend’en, hvor familien
normalt er samlet.

Mænd og kvinder lige udsat
Når det gælder trafikulyk
ker er % af de kvæstede
sædvanligvis mænd og ’A
kvinder. Man kunne fristes
til at tro, at det omvendte
ville være tilfældet ved ulyk
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ker i hjemmene. Men Falckanalysen viser, at kun 46%
af de kvæstede er piger/
kvinder, medens 54 % er
drenge/mænd.
Aldersfordelingen er også
interessant, jvf. figur 2. Små
børn og aldersgruppen 5070 år er mest udsat, medens
det tilsyneladende er min
dre farligt at være baby el
ler teenager. Fordeles de
kvæstede på kriteriet barn/
voksen, er 38 % af de kvæ
stede under 15 år, medens
33% kvæstede er i alderen
fra 15 til 50 år, og 29%
over 50 år.

Opholdsrum er farligst
Som det fremgår af figur 3,
tegner opholdsrum sig for
28 % af ulykkesstederne. Af
andre indendørsulykker sker
14% i køkkener og 11 %
RUM

på trapper - også to „far
lige“ steder. Ved Falck-ana
lysen er målt 24% af ulyk
kerne udendørs. Det er be
mærkelsesværdigt, at kvin
der kommer mest' til skade
indendørs og mænd uden
dørs.
De fleste falder
Snuble- og faldeulykker teg
ner sig for 55 % af samtlige.
Kvinderne falder i 61 % af
tilfældene og mændene i
49 %. Nedfaldne genstande,
forbrændinger, skoldninger,
forgiftninger og ulykker som
følge af fremmedlegemer
ligger alle med en ulykkes
frekvens på under 5%.
Rifter, stik og sår har for
årsaget 11 % af ambulance
udrykningerne, og klemnin
ger, stod og tryk 8%.

Sangen forener eder . . .
her i en ikke alt for heldig kom
bination.

Småbørnsulykker
En særlig fordeling af ulyk
kerne på baby og småbørn
i alderen fra 0 til 6 år viser,
at 457 (45%) ud af 1038
børn kommer til skade ved
fald eller i forbindelse med
begrebet „tabt på gulv“.
34 børn har haft forbræn
dingsulykker, heraf 1 med
dødelig udgang. De 30 fandt
sted i køkkenet. Rift, stik og
sår optræder i 13 tilfælde
med småbørn.

Børn og unge
Børn og unge fra 6 til 20 år
tegner sig også for mange
snuble- og faldeulykker. Ved
Falck-analysen er målt 477
ud af 958 ulykker (51 %).
Af andre karakteristiske år
sager kan nævnes forbræn
dinger og skoldninger i 30
tilfælde, heraf 18 i køkkenet.
Der er målt 34 ulykker med
klemninger, stød og tryk
udendørs, sandsynligvis ind
truffet under leg.
Pas pä glatte gulve
Glatte gulve medfører 22 %
af samtlige ulykker. Det er
her igen kvinderne, der teg
ner sig for den største an
del, 29%. Dog er andre år
sager til fald i Falck-analysen medtaget under „diverse“-rubrikken, der udgør
næsten 50 % af samtlige.
El-, gas- og vandinstallatio
ner, komfurer, værktøj, sti
ger samt skader forårsaget
af dyr tegner sig for alle
kategorier for under 5 % af
ulykkerne.
Vaskemaskiner, opvaskema
skiner og andre hushold
ningsapparater tegner sig
for 6% og glas m. v. for
7 % af ulykkerne.

De fleste lettere til skade
Fordelingen af ulykker i
hjemmene på skadernes
grad er nogenlunde som
ved trafikulykkerne, jvf. fi
gur 4. 79 % kommer lettere
til skade, resten følger en
jævnt stigende skadegrads
kurve, der ender med døds
fald. Der er i Falck-analysen
registreret 43 dødsfald som
følge af ulykker i hjemmene.
I forbindelse med skader
nes grad må bemærkes, at
Falck-redderne traditionelt
som „professionelle“ vurde
rer en skade „lavere“ end
befolkningen og de officiel
le statistikker, d. v. s. en
overvægt på antallet af let
tere tilskadekomne.

DØD 2 %
meget alvorligt 3 %
alvorligt 16 %

Figur 4

lettere 79 %
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Europas største autotransportfirma
udvider i Hamburg
Aktiviteten med autohjælp for tyske kunder i
Hamburg-området forventes at stige meget
stærkt i 1973.
Baggrunden for denne kraftige aktivitetsstig
ning er nye aftaler med en række automobil
forhandlere og -værksteder om autohjælp til
firmaernes kunder, der tilsammen dækker
75 % af bil-markedet i Hamburg, der har
knapt 2 mill, indbyggere.
Automobilfirmaerne har i forening oprettet
et „kundetjenesteselskab“, hvor servicen bl.a.
dækker autohjælp døgnet rundt. „Kundetje
nesteselskabet“ omfatter i alt 39 automobil
firmaer med over 80 værksteder i Hamburgområdet.
Den nye kundeservice - hvor FALCKS auto
hjælp er hovedtemaet - blev fremlagt for of
fentligheden ved en stor pressekonference i
Hamburg den 25. januar, hvor omkring 200
pressefolk bl. a. fik demonstreret de 4 typer
autohjælpkøretøjer, som fremover vil blive
anvendt i Hamburg.
Den pludselige og kraftige aktivitetsstigning
har naturligvis betinget, at Falcks Rettungs
dienst G. m. b. H. udvider stationsanlæg,
vognpark og mandskabsstyrke, således at så
vel SOS/ERA-kunder som de tyske bilister
kan betjenes på tilfredsstillende måde.
Falck har dermed for alvor fået del i et nyt
og stort marked i EF.
Overskriften til denne artikel har vi hentet
fra NDR’s TV-indslag om nyordningen.
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„Kundetjenesteselskabet“
Falck har udført autohjælp
for tyske kunder, siden sel
skabet etableredes i 1954.
Men hovedparten af marke
det har været dækket af en
række små autohjælp-firmaer
med 1-2 vogne, der kører
rundt i byområdet i lighed
med taxa og lillebiler. Ved
aflytning af politiradio m. v.
holder man sig orienteret om
ulykker etc., hvor der er be
hov for kranvognshjælp. Det
er ikke ualmindeligt, at der
møder omkring 5 kranvogne
op til en ulykke med to im
plicerede biler, hvorefter
man diskuterer, hvem der
har krav på kunderne.

Initiativ og handlekraft gav
resultat
Forud for etableringen af af
talen med „Kundetjenestesel
skabet“ ligger mange for
handlinger og en intensiv be
arbejdning af markedet.
Det har i mange år været
direktør Jørgen Petersens
mål at kunne opbygge en
selvstændig
redningskorps 
virksomhed i Hamburg, og
den nye aftale betragtes som
et vigtigt delmål. Det er Jør
gen Petersens opfattelse, at
det er muligt successivt at
etablere en virksomhedstruk
tur, som er overensstemmen
de med Falcks Rednings
korps i Danmark.

Hverken automobilfirmaer
ne, politiet eller forsikrings
selskaberne har været tilfred
se med denne ordning. Sam
tidig har automobilfirmaer
ne følt trang til at udvide
deres kundeservice - og dis
se forhold har sammenfat
tende dannet grundlag for
etableringen af „Kundetjene
steselskabet“.
Falck har igennem flere år
haft aftale med en del au
tomobilfirmaer, men ved for
handlinger i efteråret er
Hamburgs største automobil
firmaer kommet med i ord
ningen.
At
„Kundetjenesteselska
bet“ er en nyhed i Hajnburg,

kan bekræftes af det store
fremmøde ved pressekonfe
rencen, som sammen med
store annoncer har givet ind
slag i TV samt omtale i avi
ser og ugeblade.
Falcks aftale med „Kunde
tjenesteselskabet“ bygger på
et fastprissystem, hvor de
enkelte
automobilfirmaer
dagligt modtager regninger
(rapportkopi),
således
at
værkstedet kan opgøre deres
samlede regning til kunden.
Det er altså værkstedet, der
i første omgang betaler for
assistancen.
Pr. 1. januar 1973 er prisen
for autohjælp DM 54,- pr.
time.

SOS og ERA stadig
hovedfunktion
Den nye aftale danner basis
for en væsentlig udbygning
af selskabets organisation,
men Jørgen Petersen under
streger, at betjeningen af
SOS og ERA kunder stadig
vil være selskabets hoved
funktion. Der er i den for
løbne periode etableret et
godt samarbejde med SOS,
og Hamburg-selskabet be
tragtes i dag som et vigtigt
støttepunkt i udlandshjælpen.
Den igangværende udbyg
ning af vagtcentralen i Ham
burg vil også give en bedre
service for denne kundegrup
pe.
Ny vogntype tages i
anvendelse
Hamburg-Stationen råder i
dag over 6 ladvogne, 2 an
hængere, 1 kranvogn samt
2 varevogne. Til at imøde
komme den forventede aktiviteetsstigning er der afgivet
ordre på 3 „grill“-vogne op
bygget på Mercedes LB 911chassiser. Vognene produce
res på korpsets maskinfabrik
i Haslev - og indsættelsen af
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terne ikke er tilstrækkelige til
at rumme udvidelsen.
Hamburg-selskabet har der
for lejet et tidligere automo
bilværksted på Ahrensburger
Strasse 3 i Wandsbek, der
ligger optimalt i forhold til
den nuværende station og
bykernen. Den nye station
er taget i brug den 1. fe
bruar - og centralalarmcrcs
via telefonanlæg fra vagtcen
tralen i Kielerstrasse 333.

denne vogntype er en nyhed
i Hamburg. Ved pressekon
ferencen blev en af station
Tårnbys „griH“-vognc præ
senteret - og den vakte stor
opmærksomhed.
Udover disse vogne er der
leveret en ladvogn, og der
vil i foråret blive overført en
ældre kranvogn fra Dan
mark.
Hamburg-selskabet cr dog
indstillet på at indkøbe vog
ne i takt med behovet, men
man har indtil videre sikret
sig fornøden kapacitet gen
nem aftaler med 7 andre au
totransportfirmaer i Ham
burg.
Halvdelen af mandskabet
tages fra danske stationer
Mandskabsstyrken
bliver
også udvidet. Der er via op
slag til stationerne i Dan
mark givet korpsets medar
bejdere lejlighed til at søge
stilling ved stationen i Ham
burg. Man benytter i Ham
burg den politik, at mand
skabsstyrken skal være halv
tysk og halv dansk. Derved
sikres den rette konstellation
af uddannelse i bugscring og
bjærgning,
sprogkundskab
over for danske og tyske
kunder samt lokalkendskab i
Hamburg, der er ret indvik
let at finde rundt i.
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Man forventer i 1973 at ud
vide mandskabsstyrken med
7 mand. Som en nyordning
indføres i foråret arbejdsaf
taler, som vil indeholde vil
kår for arbejds- og vagttid,
lønninger, bonusordning m.v.
Vagtcentral efter dansk
princip
I efteråret er der installeret
radiobasisstation og mobile
anlæg i alle vogne. Derud
over er vagtcentralen udbyg
get med vagtpulte efter
dansk mønster. Vagtpultene
indeholder vogn-mandskabs
tavle. radio, samtaleanlæg,
stempelur saml et fuldt mo
derne telefonanlæg. På vagt
centralen er opsat et magnet
kort over Hamburg-områdct,
som skal benyttes som ..plotte-bord“. Der er fast perso
nel på vagtcentralen.

Station nr. 2 i Wandsbek
Da hjælpen til de tyske bili
ster skal ydes i hele Hamburg-området, der strækker
sig over 47 km pa den ene
led og 42 km pa den anden
led, vil det af hensyn til en
hurtig service ikke være til
strækkeligt kun at operere
fra stationen pa Kielerstrassc
333 i Stellingen. Det nuvæ
rende stationsanlæg er kun
dimensioneret til 4-5 vogne,
ligesom
mandskabsfacilite-

Dlrektor
Jørgen
Petersen,
chef for en
station
midt i en
spændende
udvikling.

Aftalen - Hjælp til nyt
økonomisk grundlag
Der er i de sidste måneder
arbejdet på højtryk i Ham
burg. Administrationen er
blevet forenklet, nye formu
larer og forretningsgange er
udarbejdet m.v. Der er fore
taget ombygning af vagtcen
tralen, indkøb af vogne, an
sættelse af mandskab m.v.
Selskabets direktør, Jørgen
Petersen, har selv stået i
spidsen for alle forhandlinger
og aktiviteter.
- Da grundlaget for ERA
faldt bort i forbindelse med
sygekassernes overtagelse af
udlandshjælpcn for turister
samt kaskoforsikringsselska
bernes aftale med SOS om
automobildækningen - måtte
vi notere en væsentlig ned
gang såvel aktivitetsmæssigt
som økonomisk, udtaler di
rektør Petersen.
- Aftalen med SOS om assitance i Nordtyskland kunne
ikke dække tabet. Vi måtte
derfor for alvor tage kon
kurrencen op på autohjælps
området, for at finde et nyt
økonomisk grundlag.
- Det er ingen tilfældighed
at vi har fået aftalen med
,,Kundetjenesteselskabet“.
Det er et spørgsmål om at
yde effektiv service og at
drive
regular forretning
uden bonus og præmier til
forskellige interessegrupper.
Og hvad det angår, har au
tomobilfirmaerne i Hamburg
og Falck været på linie.
- Det er også min vurde
ring, at Danmarks indtræden
i EF har haft en vis betyd
ning i denne sag. Og med
henblik på fremtiden vil det
betyde en lettelse i de for
retningsmæssige
relationer
med myndigheder og virk
somheder, slutter Jørgen Pe
tersen.
jea-

I 1969/70 gennemførtes en serie pilotforsøg angåen
de den tekniske udformning af udstyret i en hjerte
ambulance. Forsøgene, der blev betalt af en for
søgskonto under Københavns amts sygehusvæsen,
faldt positive ud. For at sætte projektet i gang for
alvor behøvedes imidlertid en ret stor bevilling, som
det ikke lykkedes at opnå i disse år.
I 1972 besluttede Hjerteforeningen at støtte en ord
ning, hvor man samtidig kunne indhøste erfaringer
fra de to forskellige måder at angribe problemerne
på, der er nævnt nedenfor. Løsing A prøvekøres fra
Rigshospitalet, og løsning B prøvekøres fra Amts
sygehuset i Glostrup. Med tilskud fra Hindsgaul's
Fond og fra Lion’s elubber i Københavns amt har
man fået midler til at udstyre i alt fire hjertcambulancer, der indsættes i dette forår.
To løsninger foreslået
I Asger Pedersens forslag til
hjerteambulancer er skitseret
to mulige løsninger.

A. Nogle få ambulancer ud
styres med alt nødvendigt
til genoplivning ved hjer
testop og bemandes med
specialuddannet læge og
sygeplejerske i et fast
vagthold.

B. Størstedelen af distriktets
ambulancer udstyres med
instrumentarium til gen
oplivning ved hjertestop
og overvågning af elek
trokardiogram (EKG). og
alt ambulancepersonale
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oplæres til at erkende
akutte hjertetilfælde, især
hjertestop, og give den
nødvendige førstebehand
ling: foruden hjertemas
sage og ventilation også
defibrillation. En trådløs
forbindelse mellem am
bulancen og sygehusets
kardiologiske
afdeling,
så der straks er EKG- og
taleforbindelse, anser de
fleste for en forudsæt
ning.
Der er fordele og ulemper
ved begge løsninger. 1 Glo
strup har man valgt al gen
nemføre løsning B. Den er
dyrere i investering, men bil

ligere i drift og sikkert den
eneste gennemførlige i større
målestok.
Udstyret forbedret
Den løsning, der prøves i
Københavns Amts sydlige
halvdel, er i princippet ana
log med den i Fredericia
fungerende ordning, som er
beskrevet i Hjælp nr. 6'72.
Udstyret er imidlertid for
bedret, idet redderne nu også
kan se patientens elektrokar
diogram (EKG) i ambulan
cen. Udstyret omfatter:

- EKG-apparat med oscillo
skop
- defibrillator
- radiosender og -modtager
til EKG og tale
- 2 stopure
Foreløbig installeres udsty
ret i 4 vogne stationeret på
stationerne Glostrup, Tå
strup, Ballerup og Brøndby.
Målet for projektet er in
stallation i så mange af om
rådets 26 ambulancer som
muligt.
Samarbejde med afd. C 40
Som chef for KAS-Glostrups
kardiologiske afsnit C 40,
har overlæge Asger Pedersen
projekteret under konstant
observation. Radiobasisstation installeres i afd. C 40’s
observationsrum, hvor kom
munikationen med ambulan
cerne overføres til dels en

EKG-skriver og dels en
båndoptager. Kommunikatio
nen er to-vejs.
Fra afd. C 40 vil ambulan
cerne modtage instruktioner
om hvad elektrocardiogrammet viser, hvordan patienten

skal behandles, kørselsform
m.v.

Perfekt instruktion
Kommunikationen
mellem
Falcks vagtcentraler, afd. C

40 og hjerteambulancerne er
planlagt og beskrevet i alle
detaljer. I hver ambulance
forefindes en præcis in
struktion i handlingsforløbet,
som i hovedtræk kan opdeles
i følgende sekvenser:
Hjerteambulancen

Således virker
systemet i Glostrup

VED UDKØRSEL:
* Stopur 1 startes
* EKG-apparat tændes
På skadestedet:

* Vurdering af tilstand
Falcks vagtcentral
* Alarm modtages.
Vurdering af melding:

(symptomer)
1) „Indtrådt hjertestop“?
2) „Blodprop i hjertet"?
3) „Akut vand i lungerne"?
4) „Akut kredsløbssvigt“?
5) „Akut anf. af hjerte
banken“?
* Hjerteambulance afsendes
med 3 reddere
* Alarm til afd.: C 40:

Angiv: navn, kon, alder,
adresse og formodet
diagnose
* Tilbagemelding
fra ambulance
* Kontakt med afd. C 40

Uddannelse
Overlæge Asger Pedersen
vil som grundlag for under
visningen af stationernes
personel udarbejde en „Læ
rebog for personalet i hjerteambulancerne“. Uddannelsen
omfatter i øvrigt et 5-timers
indledende kursus, inden am
bulancerne bliver indsat, og
løbende „genopfrisknings-ti
mer“.
Undervisningen
gives
af
projektets ledere, som ud
over overlæge Asger Peder

Kardiologisk afd. C 40

* Alarm modtages fra Falck
* Registreringsskema
udfyldes
* EKG-apparat tilsluttes
* Memo-oscilloskop tændes

* Opkald fra ambulance
modtages
* Observation af EKG/
vurdering af tilstand
* Instruktion vedr. behandling/kørselsform, evt.
defibrillation
* Personel sendes til skade
stue for behandling/
registrering

* Evt. hjertemassage/ventilation i V? min. (etagebolig,
uvejsomt terræn)

* EKG-elektroder på
patienten
* Opkald til C 40:
- opgivelse af patientens
tilstand
- EKG overførsel
* Instruktion modtages vedr.
behandllng/kørselsform

* Evt. defibrillation

UNDER KØRSEL:
* Stopur 2 startes
* Observation af EKG/
behandling
* Kontakt med C 40
På skadestuen:
* Stopure standses

* Registrering på skema

* Oplysninger afgives
til registrering

* Videre behandling

* Udrykning afsluttet

sen omfatter reservelæge
Ulla Rasmussen (lægelig le
delse) og civilingeniør Jør
gen Henningsen (teknisk le
delse). Der samarbejdes med
korpsets lægekonsulenter.

Registrering
Udrykningerne med hjerte
ambulancerne registreres spe
cielt. For hver udrykning ud
fyldes et skema med alle re
levante data, EKG-kurve fra
hele transporten samt bånd
optagelse af EKG og tale.

Dette erfaringsmateriale vil
blive behandlet og danne ba
sis for en stadig forbedring
og udbygning af systemet.

Hele Danmark?
Ambulancerne er sygehusets
forlængede arm. Behandlin
gen af hjertestop må startes
på et så tidligt tidspunkt som
muligt. Chancen for at over
leve falder meget hurtigt for
hvert minut, der forløber, in
den hjertet kommer i gang
igen.
87

VMPLEN
IL TOPS
i 15år
De første hjertestop-forsøg I Glostrup startede for nogle är siden med
Interimistisk udstyr i én ambulance.

Det er disse kendsgerninger,
der ligger bag Asger Peder
sens projekt. Og motiverne
støttes af Hjerteforeningens
oplysninger om, at omkring
50 c/( af samtlige dødsfald
skyldes et hjertetilfælde.
Lad os håbe, at de funge
rende ordninger i Århus,
Holstebro, Fredericia og

Rigshospitalet i København
sammen med Glostrup-ord
ningen kan danne skole for
en snarlig indførelse af et
generelt system i Danmark.
Først da gives der alle men
nesker samme chance for at
overleve et hjertestop.
jea!-

Det nye udstyr, anno 1973, er mindre og mere praktisk.
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Siden 1958 har 20 færdselsflag vajet på ho
vedvej A 1 fra Tåstrup til Esbjerg. Flagene,
der er stillet op på Rådet for Større Færdselssikkerhed’s initiativ, har utvivlsomt haft
en manende virkning - ikke mindst når den
grønne vimpel er blevet udskiftet med et
sort flag på halv stang - tegnet på færdsels
drab på hovedvejen.
Falck og Rädet i samarbejde
I de 15 år, færdselsflagene
har vajet, har den daglige
pasning været overladt Falckstationer, der enten selv eller
gennem aftaler med service
stationer m.fl. har sørget for
at passe flagningen.
Systemet har virket på den
måde, at Falck-stationeme
har ringet hinanden op og
meddelt, at vimplen skulle
udskiftes med flag - når et
færdselsdrab indtraf.
Hvor mange dræbte, der har
været på hovedvejsstræknin
gen, er ikke eksakt oplyst,
men det drejer sig i gennem
snit om ca. én pr. uge.
Udskiftning af vimpler, flag
snore og flag er foregået på
den måde, at „flaghejseme“
har indberettet om mangler
etc., hvorefter Rådet for
Større
Færdselssikkerhed
prompte har sørget for at
tilsende nyt materiel.

Ulrik
Duurloo.

lille suk, må det være, at
flag og flagstænger altid skal
se godt ud. De skal være
rene, pæne og i orden, og jeg
vil geme understrege, at man
kan få så mange nye vimp
ler og flag, man vil have.
Bare ring!
- Det er vort håb, at vimp
lerne vil vaje til tops - i
mange år fremover, slutter

Ulrik Duurloo.

Gør indtryk på folk
- Det er mig meget magtpå
liggende først at sige, at Rå
det for Større Færdselssik
kerhed er meget glad for
assistancen til færdselsflage
ne, fortæller direktør Ulrik

Duurloo.
- Der er ingen tvivl om, at
flagningen gør indtryk på
trafikanterne. Det er ikke
skrækpropaganda, men en al
vorlig påmindelse, når det
sorte flag vajer på halv!
- Skal jeg komme med et
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På en mindre Falck-station påstås det, at sta
tionslederen altid er og skal være til stede el
ler i nærheden. Vi tog ud til stationsleder
Poul Pedersen i Kjellerup for at se. om det
var rigtigt.
Poul Pedersen er selv søn af en Falck-stationsleder, så man må sige, at han kendte
jobbet, før han kom til Kjellerup. Poul Pe
dersen er udlært automekaniker.
Vi fandt hurtigt ud af. at stationslederjobbet
kan være godt, hvis man forstår ikke at spe
kulere på, hvad der kan ske i området - og
det kræver sin mand!

Kl. 7.15-9.00

Kl. 9.30

Stationslederen der har tje
nestebolig på stationens før
stesal, kommer ned på vagt
stuen kl. 7.15. Dagens ar
bejde indledes med en gen
nemgang af kørselssedlerne
over morgenens og formid
dagens ture. Samtidig finder
han ud af, hvem der skal
køre i hvilke biler.
Posten kommer. Den gen
nemgås og sorteres, hvorefter
Poul Pedersen sætter sig til
skrivemaskinen og udfærdiger søgekort, navnekort samt
retter skadekort. Endvidere
gennemgås gårsdagens rap
porter.

Vi begiver os til mandska
bets opholdsstue, hvor kafr
fen venter. Alle hjemme
værende bænker sig omkring
kaffebordet, og snakken går
lystigt om vejr og vind. Sta
tionens materiel bliver na
turligvis også berørt, og her
under kommer samtalen til
at dreje sig om stationens
pahængssprojte. Den er ble
vet utæt. Stationsleder Pe
dersen og assistenten - der
mærkværdigvis også hedder
Pedersen - bliver enige om
at kigge nærmere på på
hængssprøjten.

Ca. kl. 10.00-12.00
Ca. kl. 9.00
Omkring kl. 9.00 kommer
akkvisitør Jacob Hansen pa
stationen for at få en sam
tale med Pedersen. Det er
en fast aftale hver dag, for
i Kjellerup foretages person
lig opkrævning af alle reg
ninger i stationens lokalom
råde. Herved gives der ak
kvisitøren mulighed for en
kundekontakt, som alle er
glade for.

90

Ved ti-tiden afbrydes samta
len, da der kommer en re
præsentant fra et firma, som
leverer stationens rengørings
midler. Sa snakkes der om
rengøringsmidler og gulv
klude, og naturligvis bliver
repræsentanten budt på kaf
fe.
Da repræsentanten er kørt,
begiver vi os på vej til ga
ragen, men inden vi når så
langt, kalder assistenten fra

vagtstuen. Postvæsenet kom
mer med filmen ..nar NØ
DEN er størst“. En lokal
forening har bedt om film og
foredrag sä her er en aften
besat.
Endelig kommer vi ud for at
bese den defekte påhængssprøjte.
At stationslederen er meka
nikeruddannet, kan vi tyde
ligt se og mærke. Pa statio
nens værksted er alt værk
tøj placeret i pinlig orden, sa
det er ingen sag, när påhængssprøjten skal efterses.
Ved et blik ud af vinduet
opdager vi, at der i gården
står en traktor med fejeaggregat. Da der på motor
hjelmen star FALCK, bliver
vi en lille smule nysgerrige.
Det er ikke helt almindeligt,

at sådant materiel findes pa
korpsets stationer.
Den købte jeg for 600 kr..
oplyser Pedersen. Når det
rigtigt sætter ind med vintervejr og sne, har vi ikke tid
til at rende rundt med skovl
og kost på stationen. Som
regel får vi her rigeligt med
sne, og så kan vi klare sne
rydning pa hele stationsom
rådet på en times tid. Ved
siden af traktoren er placeret
en sneplov. Den kan monte
res foran en kranvogn, hvor
ved stationen kan komme
frem på steder, hvor det el
lers er vanskeligt.
KL 12.15

Vi bliver enige om, at det
må være rimeligt at få lidt
at spise.

Stationslederen på en lille sta
tion følger med i hver detalje at
stationens liv.
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Kl. 17.00-18.00
_______
Et par abonnenter henvender
sig sidst på eftermiddagen.
Dels for at få opfyldt for
bindskasser og dels for at få
ændret abonnementsforhold.
Pedersen må tillige klare en
nytegning af abonnement.

Så snakker vi om „gamle da
ge“. Fra tiden, hvor Peder
sen var ansat i Århus.

Ca. kl. 13.30
~
Vi vender tilbage til vagt
stuen, hvor stationsleder og
assistent drøfter, hvordan
kørslerne skal afvikles. Der
har været en del telefonop
ringninger til stationslederen.
Disse ekspederes nu. Blandt
andet foretages telefonop
ringninger i forbindelse med
en abonnent, der ønsker
hjemtransport fra Køben
havn.

- Brug af frivagter finder
sted i nogen udstrækning. Vi
har dog aldrig problemer
med at tilkalde folkene. De
kender lyden af de forskel
lige køretøjers horn, og
kommer af sig selv, när de
er klar over, at der er behov
for mere mandskab. I dag
har vi én mand på sygelisten,
men det hænder af og til, at
min kone ma ned og fungere
som vagtmester i kortere pe
rioder, når det er rigtig galt,
fortæller Pedersen.

Ipet

KL 14.30________________
Så mødes vi igen med mand
skabet i opholdsstuen over
en kop kaffe. Her drejer
samtalen sig om, hvad der
vil ske i fremtiden med hen
syn til sygekørsel for amtet.
Alle håber på, at korpset vil
få udvidet sygekørselen. Det
er den fortsatte beskæftigelse
i korpset, der lurer.

Ca. kl. 15.15
Efter kaffepausen er der en
motor på et af køretøjerne,
der skal have et eftersyn.
Poul Pedersen ifører sig kit
tel og bliver ivrigt optaget af
mekanikerjobbet.

KL 15.30
Nu går dagvagterne hjem, og
stationslcderen er alene med
3 mand samt beredskabet på
7 deltidsbeskæftigede brandmænd.
92

Åften og nat
Lidt over kl. 18.00 gär stastationslederen op til sin fa
milie og hygger sig over af
tensmaden. Kl. 19.30 skal
Pedersen til møde i byen, og
med en NIROS-radio under
armen begiver han sig af
sted. Forinden har han talt
med assistent Knud Pedersen
og sikret sig, at denne er
hjemme hele aftenen.
Ved 22-tiden kommer Poul
Pedersen hjem, og så bliver
der tid til en kop kaffe.
Denne nat bliver stille og
rolig.
- Men sådan går det ikke
altid . ..

- Godt man selv er mekaniker . . .

Kan stationslederen
anfægte valg af tillids
mand?
For nylig fik en af Fælles
forbundets navnkundige
direktorer stillet spørgs
målet, om en stations
leder i henhold til de fag
lige regler kan anfægte
reddernes valg af tillids
mand på stationen. Sva
ret, der kom prompte, er
så specielt, at vi med pågældendes tilladelse vi
derebringer det her:
- Jeg kan p.t. ikke finde
brevet fra DASF om valg
af ny tillidsmand.
Men David Jørgensen fra
DASF ringede i dag og
meddelte, at stationsle
deren ikke ville anerken
de den nye tillidsmand.
Som han rigtigt sagde,
så kan stationslederen
ikke blande sig, medmin
dre man har noget på
manden, der objektivt set
gør ham uegnet. Han skal
f. eks. have sparket sin
gamle mor, hugget fra
kassen eller opført sig
åbenlyst uartigt som f.
eks. sige fy-ord til leder
eller vagtmester, i sær
deleshed over radioen.
Hvis manden med andre
ord ikke er tyv, morder,
narkoman, transvestit el
ler lider af monomane
tilbøjeligheder, bagtaler
korpset eller dets gud
domme, fylder benzin
på
slukningskøretøjer
nes vandtanke, træder
på andres knyster eller
fiser i søvne, kan sta
tionslederen ikke anfæg
te hans valg.
Hvilket bedes meddelt
stationslederen....
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Anmelde spirituskørsel:

"Katt det ^etede åty f
For nylig er vi blevet bekendt med en sag,
som har ligget vore stationer og reddere en
del på sinde. Bør vore medarbejdere eller
korpset anmelde spirituskørere til politiet?
Med udgangspunkt i den konkrete sag stiller
vi synspunkterne op, idet vi understreger, at
vi ikke vil tage anden stilling end den prin
cipielle, at spirituskørsel bør anmeldes af
enhver - af hensyn til risikoen for ulykker.

Brev fra abonnent:

Til Falck-Zonen!
Undertegnede abonnent har været medlem af Falck i de
sidste 40 år og har altid været godt tilfreds med FalckZonens arbejde, men nu kan det være nok - og derfor har
jeg heller ikke betalt mit kontingent.
Sagen er nemlig følgende:
Den 2. august 1972 kl. 22.00 var jeg på vej hjem til min
bopæl; undervejs møder jeg en Falck-redder. Jeg får taget
et venstresving imod redderen, hvorved at han må bremse
op for mig. Jeg talte ikke engang med ham, da der ikke var
sket noget hverken med hans vogn eller min, men han
kører direkte ind på politistationen og anmelder mig for
spirituskørsel, hvorved jeg bliver afhentet på min bopæl
og kørt ind til spiritusprøve, hvor den kliniske prøve ikke
var god nok.
Den 17. oktober kom jeg for en domsmandsret og blev
idømt 30 dages hæfte og fratagelse af førerbeviset i 2 år.
Det var en meget hård dom, da det var første gang, jeg
har været udsat for den slags. Efter dette kom det meste
af egnen i oprør, når Falck-Zonen havde en stikker for
politiet, kunne man ikke tillade sig at kalde om hjælp
hverken aften eller nat, da de fleste har været i byen eller
til privat selskab, hvor der bydes på forfriskninger.
Jeg har altid haft den opfattelse, at Falck-Zonen var til for
at hjælpe, og ikke for at skade eller ødelægge tilværelsen
for almindelige gode borgere!
Jeg kender ikke denne redder personligt, men Jeg synes,
han skulle have en næse eller sin afsked fra Falck-Zonen,
da det ikke kan være den slags reddere, I har inden for
Jeres tjeneste.
Med venlig hilsen
ABONNENT
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Ingen pligt
Indledningsvis vil vi fastslå,
at alle har ret til, men kun
værtshuspersonale pligt til, at
tilkalde politiet eller hindre
en beruset motorfører i at
køre. Det følger af færdsels
lovens § 16, stk. 5.
Der kan dog i Falcks situa
tion blive tale om, at vi i
visse situationer har pligt til
at tilkalde politiet, hvis vi
f.eks. anmodes om at bjærge
et havareret køretøj, hvis
fører i beruset tilstand har
påført tredjemands ejendom
eller trafiklys m.v. skade.
Denne pligt følger af vor
instruks vedr. tilkaldelse af
politi. Den findes i statio
nernes ambulance-håndbøger
og vagtinstrukser.

Falck-reddemes erfaringer i
siger, at det ikke alene
nødvendigt i sådanne situa
tioner at tilkalde politiet
men også fornuftigt - fordi
korpset næsten altid bageftei
af den berusede motorfører
får skylden for skaden. Hvtij
vi ikke kan bevise, at ved*
kommende har påført den
og hvis hans eller hendéj

spirituspåvirkede
tilstand
ikke er anmeldt eller på an
den måde påvist, „hænger“
korpset som regel på erstat
ningen.

Kørte i civil
I den aktuelle sag folte en
Falck-redder i civil under
korsel med sin egen vogn sig
forulempet af en modkoren
de bilist. Efter en observa
tionstur anmeldte han bili
sten til politiet for formodet
spirituskørsel. Herefter fulg
te en normal sagsbehandling
med påfølgende dom. Og sa
er det, man spørger sig selv:
hvem har fået noget ud af
dette?

Korpset
På trods af, at redderen har
optrådt som civilperson, kan
han naturligvis ikke løbe fra
sin stilling. Som følge heraf
har korpset opnået,
at en abonnent er blevet
dømt og har sagt sit
abonnement op,
at abonnentens
omgangs
kreds er sur på Falck.

fordi man føler, at red
derens fremgangsmåde er
forkert,
at det lille bysamfund, som
abonnenten lever i, har
fået et dårligt indtryk af
Falck og taler om sagen,
hvilket alle reddere mærker,
når de skal på tur til pågæl
dende område.
Redderen
Den pågældende redder har
ved sin anmeldelse sandsyn
ligvis opnået følelsen af at
have gjort sin pligt, fordi de
fleste inderst inde føler spi
rituskørsel som noget, der
bør straffes eller forhindres.
Sekundært har han opnået:
at måtte møde i retten og
afgive forklaring på sin
fridag,
at kolleger og abonnenter
ikke alle synes om hans
gerning og ser lidt skævt
til ham. måske inspireret
af det lille bysamfund,
der holder med abonnen
ten,
at hans ledelse har måttet
påtale hans gerning, idet

den har inddraget korpset
i sagen.

Det åbne spørgsmål
Det er stadig et åbent spørgs
mål. om korpset eller med
arbejderne bør anmelde spi
rituskørsel. Man forstår godt,
at Falck-redderne ofte kan
have intentioner, som andre
ikke har. De ser kvæstelser
og lidelser forårsaget ved spi
rituskørsel. Ting og sager
som den almindelige bilist
heldigvis ikke ser.
På den anden side kan det
ikke lastes en redder, der
måske kommer ud med kran
vogn til en væltet bil. al han
rejser bilen op. sætter føre
ren op i kranvognen og kø
rer hjem med ham. På den
måde har han jo forhindret
fortsat spirituskørsel, uden at
politiet har taget affære.
Men er føreren genstridig,
har han måske ødelagt lys
master og vejskilte eller havehække, eller insisterer han
på at køre selv, da er der
nok ingen vej uden om po
litistationen.
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Bag denne barske overskrift skjuler sig begyn
delsen til en ny vanetænkning for Falck-reddere. Det gælder kun katastrofer og katastrofe
lignende ulykker. De tekniske, politiske og for
sikringsmæssige konsekvenser af et for hurtigt
oprydningsarbejdet kan blive uoverskuelige.
Vi har fået en af rigspolitiets eksperter, krimi
nalassistent A. Noll, til at give os et par gode
råd om, hvad vi kan bidrage med.
Derfor kære redningsmand! Læs dette nøje
igennem. Lad det blive genstand for diskussio
ner på Falck-stationerne. Lad det bundfælde
sig „i rygmarven" og glem det ikke næste gang
du rykker ud til katastrofe, flyhavari eller lig
nende!!!

Kataslrofcstedet overlades til
eksperterne

Terror kan ikke udelukkes
Med den øgede trafiktæthed,
industrialisering og radioak
tivitet anvendt til civile for
mål, må vi indstille os på en
øget frekvens af katastrofer.
Danmark er på grund af sin
geografiske beliggenhed for
skånet for store naturkata
strofer, men katastrofer in
denfor trafik, det være sig
på land, i luften eller til søs,
kan vi desværre ikke undgå,
så længe den menneskelige
faktor er et led i funktionens

Enhver katastrofe kan op
deles i en redningsaktion og
en bjærgnings/oprydningsaktion. En kataslrofemelding
vil omgående udløse en om
fattende aktivitet fra de in
volverede myndigheder, ho
spitaler og korps. Alt efter
katastrofens karakter og om
fang indsættes de fornødne
enheder af specialister. Red
ningsaktionen skal gennem
føres så hurtigt og effektivt
som muligt. Her gælder det
om at redde så mange menne-
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udførelse. Terrorisme kan
desværre heller ikke udeluk
kes i vor politisk urolige
tidsalder.
Rigspolitichefens specialaf
delinger
(Centralbureauet
for Identifikation, Eftersøg
ningstjenesten, Teknisk Af
deling og Rigsregistraturen)
har i løbet af de to sidste år
behandlet 3 katastrofer (2 fly
styrt, 1 brand), hvor 170
mennesker omkom. De erfa
ringer, der her er indhøstet,
samt studier af katastrofe

litteratur fra andre lande,
har skabt et grundlag for
gennemførelsen af alle faser
ved en katastrofe.

skeliv og så store værdier
som muligt.
Så snart redningsaktionen er
overstået, indledes bjærg
nings- og undersøgelsesaktio
nen. Her er det vigtigt, at
katastrofestedet overlades til
eksperterne.
Ved flykatastrofer indleder
normalt
luftfartsdirektora
tets havarikommission og
politiet samtidig en efter
forskning. Havarikommissio
nen med det specielle sigte
at finde frem til årsagen til
ulykken. Politiet med det
specielle sigte at fastslå, om
der foreligger et strafbart
forhold. Under redningsfa
sen har R. C. C. (Recue
Coordinaiton Center) kom
mandoen på katastrofestedet.
Ved skibsforlis Statens Skibs
tilsyn, D. S. B.s auditørkorps
o. s. V.
Placering og flytning skal
meddeles
For alle katastrofekategorier
gælder det, at så mange op
lysninger som muligt fra red
ningsaktionen meddeles ha
varikommissionerne. Under
redningsaktionen er det vig
tigt at lade omkomne blive
liggende. Når kvæstede be
sætningsmedlemer fjernes fra
vragrester, er det af stor be
tydning, at eventuelle æn
dringer eller flytning af
vragdele oplyses. Hvis lig
fjernes under redningsaktio
nen, er det meget vigtigt, at
deres placering og signale
ment noteres og meddeles til
rette vedkommende. Ændrin
ger af vrag og vragdele,
bortkørsel af lig der ikke op
lyses, kan skabe problemer
for undersøgelsen af kata
strofens årsag. Endvidere er
det af betydning for identi
fikationsgruppen at få op
lysninger om fjernede lig og
deres placering, idet finde

sted kan indgå som et led i
identifikationen. Navnlig ved
terrorbomber i fly er ligenes
placering meget vigtig.

Procedure ved flykatastrofer
Proceduren ved flykatastro
fer er nedfældet i I. C. A. O.s
bestemmelser (International
Civil Aviation Organiza
tion), der er tiltrådt af Dan
mark, og som anbefales fuldt
af medlemslandene.
I afsnittet vedrørende „Red
ningsindsats“ er anført:

SEKTORSKILT.

LIGSKILT

„Den første opgave for per
soner, der indfinder sig ved
en flyulykke, er redning og
undsætning af overlevende
og beskyttelse af ejendele
med de til rådighed stående
midler.
Personer, der deltager i
redning af kvæstede fra
vrag eller i nærheden, bør
være opmærksom på betyd
ningen af deres observatio
ner vedrørende placering
og eventuelt sædenummer,
hvor de kvæstede findes i
flyet. Notere sig hvilke vrag
dele der flyttes under red
ningsfasen.

LIG REG NR

LIGDEL9 SKILT

EFFEKTSKILT

„REGISTRERINGSMATERIALE “. De tekniske afdelingers udstyr. Til
venstre kasse med markeringsskilte. I midten kasse med plastposer,
mærkesedler, fedtkridt, sejlgarn m. v. Til højre kasse med afmærk
ningsliner. I forgrunden fra venstre sektorskilte (A, B, C og D). Tre
kantet ligskilt, rektangulært ligdelsskilt, cirkulært effektskilt. Foran
sektorskilt „BM registreringsskilt for lig.

„KATASTnUrEUWIKAUt . HVOr oet er muiigi, inaaeies omraaei i seniorer, ner
uy „o . qumuiuhiv
afmærkes med opmålingsliner. Ligene markeres med trekantede ligskilte „L“. Efter registrering og fotogra
fering kan ligene fjernes. Ligskiltene bliver stående til senere opmåling. Samme procedure gælder for lig
dele og effekter.

Ved katastrofer
HUSK:
Tilkaldelse i henhold til
katastrofeplaner.
Underrettelse i henhold
til vagtinstruks m. v.
Respekter myndigheder
nes (politiets) komman
do.
Ændringer eller flytnin
ger på katastrofestedet
noteres og meddeles.
Placering af ofre huskes
og meddeles.
Særlige observationer,
f. eks. Ikke-registrerede
tegn på brand eller vold
meddeles.
Hvis sikkerhed for død
forefindes - flyt ikke liget
før nærmere ordre.
Hjælp med registrering,
afspærring og skiltning.
Vær vågen for hvad du
selv foretager dig og
hvad der sker omkring
dig.

Hvor forholdene tillader det,
må lig ikke flyttes, før pla
cering og tilstand er no
teret, fotografier optaget
og placering indtegnet på
skitse.
Hvor lig findes udenfor vra
get, skal deres placering
markeres med et nummer
skilt. I alle tilfælde er det
ønskeligt, at ligene mærkes
med mærkeseddel. En om
hyggelig registrering kan
medvirke til identifikation
af ligene ..."
Omkomne registreres
Rigspolitichefens tekniske af
delinger (København, Oden
se, Kolding, Arhus og Ål
borg) er udrustet med regi
streringsmaterialer til kata
strofer.
Såfremt de tekniske afdelin
gers medvirken påkaldes af
vedkommende politimester,
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vil afdelingernes indsats ind
skrænke sig til observationer
under redningsfasen. Når
redningsfasen er afsluttet,
indleder de tekniske afdelin
ger deres arbejde. Alle om
komne registreres. Ligene
forsynes med en mærkesed
del med et registreringsnum
mer. Et trekantet skilt mrk.
„L“ med samme nummer
placeres ved liget, som der
efter fotograferes in situ. Ef
ter fotografering og beskri
velse anbringes en løs metal
skive med registreringsnum
mer på liget. Denne skive
skal afleveres til skadesteds
lederen ved ligets borttrans
port. Denne „kvittering“ er
nødvendig i vanskeligt til
gængeligt område, eller hvor
antallet at omkomne er stort.
Samme fremgangsmåde sker
med ligdele, der markeres

med rektangulære skilte mrk.
„Ld“, dog uden „kvitterings
skive“. Når alle lig er fjer
net, indtegnes ligenes place
ring på skitse efter de pla
cerede skilte.
Effekter og vragdele regi
streres på samme måde og
med cirkulære skilte mrk.
„E“.

Meget kan ødelægges
Det er forståeligt, at der
hos redningskorpsene her
sker vilje til oprydning, men
et godt samarbejde med po
litiet ved katastrofer vil væ
re til stor hjælp. Der er na
turligvis etiske og trafikale
hensyn at tage hensyn til,
men meget kan ødelægges
ved en forhastet indsats, når
man har sikret sig, at der
ikke findes flere overlevende
i katastrofeområdet. A.Noll

DU eller DE

For nogle år siden var det noget ganske sær
ligt, når to mennesker besluttede at sige du
til hinanden. Bortset fra skolekammerater
eller særligt gode venner var det helt almin
deligt, at man sagde De til alle mennesker.
1 dag er det knapt så stilfuldt, hvis man kan
bruge denne betegnelse. Du, bliver mere og
mere almindeligt, men måske først og frem
mest blandt de yngre medarbejdere, der i
skolen og mange andre steder er vant til at
bruge du’et.
Når det tilsyneladende ikke går helt så let
for de ældre personalegrupper, hænger det
højst sandsynligt sammen med en årelang
påvirkning, gennem hvilken det er blevet
indterpet, at den korrekte tiltaleform er De.

Hvad siger vi?
Når vi i korpset forhører os
om, hvad man siger til hin
anden, bemærkes der et
skarpt skel mellem den tek
niske tjeneste og administra
tionen. I sidstnævnte er det
kun få steder almindeligt, at
kolleger på samme niveau i
organisationen er dus. og det
er sjældent, at der mellem
kontorpersonale og ledere
findes et du-forhold. Modsat
er det i den tekniske tjeneste.
Her er det helt naturligt, at
reddere, redningsførere og
vagtmestre indbyrdes er dus
og samtidig er du-formen
mellem disse grupper og le
derne i vid udstrækning gen
nemført. Det er nu også til
ladt at sige „du“ i radioen.
Uniformeringen i korpset har
nok en væsentlig betydning
i dette forhold. Alle unifor
merede føler sig som med99

lemmer af samme gruppe,
hvorved du-formen falder
naturlig.
Også korpsets kunder benyt
ter i stor udstrækning du-tiltalen, når de møder en af
vore uniformerede medarbej
dere. Dette sker jo ofte, når
kunden har brug for én eller
anden form for hjælp, og
mange kunder føler, at de
på en hyggelig måde kom
mer lidt bedre i kontakt med
hjælperen, når man benytter
du’et. Korpsets almindelige
omdømme - vort image - er
nok en væsentlig faktor i
denne forbindelse. Men se
på omstående brev. Det er
ikke alle, der ynder den jo
viale facon.

Hvad er rigtigt, og hvad er
forkert?
Det er vanskeligt at besvare,
idet De- eller du-begreberne
benyttes meget forskelligt i
hele den danske befolkning.
Man risikerer let at støde
mennesker, hvis man gene
relt benytter du’et.

Udviklingen
I København er et stort dag
blad gået ind for anvendel
sen af du, hvad enten det er
Per eller Poul, man tiltaler.
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- Hvordan tiltaler vi hinanden pd
konferencerne???

- Kan man sige DERES DUMME

Mon ikke dette er et tegn om
udviklingen? Det er i hvert
tilfælde mere naturligt at
sige „dit fjols“ i stedet for
„Deres fjols“, men også ros
og opmuntring kan virke
bedre, når det ledsages af et
„du“.

Du - i korpset?
Kan vi inden for korpset bli
ve enige om at fremme ud
viklingen for du’et, vil vi
måske kunne hjælpe nogle
kolleger, der ofte er i tvivl
om, hvad der er den korrekte
tiltaleform. Over fpr kunder
og abonnenter må vi nok
lade stå til endnu en tid og
lade den enkelte afgøre,
hvornår han eller hun føler,
at man kommer „for tæt på“
ved tiltaleformen „du“. ,
Ipet
(Se herom på næste side).

Forslag:
Lad 1973 blive det år, hvor alle i korpsets tek
niske tjeneste og administration siger „du“ til
hinanden, når de er sammen i det daglige.
Men lad vor naturlige opførsel og konduite af
gøre, om vi skal sige „du“ i større forsamlinger,
og når vi taler med vore kunder.

Titulering
af
abon
nenter

»Hej skat -

no’et I vejen
med Trille«

De Danske Redningskorps - Personalechefen,
Polititorvet,
1593 København V.
Vedr. Deres personales titulering af abonnenter.
I aftes mellem kl. 18 og 20 blev jeg - efter at min motor
var brændt sammen - afhentet af et af Deres personkøre
tøjer fra en station på Sjælland og bragt til mit bestem
melsessted.
Min medfødte dannelse og i øvrigt relativt gode opdragelse
bød mig at åbne døren og hilse redderen med et: „god
aften“.
Svaret var: „davs - ska’ du me’ derned a'?“
Jeg skulle me’ derned a', og han udnyttede situationen i
sin egenskab af barmhjertig samaritan, vel vidende at
mine valgmuligheder ikke var overvældende. Endvidere
vidste han meget vel, at vi skulle være sammen det meste
af en halv times tid, og at jeg ville kunne skabe en pinlig
misstemning ved at opponere mod han opførsel.
Altså - vi var „dus" (dog ikke på fornavn) og kommuni
kerede venligt på vejen til mit bestemmelsessted.
Under hele turen hængte piben (af dyr og god kvalitet) i
mundvigen på ham, og spredte sin røg i hele kabinen, og
alt var fred og fordragelighed - dog understreget, at jeg
resignerede (jeg er ikke-ryger).
Bortset fra det nævnte, vil jeg dog påpege at redderens
adfærd i øvrigt var upåklagelig.
Jeg vil gerne her og nu protestere mod Deres skoling af
personale. Det kan ikke være meningen, at Deres kunder/
abonnenter skal ændre væsen, fordi de tilfældigvis, på den
ene eller anden måde, havarerer med deres køretøjer og
dermed tvinges til at være i selskab med Deres reddere.
Jeg for min part kan udmærket godt vise venlighed og
være rar, selv om jeg er „Dds" med folk.
Jeg vil, som nævnt ovenfor, kalde det udnyttelse af en
situation, som kan være affødt af mange ting - f. eks.
abonnentens „hjælpeløshed" - af redderens egen formåen
- af at være socialdemokrat under en socialdemokratisk
ng - eller hvad ved jeg.
har givet så mangelfulde oplysninger om tid og
det, fordi jeg Ikke ønsker, at den pågældende
alene skal få ubehageligheder for sin uvidenhed
giende situationsfornemmelse. Jeg har på forn, at det er temmelig almindeligt i De Danske
ngskorps, at redderne er „dus" med abonnenterne,
eg regner med, at Deres påmindelse til redderne om
rekt optræden vil foregå kollektivt.
Med venlig hilsen
A. Funck Knudsen
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Reddernes fællesudvalg som repræsenterer alle reddere i

Danmark, har afholdt møde den 19. marts d. å. i AOFCentret på Nattergalevej.

Et af punkterne på dette møde var de usaglige angreb
K. B. O. fremfører mod os. Vi mener, disse angreb er så
latterlige, at man burde fortie dem, men da det er vor op
fattelse, at den menige brandmand under K. B. O. herved
bliver forkert orienteret om vor stilling til disse kollegaer,
samt vor uddannelse, vil vi bringe et svar alligevel.

Vor
uddan
nelse
er
langt
bedre!

Hvad vor uddannelse angår, synes vi, at den betydning
han tillægger vores tillidsmandsrepræsentanters arbejde,
for at forbedre vor folks uddannelse, ikke harmonerer med

brandmændenes pludselige interesse for at indgå under
dette system, som vi med tiden har fået oparbejdet. Her
henvises til hovedstadskommunernes ambulance-udvalg,
hvor K. B. O.’s repræsentant ikke konstruktivt er fremkom
met med noget som Falck-Zonen ikke har haft i mange år.
Her får man den tanke, at K. B. O. måske skulle bruge
noget mere tid på deres folks uddannelse og lidt mindre
på at angribe os. Vi kan hertil gøre opmærksom på, at vor

uddannelse på nuværende tidspunkt hvad ambulance og
sygetransport er langt bedre end K. B. O.’s, her kan bl. a.

nævnes, at vi har flere forskellige kurser samt årlig repe
tition og hospitalspraktik.

Vi håber med dette brev, at den kedelige korrespondance

Svar til kommunale
vores korps imellem kan ophore, da dette ikke kan gavne
brandfolks organisation nogen af parterne. Hvad jeres ønske om at gøre FalckZonen til Stats- eller amtskommunalt redningsvæsen an
går, tror vi, at I skal have nogen tålmodighed, da der end
nu er nogle politikere, der kan indse, at dette vil blive for
dyrt for samfundet - hvilket erfaringerne desværre har vist.
Med dette brev, håber vi som sagt, at vi kan ophøre med
det usaglige. Såfremt I skulle ændre indstilling til red
derne og deres arbejdsplads, kan vi i fremtiden modes for
at forbedre vores respektive arbejdspladser, uddannelse,
lovgivning m. m. Vi håber, I vil indse det positive i denne
opfordring, samt det negative i jeres hidtidige holdning,
som vi ikke mener vores eller jeres folk kan være tjent
med.

Med venlig hilsen

Fællesudvalget for Falck-redderne i Danmark
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REDNINGSFØRER
Pr. 1. marts 1973 er redder
ne Marinus Pedersen, Thi
sted, og Alfred Larsen, Thi
sted, udnævnt til rednings
førere.
Pr. 1. april 1973 er redder
Holger Poulsen, Kolding, ud
nævnt til redningsfører. Alle
udnævnelser er foretaget
med uændret tjenestested.
Pr. 1. januar 1973 er føl
gende udnævnt til vagt
mestre:
Redder Jørgen Sejerup, Es
bjerg,
Redder Poul Vonsild, Frede
ricia,
Redningsforer Erik Ander
sen, Fredericia,
Redningsfører Ejvind Mag
nussen, Fredericia,
Redningsfører John Brink,
Fredericia,
Redningsfører Børge Niel
sen, Herning,
Redder Frede Mosgaard
Jensen, Herning,
Redder Lindy Gandrup, Her
ning, og
Redningsfører Kristian Pe
tersen, Herning.
Alle med uændret tjeneste
sted.

ADMINISTRATION
Pr. 1. februar 1973 er red
der Jørgen Steen Andersen,
Kerteminde, udnævnt til
akkvisitør i Odense.

Pr. 1. februar 1973 er kon
torelev Jytte Hansen, Næst-

ved, udlært som kontor
assistent. Jytte Hansen er
den første kontorelev, der
er udlært i Næstved A/S.

VAGTMESTER
Pr. 1. februar 1973 er red
der Jørgen Olsen, Næstved,
udnævnt til vagtmester i
Næstved.

ASSISTENT
Pr. 1. februar 1973 er red
ningsfører Georg Jensen,
Tåstrup, udnævnt til assi
stent i Tåstrup. Georg Jen
sen blev ansat på stationen
i Tåstrup som redder i 1958.
I 1963 fulgte udnævnelse til
redningsforer. Jensen har i
hele sin ansættelsesperiode
været tilknyttet station Tå
strup.
Pr. 1. februar 1973 er vagt
mester Svend Aage Peter
sen, Rødovre, udnævnt til
assistent i Rødovre. Peter
sen blev ansat som redder
på stationen i Rødovre i
1957. I 1961 udnævntes Pe
tersen til vagtmester, med
hvilken funktion han har væ
ret beskæftiget siden.
Pr. 1. februar 1973 er gara
gemester Kurt Andersen,
Sundbyøster, udnævnt til
assistent på samme station.
Kurt Andersen blev ansat
som redder på station Sund
byøster i 1959. I 1967 blev
Andersen udnævnt til gara
gemester. Han har under
hele sin ansættelse været
tilknyttet stationen på Ama
ger.

Pr. 1. februar 1973 er red
der John Axel Jensen, Ve
sterbro, udnævnt til assi
stent på station Vesterbro.
John Jensen blev ansat som
redder på station Vesterbro
i 1958 og har gennem hele
sin ansættelsesperiode væ
ret tilknyttet denne station.
Pr. 1. marts 1973 er red
ningsfører Kjeld Rasmus
sen, Nykøbing F., udnævnt
til assistent i Rudkøbing.
Rasmussen blev ansat som
redder på stationen i Ma
ribo i 1955. I 1962 flyttedes
han til Nykøbing F., hvor
udnævnelse til redningsfo
rer fulgte i 1969.

STATIONSLEDER
Pr. 1. april 1973 er assistent
Svend Aage Jensen, Frede
ricia, udnævnt til stations
ler i Fredericia. Svend Aage
Jensen blev ansat som red
der på stationen i Sønder
borg i 1960. I 1968 blev Jen
sen udnævnt til assistent og
flyttede samtidig til Frede
ricia. Svend Aage Jensen
har under sin ansættelse i
korpset
gennemgået
en
lang række kurser såvel i
som uden for korpset. I sin
fritid har han blandt andet
læst til merkonom i organi
sation ved Handelsskoler
nes specialskoler.
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1972

-et godt Falck-år!

1 disse dage er Falck-Bladet udsendt til
samtlige korpsets næsten 800.000 abon
nenter. Det er nu blevet Hjælps opgave
over for Falck-medarbcjderc og andre
interesserede nærmere at kommentere og
specificere de fåtallige oplysninger om
Falcks arbejde i 1972. som abonnements
bladet af forskellige grunde ikke kan
bringe. Derfor tjener nærværende num
mer som en erstatning for tidligere tids
årsberetning fra De Danske Rednings
korps.
Indledningsvis vil vi gerne fastslå, at året
1972 blev et økonomisk godt Falck-år.
Vi er ikke vant til de store ressourcer
og muligheder for ekstravagancer, så der
for glædes vi over små økonomiske for
bedringer, som andre og mere kapital
stærke virksomheder måske rynker på
næsen af.
De nærmere oplysninger om økonomien
er gengivet på siderne 109 til 111. Det
fremgår heraf, at vi ved omkostningsbe
vidst ledelse stadig har mulighed for at
ekspandere i el roligt og fornuftigt
tempo.
Assistancetallct blev udvidet til 2,3 mill.
En stigning i forhold til 1971 på godt
10%. Delte sammenholdt med en stig
ning i det personelle og materielle bered
skab på kun 3 % giver os anledning til
at fremhæve alle Falck-mcdarbejdercs
gode vilje og beslutsomhed i forbindelse
med kørselsrationalisering, udnyttelse af
tomkørsel, vagttid og stationssamarbejde.
Denne pcrsonalcloyalitel bør fremhæves
som et eksempel på den gode ånd. der
stadig præger vor virksomhed.
Abonnementsmæssigt har vi kunnet no
tere et tegningsrcsultat på 15 mill. kr.

Herfra skal dog trækkes udgifter i for
bindelse
med
abonnementstegningen
samt abonnementsafgangen. Men der er
på dette område også grund til at frem
hæve et godt stykke arbejde fra vore
salgsafdelingers side, ikke mindst i for
bindelse med de nye aktiviteter, der er
iværksat i 1972.
Af korpsets i alt 2.726 vogne og enheder
er de 1900 såkaldte selvkørende enheder,
en stigning på 65 i forhold til 1971.
Som landets måske største bilejer er det
også interessant at vide, hvor gammel
vor vognpark er. I gennemsnit er vore
køretøjer 4,8 år gamle med et kilometergennemsnit på 138.200. Når man tager i
betragtning, at brandkøretøjer - der næ
sten ingenting kører og må blive op til
15 år gamle - tælles med i statistikken,
er der kun grund til tilfredshed.
4.398 medarbejdere er nu tilknyttet
Falck. Et væsentligt personaleproblem er
uddannelsen. I 1972 har der i alt været
gennemført 1300 ugers kursusaktivitet
med deltagelse af i alt 878 mand.
Hovedaktiviteten i vor edb-service er sta
dig kontrollen med korpsets abonne
mentsbestand. og det er glædeligt, al vi
om få måneder kan konstatere, at alle
korpsets abonnenter nu får deres tilknyt
ning til Falck administreret uden større
manuelt arbejde. Det har taget 7 år al
nå hertil. År nå godi og ondt, men trods
alt år. der nu viser deres lønsomhed i
form af en nedgang i antallet af admini
strative medarbejdere.
I forbindelse med vor efterhånden ud
strakte service over for befolkningen
med hensyn til statistisk materiale om
ulykker, oplysning om vort arbejde og
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forebyggende demonstrationsvirksomhed
er det. glædeligt at konstatere, at netop
vore muligheder som én samlet organi
sation udnyttes på en måde, som det fal
der. meget svært at eftergøre i udlandet,
hvor opgaverne er mere spredte. Denne
service vil vi forsøge at konsolidere, idet
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vi dermed vil vise, at man hos Falck
udmærket kan få alle de oplysninger,
som assistancerne måtte give anledning
til - også selv om vi formelt er en privat
virksomhed, der står opført i aktiesel
skabsregisteret.

ØKONO
MIEN
I
1972
I april måned har der været
afholdt generalforsamling i
Koncernens enkelte Falckselskaber. De på disse gene
ralforsamlinger
godkendte
regnskaber danner grundlag

for folgende oversigt over
Koncernens indtægter og
udgifter.
Denne oversigt viser, al de
samlede indtægter i all belober sig til 241,5 mill. kr.

mod 213,4 mill. kr. i 1971.
Stigningen udgør 28,1 mill,
kr. svarende til 13
Udgif
terne er ogel med 26,5 mill,
kr. og andrager i alt 239,8
mill. kr. mod 213,3 mill. kr.

Indtægternes anvendelse i 1972
(1971-pot. i parantes)

Nettoresultat
0,7% [0,0 %]
Diverse omkostninger
%(2.3%]

drift
3,6%(3,8%]

7%[3,5%]
Værdiforringelse
P.4%1
Vogn og matcrialeomkostninger
1I,2K[H,3%]
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året før. Forskellen mellem
arets indtægter og udgifter
giver nettoresultatet 0,7 %
og er det bedste, der er præ
steret i flere år.
Af
omkostningsforøgelsen
pa 26,5 mill. kr. tegner lønog personaleomkostningerne
sig for de 16 mill. kr. Ud
over et øget antal medarbej
dere hidrører denne stigning
dels fra overenskomstmæs
sige forhøjelser fra I. april/
maj 1972 og dels fra de to
dyrtidsportioner, som var en
følge af den almindelige
prisudvikling i samfundet.
Uanset det tidligere har
været nævnt, skal det igen
bemærkes, at udgifter til ind
køb af materiel og bygnin
ger ikke indgår i udgifts
regnskabet. Disse anskaffel
sesudgifter belastes udgifts
regnskabet over en årrække
gennem
regnskabsposten
„værdiforringelse af materiel
og bygninger“. Som del
fremgar af regnskabsover
sigten andrager værdiforrin
gelsen 20,4 mill. kr. og mod
svarer stort set det belob,
som de skattemæssige regler
tilader.
Del er naturligvis vanskeligt
al foretage en nøjagtig be
regning af den slitage og
forældelse, som finder sted
f. eks. pa vognparken i et
givet år. men i praksis bar
værdiforringelsen den betyd
ning, at der frigives el be
løb af tilsvarende størrelse
til indkøb af nye vogne øg
har derfor stor indflydelse
på, hvor hurtigt de enkelte
stationer har mulighed for
at få udskiftet eller udvidet
antallet af køretøjer.
For øvrige udgiftsposter gør
den almindelige prisudvik
ling sig gældende, idel der
dog for vogn- og materiel
udgifternes vedkommende er
1 10

tale om mærkbare stigninger
på reparation og vedligehol
delse af vogne, ligesom ud
gifter til forbindsstoffer m.v.
er oget væsentligt.
Før den ikke regnskabskyn
dige læser kan del måske
være en hjælp, hvis regn
skabsoversigten opdeles pa
dagsbasis, d. v. s. regnskabet
divideres med 365. En sådan
opdeling giver følgende re
sultat:

Af denne opstilling frem
går, at de daglige indtægter
udgør 661.600, kr. eller en
yderligere indtægt pa 77.000,
kr. pr. dag i forhold til 1971.
Udgifterne beløber sig til
601.100,- kr. mod 541.000kr. i fjor eller en merudgift
pr. dag na 60.100. kr. Til-

bage til investering m. v. re
sterer et beløb pa 60.500.kr.. af hvilket beløb de
55.900,
kr. er udgiftsført
som værdiforringelse jfr. be
mærkningerne ovenfor, hvor
efter nettoresultatet 4.600.kr. pr. dag fremkommer.

Til illustration af indtægter
nes anvendelse er på side
109 gengivet en grafisk frem
stilling, som viser, hvor stor
en procentdel korpsets for
skellige udgifter udgør af de
samlede indtægter. Løn- og
personaleomkostningerne an
drager 66.8#. til vogn- og
materielomkostningerne an
vendes 11,2# og til værdi
forringelse af materiel går
8.5 #. medens øvrige om
kostninger tilsammen udgør
12,8 #. Tilbage bliver netto
resultatet på 0,7 #.

Hvad skal et overskud bruges til?
Som beskrevet tidligere kom
penserer værdiforringelse for
slitage og forældelse af køre
tøjer m. v., men tager ikke
højde for de prisstigninger,
som er indtrådt, når udskift
ninger skal finde sted. Ud
skiftes f. eks. en Mercedesambulance fra 1963 i 1973.
er anskafelsessummen for et

sådant køretøj steuet fra
38.000- kr. til 86.000,- kr.
eller med 48.000,- kr. I dette
eksempel er der 38.000.- kr.
tilvejebragt gennem den vær
diforringelse. der er belastet
de enkelte års regnskaber,
medens de 48.000, kr. må
skaffes til veje enten gen

nem selvfinansiering, d. v s.
overskud, eller gennem lån.
Når dette er sagt, må det
også tilføjes, at korpsets sær
lige økonomiske struktur gør
det muligt at investere og
udvikle stationerne, uden at
dette alene skal ske gennem
indtjent overskud.

Mercedes ambulance 1965-1973
1000 kr.

BRANDSLUKNING

BRANDSLUKNING

Vi skal finde
det bedste, billigste og
mest effektive
brandvæsen...!
Afdelingschef
Poul Eefsen

Det juridiske fundament for brandslukning
herhjemme findes i brandloven. Dens admi
nistration hører under Justitsministeriets 4.
kontor i centraladministrationens bygning ..Tjæreborg“ - i København.
Nøglepersonen i ministeriets udøvelse af plig
ter i relation til brandlovgivningen er afde
lingschef Poul Eefsen. I betragtning af. at an
dre væsentlige samfundsområder, f. eks. tra
fik og færdselssikkerhed, administreres i
samme afdeling, kunne man i Eefsen for
vente en person, der konstant er i offentlig
hedens søgelys. Hvad det angår, skuffes for
ventningerne!
Til gengæld indfries de overmåde med hen
syn til hans kendskabsniveau, interesse og
klare opfattelse med hensyn til de arbejds
opgaver, der er blevet hans.
I modsætning til en politiker vil en embeds
mand sjældent få lejlighed til i større forsam
linger at redegøre for sine afgørelser og prin
cipielle standpunkter. Disse vil derfor ofte
blive debatteret og kommenteret på et ikke
alt for oplyst grundlag.
Vi har gennem en samtale med Eefsen for
søgt at råde bod på dette.

Er Dc den grå eminence i
dansk brandvæsen?
Jeg har været med til at
bringe mange ting frem in
den for brandslukningsomradet. Det, at jeg ikke optræ
der så meget udadtil, er ikke
ensbetydende med, at jeg
trækker i tråde, hvor andre
er marionetter.
Alle ved, hvor jeg star. Og
jeg får i hvert fald ikke
andre til at skrive mine syns
punkter. Det klarer jeg selv!
Eksisterer triumviratet Brade
Johansen, Haunmi og Eefsen
som brandvæsenernes magt
faktor?
- Vi har alle tre interesse i
at gore en indsats for brand
væsenerne.
Kinder De opbygningen af
kommunale
brandvæsener
juridisk forsvarlig?
Hvis der hermed menes,
om brandinspektoren som le
der af brandvæsenet samtidig
er sagkyndig i det kontrol
lerende led
brandkommis
sionen
finder jeg ikke, al
del er en mærkværdig situa
tion. Den kendes andre ste
der fra.
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BRANDSLUKNING
- Hvis der rejses kritik af
brandvæsenets indsats, må
brandinspektøren i brand
kommissionen lade være med
at deltage i afgørelsen. Men
han kan godt give sine syns
punkter til kende inden. Her
til kommer, at brandkommisionens afgørelse kan ind
bringes for byrådet og dettes
afgørelse for justitsministe
riet.

Hvad er forskellen på brand
inspektøren i et kommunalt
brandvæsen og brandinspek
tøren for Falck-brandvæsen?
Som brandinspektør og leder
af et kommunalt brandvæsen
er man arbejdsgiver i ordets
egentlige forstand. - Med
Falck-brandvæsen er man
køber af arbejdskraft, d.v.s.
at brandinspektøren er kom
munens
kontrollant
med
hensyn til den købte tjeneste
ydelse.
Finder De det juridisk for
svarligt, at brandinspektør
foreningen alene „høres“
som sagkyndig inden for
dansk brandvæsen?
- Når justitsministeriet ,,hø
rer“ brandinspektørforenin
gen, er det fordi, man ønsker
en udtalelse fra organisatio
nen som dækkende de lokale
brandvæseners ledere og der
igennem en udtalelse baseret
på den lokale administra
tions praktiske og admini
strative synspunkter.

Men foreningens mål er jo
brandbekæmpelse ved direk
te, offentlig indsats, og
Falck-medarbejdere kan ikke
optages som valgbare til til
lidsposter - selv om de er
brandinspektører?
- Jeg kan ikke udtale mig
om foreningens vedtægter.
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Mener De, at der er konflikt
i dansk brandvæsen?
- Falcks eksistens gør jo, at
der er konkurrence, som ef
ter min mening hellere burde
være på kvalitet end på pris.
- Jeg ved ikke af, at der er
konflikt, men lidt mere sam
arbejde her og der ville
utvivlsomt være hensigts
mæssigt.
Hvordan ser De på kommu
nale brandfolks tone mod
Falck?
- Om et konkret tilfælde,
nemlig sagen om at Køben
havns Brandvæsen supplere
de en Falck-stations bered
skab. vil jeg sige, at dette
burde have været fremhævet
som et eksempel på samar
bejde fremfor at give anled
ning til kritik.
Idealbrandvæsenet?
- Vi skal finde frem til det
bedste, billigste og mest ef
fektive brandvæsen.
- I den forbindelse vil jeg
pege på kombinationen mel
lem brandvæsen og civilfor
svar som en farbar vej.
Hvorfor ikke Falck-kombinationen
brandvæsen red
ningstjeneste ambulance
tjeneste?
Diskussionen har jo gået
på spørgsmålet om kombi
nation af brandvæsen og ci
vilforsvar.

Interesserer justitsministeriet
sig for ambulancetjenesten?
- Vi har ikke hidtil gjort alt
for meget ud af dette, men
ministeriet er jo som øverste
færdselssikkerhedsmyndighed
interesseret i en effektiv am
bulancetjeneste.
Er redningsarbejde omfattet
af brandloven?
Brandlovens § 1 omfatter
ikke kun brand, men også
fare for brand, d.v.s. red
ning ved overhængende eller
umiddelbar fare. At undgå
sekundære skader er også en
brandopgave. Derfor ud
sendte justitsministeriet f.eks.
sidste år et cirkulære, der
præciserede opfattelsen af
korrosionsbekæmpelse efter
brand.
Ændres brandloven i nær
fremtid?

- Der er ingen overvejelser
i den retning. Bekendtgørel
ser og cirkulærer ændres til
stadighed. F. eks. kommer
der i nær fremtid en ny be
kendtgørelse om halmaf
brænding og en sprøjtemalingshekendtgorelse.
i ki<m
I Arhus er etableret et kontrakt
ligt samarbejde mellem Arhus
Brandvæsen og Falck der funge
rer godt
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i Danmark. DFDS’ rutebåd S/S KJØBENHAVN, der besejlede ruten København-Ålborg, blev tidligt om morgenen minesprængt
sydøst for Ålborg Bugt fyrskib, ca. 3-3% ti
mes sejlads fra Hals Barre.
Der fandtes ingen helikopterredningstjeneste
som i dag. FALCKs og ZONENs ambu
lance- og redningstjeneste i Nordjylland var
efter datidens forhold tilstrækkelig, men i dag
- 25 år efter - svarede den knapt til kapacite
ten på en middelstor FALCK-station.
Den største ære. for at der trods alt blev så
mange reddet, tilkom besætningen på en an
den DFDS-båd, ,.S/S FRIGGA“, der ankom
til ulykkesstedet ca.
time efter mine
sprængningen.

Alarmen_________________
Der hersker stadig en del
tvivl om, hvem der egentlig
slog alarm til hvem. Pa Måls
Barre fyr var man klar over,
al ulykken var sket, men
man var ude af stand til at
slå alarm, da der i løbet af
natten var øvet hærværk
på telefonledningerne.

KL 05.27
modtog F/XLCK i Ålborg fra
Skagen Radio meddelelse om
skibsforliset, og man blev
anmodet om al sende red
ningsmateriel. ambulancer,
læger og forbindsstoffer til
Hals havn for at modtage
de indbragte. Efter meldin
gens modtagelse afsendtes 3
ambulancer, hver med lo ba
rer samt redningsvogn med
kataslrofebarer, tæpper, pre
senninger, afspærringsmale
riel og forbindssloffcr.
Herefter indkaldte man fri
vagterne og rekvirerede læ
ger. der korte til Hals. End-
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videre underrettede man samaritcrkolonnerne, ZONEN
i Ålborg, politiet samt CBUkolonnen i Sæby.
I Hals havn______________
På delte tidspunkt kom der
tilbagemelding fra først an
komne ambulance. Den gik
ud pa, at der endnu ikke var
indbragt sårede, men at man
ge lods- og fiskerbåde var
sejlet til undsætning. Over
assistent Kaj Rasmussen gav
herefter ordre til fremskaf
felse af tæpper og overdæk
kede lastvogne, der kunne
indrettes som ambulancer.
Herefter tog han selv til
Hals havn.

KL 7
nåede han til Hals, hvor han
af politimesteren i Nørre
sundby fik overdraget ledel
sen af redningsarbejdet. Han
gik straks i gang med at
bringe orden i det virvar af
FALCK-, ZONE- og CBUkøretøjer, der var ankom
met. Der oprettedes sorte
120

ringsstation for tilskadekom
ne i fiskecksportørhallerne, i
hotellet sanitetsstation, i auk
tionshallerne lighus og i
lodsstationen etablerede man
telefonvagt.
KL 9
~
var modtagefaciliteterne i or
den, og man rådede nu over:
8 ambulancer fra FALCK i
Ålborg, Brønderslev, Frede
rikshavn og Hjørring; 8 am
bulancer fra ZONEN i Ål
borg, Randers, Nibe, Rønde,
Hadsten, Hobro og Sæby.
2 personvogne fra FALCK,
Ålborg.
2 ambulancer fra CBU i
Sæby og Hobro.
1 tæppevogn fra CBU, Sæby,
med plads til i all 33 liggen
de personer.
Endvidere 2 rutebiler, 2
gruppevogne og 6 person
vogne med plads til 100 sid
dende personer.
Under kommando af de til
stedeværende læger var der
også 3 afdelinger Røde Korsog arbejdersamariter fra Ål

borg og Nørresundby med
tilsammen 75 bårer og 300
tæpper.
KL 10.40
anløb motorgaleasen „DANGULF LUBE“ Hals havn
med 13 reddede passagerer,
der bragtes til Ålborg.

KL 11.30
passerede „FRIGGA“ Hals
på vej til Ålborg. Lodsbå
den i Hals bragte 17 reddede
i land. „FRIGGA“ havde
hurtigt været på ulykkesste
det. Redningsarbejdet var
blevet vanskeliggjort af, at
mange mennesker svømme
de rundt i vandet, så man
var nødt til at standse ma
skinerne og lade båden drive
for strømmen. Kaptajnen
regnede ud, i hvilken retning
rednings- og tømmerflåder
ville drive, hvorefter FRIG
GA fulgte denne kurs. Ved
8.30-tiden havde man sejlet
en tur rundt om KJØBENHAVN, hvorefter man satte
kursen mod Ålborg.
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KL 12_________________________

blev alle foranstaltninger hæ
vet, således at materiel og
personel kunne være til ste
de i Ålborg, når „FRIGGA“
ankom. Man bibeholdt dog 1
FALCK- og 1 CBU-ambulance i Hals til at tage imod
reddede, der evt. kunne kom
me ind med nogle af de fi
skerbåde, der var gået ud
fra Hals havn.

I Ålborg_________________
havde redningsinspektør E.
Lomholt, der holdt ferie pa
det tidspunkt, organiseret
hjælpen. 1 første omgang var
kommunehospitalet og amts
sygehuset i Ålborg sat i
alarmberedskab, ligesom Sta
tens Civile Luftværn havde
stillet 100 senge til rådighed
på flygtningehospitalet pa
Annebergvej. Endvidere hav
de man fra luftværnet og pri
vate fået 16 overdækkede
lastvogne og 30 personvogne,
der blev rigget til og op
marcheret bag stationen i
Toldbodgade, hvorefter de

blev bemandet med samari
ter. Fra nær og fjern havde
man lånt tæpper, idet man
jo måtte regne med. at de
fleste ville være i nattøj.
Man vidste nu, at skibet var
sunket på mindre end 10 mi
nutter.
1 løbet af formiddagen var
Ålborg-selskabets direktør.
H. Fruensgaard, ankommet
med Falcks ambulancefly
fra København. Dette fly
forblev i Ålborg lufthavn i
beredskab hele dagen.

KL 13.15
anløb „FRIGGA“ Ålborg
havn. Politi og spejdere sør
gede for afspærring af om
rådet, og hundredevis af
mennesker ventede for at
lede efter pårørende. På det
te tidspunkt havde man end
nu ingen anelse om antal
reddede og døde, idet der var
mange både, der assisterede,
og der endnu fandtes druk
nede i kahytterne i det sunk
ne skib. Samariterne gik om
bord i de assisterende både
og hjalp de reddede, indtil

de kunne transporteres til
hospitalerne.
I løbet af resten af dagen
blev enkelte reddede bragt i
land af fiskerbådene. Dyk
kere fra Switzer og ZONEN
i Randers arbejdede til mid
nat med at få druknede ud
af det forliste skib.
Efter ulykken____________
Det var en drivmine fra kri
gen, der havde forvildet sig
ind i den 2 km brede minestrøgne sejlrende. Eksplosio
nen var sa kraftig, at den
forårsagede en lækage pa ca.
halvdelen af den 1668 brt.
store båds længde. Hoved
parten af de ombordværende
sov, da eksplosionen indtraf,
og man kan takke „FR1GGA“s hurtige ankomst for, at
kun 52 af de 303 ombordvæ
rende druknede. Kommuni
kationsmulighederne var rin
ge, idet ,.KJØBENHAVN“s
radio var ødelagt. Endelig
må man huske, at der heller
ikke fandtes radio i rednings
køretøjerne som i dag.
- greve -
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REDNINGSARBEJDE
PÅ ISLAND
Stol ikke for meget på de lokale indbyggere.
Hjælpen må først og fremmest komme ude
fra.
Det er et af de råd, redningsfolkene på den
vulkanramte islandske ø, Heimeay, giver
efter at have analyseret det imponerende re
sultat af redningsaktionen efter den uven
tede naturkatastrofe.
Vi talte med lederen af redningsaktionen,
stadsingeniør Pali Zophoniasson seks uger
efter evakueringen af 5.500 mennesker fra
øen.
Det gode vejr

Med klædelig beskedenhed
giver islændingene det gode
- d.v.s. rolige - vejr skylden
for, at alle kom uskadte bort
i løbet af fire timer. Fiskeri
havnen var fyldt med skibe
den morgen, vulkanen starte
de, og der var ingen proble
mer med at få alle om bord
og bragt til fastlandet.
Men redningsarbejdet bestod
også af andet end evakuering
af mennesker. Værdier skul
le om muligt bevares, og
øens vigtigste funktioner
skulle holdes i gang. For må
ske ville vulkanen stoppe i
løbet af nogle dage eller
uger.
Ingen redningskorps
På Island findes ingen red
ningskorps i stil med Falck.
Derimod findes et antal fri
villige hjælpekorps: spejdere,
privatflyvere, studenter, sømænd m. fl. Sammen med en
gruppe amerikanske soldater
rykkede de straks til hjælp
fra alle egne af Island.
Desuden har Island et civil
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forsvar af frivillige. Dette
påtog sig først og fremmest
at sørge for de evakuerede
efter ankomsten til fastlan
det. Der skulle skaffes mid
lertidige boliger, bespisning
og jobs.
Denne del af redningsarbej
det var det eneste, som i for
vejen var nogenlunde tilrette
lagt. Få dage inden katastro
fen havde myndighederne
lagt sidste hånd på planer
for evakuering af en del af
Islands største byer - som
et led i det generelle civile
beredskab. Derfor var der
straks folk parate i Reykja
vik til at tage imod de eva
kuerede. Modtagelsessteder
ne blev faktisk tømt i løbet
af få timer. Det vil sige, at
man straks kunne skaffe
husly og mad til alle, lige
som der blev udarbejdet nøj
agtige lister over de evakue
rede, så man vidste, hvor
alle opholdt sig. Derved
undgik man ulykkeligt split
tede familier. Alle syge og
gamle på øen blev hentet
med fly. Ikke ét menneske

kom noget til under den ha
stige aktion. Kun en yngre
kvinde fødte i utide som føl
ge af et mindre chok. Mor
og barn har det storartet.

Brandvæsen - et svagt punkt
Straks efter evakueringen gik
redningsfolkene på øen i
gang med at redde værdier,
fortæller Pali Zophoniasson
videre. Mandskabet blev delt
op i grupper med hver sin
opgave. Én gruppe gik i gang
med at redde indbo ud af de
mest brandtruede huse. En
anden foretog brandbeskyt
telse, d.v.s. ruderne blev
dækket til. En tredje skaffe
de materiel ved simpelt hen
at beslaglægge biler og an
det grej, som kunne bruges i
redningsarbejdet. Brandvæse
net koncentrerede sig om at
slukke eller styre brandene
i de huse, som lå nærmest
vulkanen.
I øvrigt var samme brandvæ
sen et af de svage punkter i
redningsaktionen. Oprindelig
var øens brandmandskab på
30 mand. Men da vulkanen
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startede, fik de fleste travlt
med at komme bort med fa
milien. Dagen efter var der
kun 10-12 mand tilbage. Re
sten var forsvundet.
Det er en af grundene til,
at man i planlægningen ikke
skal bygge for meget pa de
lokale beboere. Man skal
stole på nogle ganske fa,
som ud fra et intimt lokal
kendskab kan organisere red
ningsarbejdet. Og så skal
man få hjælp udefra, mener
Zophoniasson.

Hvem havde ansvaret?
Et andet svagt punkt var
spørgsmålet om, hvem der
på øen var og burde være
ansvarlige i en katastrofesi
tuation. Ifølge loven om ci
vilt beredskab er det den lo
kale dommer, som har an
svaret. Men på Heimeay
„sprang han med det sam
me“, for at bruge Pali Zophoniassons udtryk.
De frivillige redningsfolk
gjorde i de første døgn efter
vulkanudbruddet en prisvær
dig indsats med at redde

værdier ud af husene. F.eks.
skulle øens 800 privat
biler bugseres til havnen og
sejles til Reykjavik. Men ef
terhånden som kræfterne
slap op blev arbejdet over
taget af professionelle, betal
te, redningsfolk. Det vil sige
brandfolk, politi, teknikere
og håndværkere. På et tids
punkt var der 1000 mand i
gang med redningsopgaver
på øen.
Strenge straffe for ty veri
Redningsfolkene bor i de
forladte huse pa øen. Der er

strenge straffe for tyveri. De
fleste hjem ser ud, som den
morgen de blev forladt af
deres beboere.
For al undgå administrative
problemer foregår alt på øen
uden anvendelse af penge.
Alle fornødenheder er gra
tis. Redningsfolkene spiser
gratis i lo specielt oprettede
kantiner. Maden hertil hen
tes i øens forretninger og i
hjem med dybfrysere.
I skrivende stund vides ikke,
hvorledes redningsaktionen
på Heimacy vil slutte. Men
allerede to maneder efter ud
bruddets start var næsten
alle flytbare værdier hentet
fra øen, inklusive dyre fa
briksanlæg. I pengeværdi lø
ber del op i flere hundrede
millioner danske kroner.
Selv om vulkankalastrofer
ikke umiddelbart kan sam
menlignes med andre tænke
lige katastrofeformer, vil der
sikkert kunne læres meget af
de islandske erfaringer.
Dette forudså lederen af red
ningsarbejdet, Pali Zopho
niasson, straks. Derfor cr all.
hvad der cr sket på øen. nøje
blevet noteret ned i en dag
bog. Del er blevet til et di
gert værk, som senere kan
analyseres og bearbejdes. Til
gavn for andre øer, bver og
lande.
Preben Dich.
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Den lille nemme startvogn
til bytrafikkens opgaver

Toyota Stout

Nogle små og handy start
vogne er indkøbt til Stor
københavn. Foreløbig er 3
stk. stationeret på station V
og 3 stk. på station Glad
saxe.
Det drejer sig om Toyota
Stout. En vogntype, der har
lille, åbent lad, store hjul
(dækstørrelse 7,00X15) og
træk på baghjulene.
Motoren er en 4-cyl. benzin
motor, der udvikler 106 HK
(SAE) ved 5.200 omdrejnin
ger. Maksimal hastighed er
omkring 120 km/t.
Gearingen er fin til slæbe
brug, 1. gear og bakgear
5.262, 4. gear 1.000.
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Toyota Stout har små udven
dige mål, hvilket gør den
egnet til bytrafik. Længde
4,67 m, bredde 1,69 m og
højde 1,71 m.
Der er standardudstyr på
vognene, bestående af:

sandkasse,
værktøjskasse,
bugseringsstang,
batterikabler + ekstra
batteri,
lygte og håndværktøj.
Distriktsleder Kaj Olsen:
- Meningen med startvogne
ne er, at de skal indgå som
reservevogne, specielt til de
stationer, der har auto
hjælpskøretøjer ude af drift
i længere tid, eller stationer,
der har mulighed for ekstra
mandskab i spidsbelast
ningstidspunkter. Derudover

vil nogle stationer få sådan
ne køretøjer som egen vogn
ved supplering eller udskift
ning.
Under prøveturen bemærke
de vi som et minus, at det
er svært at holde orden i en
vogn, der „ikke tilhører no
gen bestemt". Det med at
fjerne aviser og tomme so
davandsflasker kan volde
problemer, for det ser ikke
kønt ud. Hertil svarer sta
tionsleder Henning Inge
mann Petersen, Vesterbro:
- Selv om vi har demokrati
er det et problem, der volder
lederne på en stor station
kvaler. Vore assistenter går
konstant og ser efter, at vog
nene er i orden, så der er
ikke noget større problem
med disse „udskiftningsvog
ne" end med alle de andre.

Bilag til
Hjælp 4/73

FALCK-ASSISTANCER 1972
Samlet
antal
ydelser

Brand Red
sluk nings
arbejde
ning

Ambu
lance
kørsel

Sygetrans
port 1

Sygetrans
port 2

Ass. til Ass. til Entre
motor
transp. prise
køretøjer af dyr

Diverse
ydelser

HOVEDSTADSOMRAl ET

47.085
25.211
49.673
47.838
23.967
184.602

709
150
637
9
307
201

280
148
137
773
128
5.530

4.196
1.873
5.667
1.563
1.451
4.488

4.991
2.433
6.525
6.002
2.635
40.765

21.141
10.012
20.631
19.889
9.272
57.030

13.993
8.791
14.740
17.202
8.844
65.942

109
76
76
654
44
1.890

81
112
72
119
80
2.314

1.585
1.616
1.188
1.627
1.206
6.442

47.067
62.139

560
375

163
399

2.760
6.051

6.833

6.632

21.535
28.674

13.053
18.558

133
79

344
120

1.686
1.251

57.262
71.128

23
526

1.026
504

5.562
6.356

8.808
7.833

19.278
26.552

18.791

26.165

742
307

80
175

2.952
2.71C

615.972

3.497

9.088

39.967

93.457

234.014

206.079

4.110

3.497

22.26'

220
9
13
102
532

108
57

323
673

1.025
5.865

968

11.605

16
92
26
108
231

30(
69<

555
210

2.923
7.928
4.750
3.343
8.612

31
47

11.9
21
198

1.023
637
1.312
760
1.927

35.522
35.423
23.947
13.288
17.198

342
502
7
9

206
179
68
157

2.208
1.503
854
920

12

Køge
Nykøbing S.
Næstved
Præstø
Ringsted

24.845
10.648
35.930
5.093
15.784

408
3
4
92
16

192
62
146
68
201

1.161
1.324
430
1.156
204
784

17.122
12.104
7.113
2.756
8.711
6.176
2.569
18.238
1.264
4.426

10.071
12.871
9.544
7.125
5.707
13.122
5.300
9.683
2.671
7.596

50
323
68
40
13
101
34
59
8
136

121
53
34

131

3.780
5.743
5.580
1.514
882
2.766
1.888
5.753
477
1.502

Roskilde
Ruds Vedby
Skælskør
Slagelse

36.004
9.950
6.636
32.532

13
121
154
4

292
135
42
98

471
234
243
1.275

3.250
1.516
887
4.387

10.215
2.766
2.708
16.499

19.037
4.299
2.235
9.259

122
139
23
72

Ballerup
Birkerød
Gladsaxe

Hellerup
Hørsholm
København V,
F, N & E
Lyngby
Rødovre/
Brøndby

Tårnby

Tåstrup/
Glostrup

TOTAL

ØVRIGE SJÆLLANE) OG MØN

Faxe
Frederikssund
Frederiksværk
Haslev
Helsinge/
Gilleleje
Helsingør
Hillerød
Holbæk
Kalundborg
Korsør

5.969
16.007

14.375
6.900
26.227

6.492
1.880

22
17
86

1.086
45?
2.061

94
30

1.621
2.14!
67!
67:
55

52
43
426
28
103

70'
31!
46
28
1.021

143
99
99
171

2.46
64
24
76

2
Samlet
antal
ydelser

Brand Red
sluk nings
ning
arbejde

Ambu
lance
kørsel

Sygetrans
port 1

Sygetrans
port 2

248
339

981
841
956

968
3.812
2.046

Ass. til Ass. til Entre
motor
transp. prise
køretøjer af dyr

Diver
yde 1st

(ØVRIGE SJÆLl.AND OG MØN FORTSA T)

Snertinge
Sorø
Stege
St. Heddinge
Vordingborg

TOTAL

6.857
9.689
7.016
5.599
16.733
418.172

139

106
3

23
59
31
127
78

235
149
308

463
1.443

3.093

2.679

16.775

1
162

1.500
9.204

3.943
3.912
3.173
2.707
5.393

24
99
40
21
20

82
261
8
42
41

48
2*

50.268

157.064

165.204

1.595

2.403

19.05

4*
3(
3C

LOLLAND/FALST ER OG BORN HOLM

Mari bo/
Sakskøbing
Nakskov
Hykøbing F/
Nysted
Rønne/Neksø
TOTAL

25.106

526

244

1.139

4.109

10.019

7.379

171

51

1.48

28.793
34.843

265
842

310
306

546
1.411

2.974
4.280

16.925
15.269

6.646
10.077

62
408

86
329

97
1.92

20.450

135

323

834

3.528

9.498

4.948

141

386

68

109.192

1.768

1.183

3.930

14.891

51.711

29.050

782

852

5.02

FYN OG LANGELAND

Bogense
Ejby
Fåborg
Glamsbjerg/
Assens
Kertemi nde
Middelfart
Nyborg
Odense/Dal um
Otterup
Ringe
Rudkøbing
Svendborg
Arup
Entreprenør
TOTAL

5.095

137

94

145

118
263

2.668
3.514
3.605

2S

138
97

717
641
1.912

92

147
192

671
708
1.944

274

5.806
8.560
9.560

217
315

34
10

133

100

263

1.283

2.245

4.870

139

21

28
22
5C

7.401
10.924
18.199
123.072
3.938
7.627
6.515

169
2
261
299
94
145
250
400
165
0

798
2.598
2.078
33.835
602
1.113
1.059
4.046
472
0

1.296
815

18.200
6.598
2.409

175
533
47
258
257
980
751 12.805
115
177
230
232
264
184
1.085
227
185
23
0
1

3.511
35.518
393
1.054
623
3.200
508
1

3.250
6.840
9.962
31.792
2.216
4.291
3.249
7.529
4.714

55
22
92
169
53
44
105
312
26
2.208

1.08
32
92
7.18
24
48
67
1.32
4C

43

39
15
128
734
40
60
102
66
104
0

233.904

2.394

17.226

51.207

52.434

88.543

2.233

3.243

14.IC

2.521

18
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Samlet
antal
ydelser

Brand Red
sluk nings
arbejde
ning

Ass. til Ass. til Entre
motor
transp. prise
køretøjer af dyr

Ambu
lance
kørsel

Sygetrans
port 1

Sygetrans
port 2

133
214

902

620

463
787
1.101
1.964

86
1.191
698
14.588
419
4.045
1.717

569
1.466
553
1.936
18
1.442
415
2.216
81
3.901
2.955

4.510
2.735
13.781
2.899
8.666
6.776

896
1.870
1.085
3.049
569
593

295
3.139
1.295
1.069
1.010
460

391
1.356
586
388
883
146
195
2.111

788
5.349
3.694
1.791
3.348

104
295
371
2.366
461
299
336

Diverse
ydelser

JYLLAND
Bjerringbro

Brande
Brovst

5.883
5.169
5.980

Brædstrup
Brønderslev
Byrum (Læsø)

5.740
13.003
341

Dronninglund
Ebeltoft
Esbjerg
Fjerritslev
Fredericia
Frederikshavn/Ø. Vrå
Give
Grenå
Grindsted
Haderslev
Hadsten
Hadsund

8.123
4.245
37.599
4.022

19.195
14.099

4.607
11.337
9.098
13.930
4.684
7.090

131
157

94
56
200
28
158
1
859
94
1
65
153
0
243
199

14

39
34
60
100
5
90
36
36
61
100
145
102
94
23
38
5

Hammel
Herning
Hjørring
Hobro
Holstebro
Hornslet
Hornsyld
Horsens
Hurup

6.395
22.091
26.902
13.427
19.819

1
123
112
3
387
283
287

5.511
6.752
39.258

111
127
93

194
38
229
83
92
213
34
93
435

4.818

80

93

Ikast
Kjellerup
Kolding
Lemvi g
Løgstør
Nykøbing M.

5.386
7.725
24.847
6.002
9.982
7.821

231
131
860
5
115
177

23
70
56
105
178
186

131
122
521
5
276
240
2.275
116
1.582
1.252

174
469
344
878
135
329

51

422
77
85
116
334
5
126
15
201
65
20
76

4
41
17
1.093
40
59
297

2.621
4.663
5.129
7.631
2.703
4.821

66
174
105

51
505
157

158
38
151

148
36

595
3.080
7.671
2- 503
3.312

4.068
10.911
11.472
7.198
9.907

158
412
930
373
428

713
1.256
5.495

1.611
1.380
14.262

2.452
3.002
13.523

402
760
1.287
4.090
1.103
1.453
1.484

62
296
1.716
2.753
1.106
1.797
1.210

3.683
3.285
3.207
11.634
2.798
5.141
3.846

3.127
3.229

3.233
3.508
7.358
165

81
20
39
69

483
340
130
185
521
25
289
88
2.550
247
821
816
249
423
717
760

187

357
206
720
1.831
633
1.320

72

62
39
31
248
166
121
39

124
525

49
1.107

526
1.707

175
31
55
624
183
370
154

50
13
101
187
36
84
61

169
A52
78?
2.277
205
545
367

333
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Samlet
antal
ydelser

Brand Red
sluk nings
ning
arbejde

Ambu
lance
kørsel

Sygetrans
port 1

Sygetrans
port 2

Ass. til Ass. til Entre
motor transp. prise
køretøjer af dyr

114
6.116
34.820
848
1.531
217
11.198
1.259
1.645
1.805
202
950
656
3.284
1.017
1.774
1.181
175
1.444
929

3.484
2.639
11.569
5.452
3.587
3.006

Divers«
ydelsei

JYLLAND FOR TSAT)
ørre Snede
dder
anders
i be
ingkøbing

ønde
ilkeborg
kagen
kanderborg

kive
kærbæk
truer
æby
ønderborg
arm
erndrup
histed
oftlund
ønder
arde
ejen

4.421
10.854

68.195
8.870
8.030
4.291
27.215
6.355
9.920
15.144
4.575
6.384
5.437
16.258
7.442
8.823
9.622

73
0
400
0
248
39
8
116
2
3
104
0
93
7
186
217
326

6.163

202

9.081
12.121

626

2

4
9
285
12
95
30
149
52
68
177
40

66
50
118
43
68
132
107
48
110

222
290

248
1.519

2.023
240
349
134
1.067
157
652
737
133
294
319
1.080
196
160
406

15.907
1.377
1.258
485

133
317

399

798
1.795
2.513

541

1.359

3.903
802
2.064
3.272
327
862
311
4.186
1.183
1.389
1.552

106

42.511

372
252

212

2.946

25.212
2.762
12.555
78.302

6
2
3
591

133
10
84

744

1.021
57
604
4.857

6.123
9.048
451
2.903
19.614

140
957
174
49

lamburg

5.198
134.337
10.933
1.066
5.209

0

78
1.538
118
9
0

98
11.115
363
29
0

480
31.573
1.346
151
77

OTAL

959.640

10.763

7.799

50.423

2.336.880

21.515

23.270

128.321

ejle
i borg
frsted
benrå
alborg/
Ir. Sundby
Jestrup
rhus
rs
Ijæl pestat.

IELE LANDET

11.473

603
10.800

9.756
3.328
5.004
7.791
3.270
3.747
3.344
6.618
3.919
4.488
5.196
3.833
4.393

6.121
6.764

66
34

159
230

160
89
143
16
67
232
221
61
240
220
272
235
139
260
448
461
491

51
13
357
89
48
30
137

361
10
144
60
97
79
156
76
56
202

84
42
147
49

15S
23*
2.67J
622
75'
26'
85'
26401
98:
211
30
34!
58!
551
43i
48
57
59
81

1.18

18.037
11.190
1.500
6.499
32.464

644

1.028

2.46

122
26
147
997

204
18
32
179

1.58
15
55
2.74

207
49.362
1.648
445
0

3.482
32.532
5.564
264

56
226
146
49

34
6.40

5.044

310
626
244
34
0

0

1.33
3
8

187.912

221.308

407.567

14.242

9.328

5Q.29

397.735

716.531

896.443

22,962

1.905
542
1.730
16.107

19.323 110.78
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BEGGE REDDERE FIK BØDE !!
Falck blev i slutningen af marts 1972 opmærksom på, at Justitsmini
steriet havde udsendt en bekendtgørelse nr. 68 af 9. marts 1972 om
kørsel på motorvej.
Skønt bekendtgørelsens § 6 alene omhandler slæbning af køretøjer,
og sådan slæbning i Danmark i hovedsagen udføres under vor med
virken, kom bekendtgørelsen bag på os. Man havde ikke hørt, om vi
havde noget at tilføje eller foreslå.
Vi udsendte cirkulære nr. 16/72 til vore stationer og håbede på, at
vore medarbejdere ville ihukomme de nye bestemmelser, således at
politisager kunne undgås.
Første bøder
Desværre er vi blevet be
kendt med nogle tilfælde,
hvor reddere har bugseret på
motorvej, og hvor politiet
som følge heraf har optaget
rapport. I nogle tilfælde, er
sagen kompliceret. Hvis vi
f. eks. bugserer en tankvogn,
der har tvangsrute ad motor
vej. Hvad gælder da med
højeste prioritet? Tvangsrute
eller slæbeforbudet?
Eller hvad med vore nye
grill-vogne, som Justitsmini
steriet utvivlsomt ikke har
kendt, da man udfærdigede
bekendtgørelsen. Disse må
køre mere end 40 km i timen
med vogn på slæb, og må
altså fremføres på motorvej
i henhold til bekendtgørel
sens § 1. Men er det slæb
ning, når en vogn hænger
bag - eller er det noget, der
kan sidestilles med en påprodset anhænger; altså grill
vogn + havarist sidestilles

med lastvogn 4- anhænger?
Vi har spurgt Justitsministe
riet om begge forhold, og
fået bekræftet, at tvangsrute
går forud for slæbeforbud at grill-vogne med læs be
tragtes som slæbende køre
tøjer og derfor ikke må
fremføres på motorvej.
Dette må vi foreløbig tage
ad notam.

der kommer på ladet og en
lille Mercedes lastvogn, der
skal bagefter i stang - med
Bent Nielsen ved rattet.
Mercedes-lastvognen holder
på Helsingørvejen (motorvej)
i nordgående bane og skal til
København.

To fik bøde
Et lille eksempel illustrerer,
at der normalt ingen pardon
vil være:
Redder Leif Jensen (10 års
anciennitet), der normalt er
svømmedykker på station
Lyngby, bytter vagt med cn
kollega, og bliver den 5. ja
nuar kl. ca. 16.30 sendt på
bugsering sammen med red
der Bent Nielsen (% års an
ciennitet), der normalt kører
kranvogn.
Turen, der køres i ladvogn,
gælder en VW-kassevogn,
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Leif Jensen, der som nævnt
ikke normalt bugserer, kører
først mod nord til førstkom
mende frakørselsvej, op ad
denne, to gange svingning og
tilbage til motorvejen med
kurs mod København.
Mercedes-lastvognen har lys,
men ifølge reddernes forkla
ring virker viskere og horn
ikke.
Leif Jensen benytter ikke
gult blink under transporten,
der kl. 16.50 afbrydes ved
Lyngbyvejen af to korrekte
betjente i patruljevogn, „slikkepinden“ ud, se førerbevis
og resten hedder rapport nr.
A 5713 fra Politimesteren i
Lyngby.
Begge reddere får et bøde
forlæg på kr. 200,-. Leif Jen
sen (fører af ladvogn) beta
ler, Bent Nielsen protesterer
gennem Chaufførernes Fag
forenings advokat.
Tænkte ikke over det
- Dengang jeg kørte kran
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vogn, måtte vi jo godt køre
på motorvejen, så jeg må
indrømme, at jeg slet ikke
tænkte over det, fortæller
Leif Jensen.
■ Men reglerne gælder na
turligvis også for en svøm
medykker, så jeg har bidt i
det sure æble og betalt.
Bent Nielsen:
- Når man er på slæb, må
man følge kranvognen og
ikke give sig til at reagere
vildt og voldsomt, selv om
den kører en anden vej end
den, man selv ville have
valgt. Det ville være for far
ligt for trafiksikkerheden og
andre trafikanter!
Er en Falck-mand mere
udsat?
At ladvognschaufføren får
bøde, er der nok ikke noget
at gøre ved. Men at redde
ren, der „styrer bagved“,
også har fået bøde, rejser
det principielle spørgsmål,

NBI
Efter redaktionens slut
ning er faldet dom i sa
gen. Redder Bent Niel
sen blev FRIFUNDET. En
dom, der måske kan
skabe præcedens.

om han alene har fået den
i kraft af at være redder.
Næste spørgsmål må være,
om politiet ville se ligedan
på sagen, om havaristen var
en kontorchef i Justitsmini
steriet, en politimand i civil,
en advokat i færdselssager
eller en jurist hos FDM?
Disse personer må formodes
at have lige så stort kend
skab til færdselsloven og Ju
stitsministeriets bekendtgø
relser, som en Falck-redder
fra Lyngby.
Vi har forelagt spørgsmålet
for FDM’s juridiske afde
ling, hvis svar findes på næ
ste side.

AUTOHJÆLP

100.000 så
„Når
NØDEN
er størst”!

I betragtning af, at vi for
få år siden kun havde
meget beskedne tal at
fremvise med hensyn til
antallet af Falck-foredrag og filmforevisninger
for skoler, foreninger og
andre, er de sidste tal
fra vor filmafdeling im
ponerende.
En opgørelse for 1972
viser, at 98.000 menne
sker gennem 750 fore
visninger har set „når
NØDEN er størst“ i 1972.
Hertil kommer et ikke
oplyst antal udlån, fore
taget af Statens Film
central, der har to kopi
er af filmen.
Men de „gamle“ ffilm er
der også interesse ffor.
„Alarm“, „Pust Liv“, en
treprenør- og fflyvefilm,
samt et par andre har
tilsammen været udlånt
140 gange og er blevet
set af næsten 10.000
mennesker.
Så også i denne ret
ning har vi grund til at
være
tilfredse
med
Falck-året i 1972.
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Desmå
tings
betydning
Vi lever i en moderne tids
alder, hvor alt snart går ved
automatik. Vi er på hulkort
og har CPR-nummer, vi har
kontokort og medlemsbevi
ser, vi lader os dirigere af
maskineriet i alle dets af
skygninger, vi er en slags
robotter, der fungerer, blot
maskineriet er i orden. Og
vi må endelig ikke afvige alt
for meget fra de givne ret
ningslinier - så fungerer sy
stemet nemlig ikke.
De af os, der er gamle nok,
husker vel nok barndom
mens gade. Den, der var fest
ligt oplyst lørdag aften, når
forretningerne havde åbent
til kl. 21, og hvor mor gik
til købmanden med sin slidte
portemonnæ og købte ind
til ugens forbrug, ikke sjæl
dent med familiens mindre
årige børn lige i kølvan
det, fordi der i forbindelse
med mors indkøb altid fra
den rare købmand blev stuk
ket et stort kræmmerhus
bolsjer ned i indkøbskurven
uden betaling. Det kræmmer
hus varede hele ugen til
næste lørdag, for mor for
stod at rationere. Det var
kun en lille ting, men for
købmanden var den vigtig.
Det var et af midlerne til at
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holde kunderne fast, for in
gen kunne vel tænke sig at
handle hos den købmand,
hvor der ikke vankede noget
i tilgift.
Alt dette er ændret i vor
moderne tid. Nu går mor i
supermarkedet, far i stor
magasinet og bliver her
mødt med det traditionelle
spørgsmål: „Er det på konto,
herr?“
De små tings betydning er
trådt mere og mere i bag
grunden. Man betaler, hvad
man får og dermed basta.
Rabatsystememe trives sta
digvæk, men det er alligevel
noget andet og mere forrelningsbetonet.
I vor virksomhed har hoved
opgaven i mange år været
abonnementssystemet og dets
ydelser. Også vi har på
dette område indført auto
matisering. Vi ved lige nøj
agtigt, hvad det koster at
køre en sygetur eller at
slæbe en bil til værksted, når
bare vi kender kilometeran
tal og tid, og vi har indført
nogle, mener vi selv, klare
regler for abonnementerne
og de ydelser, vi kan præ
stere.
At ydelserne er gode og vidt
spændende har vi gennem

mange år fået bekræftet af
det stadig stigende antal
abonnenter og de utallige
breve fra tilfredse abonnen
ter såvel som kunder. Men
dermed ikke sagt, at vi intet
mærker til tidernes ugunst.
Det er ikke altid nok med et
sæt abonnementsvilkår, der
giver abonnenten ret til dit
eller dat. Det, man på for
hånd ved. man har ret til, er
ikke nær så spændende som
det. man helt uventet får for
ærende som en ekstra ser
vice.
Denne ekstra service er no
get helt udefinerbart. Den er
der bare og står ikke ned
skrevet i tørre og kedelige
bestemmelser. Nej. den op
står spontant og til tider
helt uventet for både abon
nent og korps. Det er derfor,
man ikke kan opstille faste
regler for vore såkaldte ku
lanceydelser.
I de senere år har vi søgt
at forbedre disse kulance
ydelser, ligesom vi har givet
f. eks. vore husstandsabon
nementer en ansigtsløftning
ved at tilføje ting som trans
port af syge, mindre dyr,
nøgleservice, transport af
brystpumper, og nu for ny
lig, udbringning af livsvigtig
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Særlige
abonnements
assistancer
i 1972
Personbefordring
efter autouheld

10.381

Nøgleservice

3.569

Ejendomshjælp

6.227

Pumpning,
vanding

2.453

Vejhjælp for Falckabonnenter
39.454

medicin samt videregivelse
af telefonbesked i tilfælde af
alvorlig sygdom eller døds
fald.
De her nævnte ydelser er
ikke epokegørende, men de!
er ting, vi er kommet frem
til i vort daglige arbejde og
efter forslag fra interessere
de abonnenter.
Hvis man vil beskæftige sig
med slige detaljer, er del
helt klart, man må være for
beredt på at effektuere øn
skerne i den orden, de ind
kommer, og enkelte vil nok
løfte pegefingeren og sige,
at det har vi ikke tilstræk
keligt materiel til. vi mang
ler det og det. Imidlertid har
det hidtil vist sig, at det, der
skal til, også efterhånden
bliver fremskaffet.

Hvordan har det så virket?
Et af de første forsøg, ud
over de traditionelle assistan
cer, var nøgleservicen, og
hvordan gik det? Rundt om
på stationerne er deponeret
tusindvis af nøgler i dirkefrie skabe, afleveret af til-

Korpsets abonnementsservice er nu udvidet med afhentning af livsvigtig
medicin

lidsfulde abonnenter, der har
fundet ideen sa god, at de i
stort tal indfinder sig på den
lokale station med nøglen til
hus og hjem, ja, enkelte har
endda uden videre sendi
nøglen pr. post. Hvis ikke
det er tillid, hvad er det sa?
De mindre dyr, ja, det er et
forholdsvis nyt punkt under
vore abonnementsvilkår. Korpset har siden dets op
rettelse haft en målsætning,
der også taler om redning
af dyr, og i den anledning
har vi modtaget masser af
sympati-tilkendegivelser, ikke
mindst fra de mange enlige,
for hvem en lille hund eller
kat betyder mere end alver
dens rigdom.
Udlejningen af brystpumper

går sin sejrsgang over hele
landet, vi har masser at be
stille inden for denne sær
lige form for „redningstjc11 cs! e"
Kvindelige akkvisitører??
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Vi er nu nået til udbringning
af livsvigtig medicin, også en
bestemmelse, der er indfort
på grundlag af et stadigt sti
gende behov samt indskrænk
ning af åbningstider. Vi me
ner selv, det er en ret vigtig
bestemmelse. Alle kan kom
me i en vanskelig situation
på grund af sygdom, også på
dette område.
Som det ses, er vi i god ud
vikling pa det serviccmæssige omrade. Man kan ikke
gå mod udviklingen, nej.
men sa kan man da lige sa
godt sætte sig i spidsen for
fremskridtet.
Og så er vi vel egentlig
fremme ved den appel, den
ne lille artikel gerne skulle
udtrykke. Det, at vi gør alt,
hvad vi kan for vore abon
nenter, også i de situationer,
hvor vi ikke lige kan finde
en paragraf, der passer til
anledningen, eller er i besid
delse af den fint betrukne
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hundekurv, som „Pelle“s
ejerindc helst så benyttet ved
denne specielle lejlighed.
Korpset har altid haft ry for
at klare næsten enhver situa
tion, og det gør vi stadigvæk,
af og til bevidst, til andre
tider uden egentlig at tænke
over det. Et venligt ord med
på vejen til en syg abonnent,
en håndsrækning her og der,
et vindue, hvor gardinet bli
ver fratrukket, så patienten
under en langtur kan følge
landskabet,en avis hentet un
der ophold pa færgen o.s.v..
O.S.V., det varmer helt ned i
sjælen og giver rigelig bonus
i form af videre omtale af
„den rare Falck-mand“.
De små ting har stadig deres
store betydning, måske mere
end nogen sinde. Kræmmer
huset er i vor hårde og
stressede verden ikke altid
fyldt med bolsjer, men mon
ikke der skulle være lidt godt
pa bunden til de mennesker.

vi daglig får betroet i vor
varetægt. Som regel er det
ikke noget, der tager lang tid,
ikke længere end ærgrelsen
varer, det kan måske oven
i købet give en indre til
fredshed at se et sygt men
neske lyse op og være glad
for den lille venlighed, der
vises ham eller hende.
De nye abonnementsvilkår
er ikke udelukkende indført
for systemets skyld. En rig
tig udvikling inden for dette
mentalt vigtige område vil
give os lejlighed til at nå ud
til langt flere mennesker og
hermed medvirkende til en
udbygning af vort korps til
en bedre og bedre sam
fundsnyttig institution, en
institution, der bygger og er
bygget op på medarbejder
nes forståelse for korpsets
egentlige humanitære for
mål.
G. Lindehammer

PATIENTBEFORDRING

Klargøring og vedligeholdelse
Nye ambulancer vil så vidt muligt blive
klargjort, inden de kommer til en Falckstation. Det betyder, at stationerne ikke
selv skal forsyne dem med udstyr og
værktøj. Det betyder også, at stationerne
ikke selv må begynde at ændre indhold
m. v. uden driftschefens tilladelse.
Til gengæld skal alt ikke-anvendt ambu
lanceudstyr fra udrangerede ambulancer
og overskydende materiel tilsendes statio
nens driftschef.
For stationerne under København A/S
gælder dog, at dette materiel tilsendes
Falck-stationen i Gladsaxe, hvor assistent
Karl Age Grønbech står for renovering

Bårerum rent og tæpper i orden! Indgyder tillid!

af udstyret.

Bårerummet
Bårerummet skal være rent og sobert.
Gulvene bonede eller støvsugede (nåle
filt), således at snavs holdes væk. Båren
skal altid være opredt, tæpperne lagt
sammen og Falck-tæppet med bomærket
skal ligge, så mærket vender opad.

NB: Husk, det förste indtryk fra patient''
pårørende er det, der indgyder tillid.

Ilt
Fremover vil ambulancer kun få mon
teret 10-liter-iltflasker. Til gengæld und
lades reserveflasken, der næppe ville
komme i brug med så stor iltkapacitet.
Der må ikke købes flere små iltflasker.
De gamle kan bruges til reserve.
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El-Suction

10-llter Iltflaske bliver standard.

Som noget nyt bliver ambulancerne for
synet med El-Suction af typen Åsmund
Lærdal. Et norsk sugeapparatur, der dri
ves af ambulancens batteri og har to
hastigheder.
Låget på forsiden er beregnet til kapsel,
så sådan ikke er nødvendig mere. Den
lille flaske i suget er beregnet til destille
ret vand, der kan suges gennem slangen,

El-suctlon af Lsrdaltypen.

Ensartede stations/vognnumre på ambulancer.

Standardudstyr i ambulancer og sygetransportvogne
Ambulancer
Sikkerhedsudstyr
1 stk. universalslukker 2 kg
2 stk. sikkerhedsseler (forerkabine)
sikkerhedsseler (bårerum)
2 stk. bandolerer (reflex)
1 stk. redningsline
2 par gummihandsker
2 par plastichandsker
1 stk. økse
1 stk. koben
1 stk. boltesaks
1 stk. bidetang
1 stk. nedstryger
1 stk. kniv til seler
1 stk. håndlygte
2 stk. sikkerhedshjelme

Sygetransportvogne
2 stk. sikkerhedsseler
1 stk. 2 kg universalslukker
1 stk. Falck-genoplivningskuffert
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Behandlingsudstyr
1 stk. 10 liter iltflaske m/manometer og
Flowmeter
1 stk. El-Suction
1 stk. Resuscitator m/ voksen- og barnemaske
1 stk. Falck-genoplivningskuffert m. ilagt
anti-chock tæppe
2 stk. sugekatheter ch 8
2 stk. sugekatheter ch 14
2 stk. reservepatroner for jetsug
1 stk. spiralslange fra flowmeter til resus
citator
1 sæt trykbandager til arme og ben
(voksne)
1 sæt do. for børn
bækken
2 stk. urinposer (engangs)
kridt og grus til sporbevaring
2 stk. dansk vand, servietter
1 stk. forbindskasse
1 stk. plastic 2,5 X 2 m
1 stk. tæppe
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hvis der sætter sig noget sekret i slangen.
Rengøring af El-Suction foretages med
vand. Der skal skylles indvendigt og ud
vendigt.

Sugeapparatur af ældre type
Med hensyn til sugeapparatur af ældre
type skal vi huske, at vand ikke cr til
ladt i sugeglassene.

Iltapparatur
Iltapparatur vil fremover blive af typen
Resuscitator Lærdal. Det er let at ren
gøre med sæbevand og kan skylles både
ind- og udvendigt. Husk også rengøring
af ventilen.

Rengøring af ældre iltapparatur
Det har ved en kontrol i Storkøbenhavn
vist sig, at vedligeholdelsen og afprøvnin
gen af iltapparaturet i ambulancer kan
være bedre. Afprøvning foretages på den
måde, at der holdes en hånd for udmun
dingen til iltmasken, pumpes op og tryk
kes hårdt på posen. Holder den tæt og
har den ingen misfarvning, er den OK.
Se godt efter om ventilen kan bevæge

sig frit.

Trykbandager og forbindskasser m.v.
Trykbandager - der selvfølgelig gøres
rene efter brug - skal også regelmæssigt
kontrolleres for utætheder.
Forbindskassen bør i ambulancer supple
res med et par store, sterile kompresser
og et trekantet tørklæde. Til gengæld kan
nogle af gazebindene og plasterstripsene
tages ud. Husk også at udtage kloraminvaseline og jodspiritus, der ikke må bru
ges mere.
Dansk vand er beregnet til patienter, der
tørster, f. eks. på langtur. Det er god ser
vice og virker behageligt, men husk: Ikke
dansk vand til en chok-patient eller pa
tient med indre kvæstelser.

Ammoniak-kursus

Stationerne i Kalundborg. Ruds Vedby og
Snertinge fik for nylig gennemgået farerne
ved ammoniaktransporter. Det var SUPERFOSS A/S, der stod for arrangementet, der
var meget vellykket.
Ambulance-ulykker

Ukommenteret statistikmateriale af den på side
134 m. fl. gengivne undersøgelse fås ved hen
vendelse til Fællesforbundets sekretariat.
Redningsarbejdet på Island

På side 122 m. fl. er gengivet et kort referat
af redningsarbejdet i forbindelse med evakue
ringen af Heimeay på Island.
Vi har fået fremstillet en båndoptagelse af
samtale med lederen af redningsaktionen på
Island.
Vi har dels aim. bånd, hastighed 374. og dels
kassettebånd af samtalen.
Interesserede stationer kan til orienteringsbrug
låne båndene i Fællesforbundets sekretariat.
Hæderstegn

For nylig bekendtgjorde vi, at kvinoelige jubi
larer kunne få damebroche i stedet for den
store medalje ved 25 års jubilæum.
Denne nyskabelse er fulgt op af en anden, en
miniaturemedalje, der kan gives til mandlige
ikke-uniformerede medarbejdere, der holder 25
års jubilæum.
Såfremt man i forvejen har fået den store me
dalje og ønsker en liden, kan dette dog kun
ske mod betaling.

Efter en stipendietur.
Rolf Hana fra ambulancecentralen på sygehu
set Rogaland, Fylke, Norge, har under en sti-

pendierejse i Danmark besøgt korpsets hoved
kontor i København samt en række stationer i
Storkøbenhavn og i Alborgområdet.
Der er ikke tvivl om, at vi kan lære både det
ene og det andet af De Danske Redningskorps,
som disse selv har lært gennem forskning og
erfaring, siger Hana, som dog mest er impo
neret over den indstilling, som præger Falckmandskabet og dets ledelse.
- Der er en udpræget samarbejdsevne og vilje
i hele den rednings- og ambulancetjeneste,
som drives. Og så er man heller ikke bange
for at prøve noget nyt og dele erfaringerne
med andre. En solid uddannelse af ambulancemanskabet samt ensartethed i udstyr er et sær
præg hos Falck, som er værd at lægge mærke
til. siger Rolf Hana, der har 11 år bag sig som
ambulancechauffør i Stavanger.
(Fra .,Sentral Sjukehuset", personaleblad for
sygehuset i Rogaland).
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I patientbefordring"

Justitsministeriet siger NEJ
til forsøg på at forbedre udrykningssignaler
P-i/cc
JUSTITSMINISTERIET
SIoIiJwliBHIfele 12a IV.
tU.t (01) 12 0» 06

1216 København, den

138

-å

/

PATIENTBEFORDRING

139

I PATIENTBEFORDRING |

Fluorescerende rød og hvid
er bedste farver
- siger tyskerne fra DaimlerBenz, der har foretaget ana
lyser af mest iøjnefaldende
bilfarver.
El tysk forskerteam har i
forbindelse med begrebet
„sikkerhedsbiler“ undersøgt,
hvilke bilfarver der er de
mest iøjnefaldende.
Man havde ventet, at rode
biler ville blive set bedst,
men denne antagelse slog
ikke til. Tre salgsfaklorer
satte forskerne som grundlag
for analysen:
1. Skønhedsindtrykket d.v.s.
forventningen om. al folk
ville acceptere bilfarven.
2. Smudsindtrykket, al vog
nen ikke efter længere
tids brug blev „snavset“
at se på.
3. Reparationsmuligheden,
d.v.s. at lakeringen kun
ne repareres uden væsent
lige problemer.
Selve analysen blev gennem
ført som observationsprøver
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under vekslende sigtbarhed:
klan sollys, overskyet, skum
ring og låge. Samtidig blev
baggrunden vekslet efter føl
gende skema:
45 (7c af observationerne med
asfallbaggrund
30 (7( af observationerne med
betonbaggrund
20 f7c af observationerne med
grønt landskab
5 r/f af observationerne med
sne.

Efter prøverne blev reultalel
som vist pa figuren. Fluore
scerende rodorange og ren
hvid er mest iøjnefaldende
farve. Herefter følger lys
gul. lys orange, mørk gul.
lys grå. lys rød, lys brun og
lys grøn, medens de mørke
farver kommer nederst i
rækken.
Falck-ambulancer?
Vi tror så meget på de tyske
undersøgelser, der med hen
syn til valg af sigtbarhed og
baggrund ligner danske for

hold. at vi for et stykke tid
siden har spurgt justitsmini
steriet. om man ville for
beholde fluorescerende rød
orange til udrykningskøre
tøjer.
Indtil en endelig afklaring
foreligger vil vi fortsætte for
søgene med en kombination
af den fluorescerende røde
og den hvide farve på ambu
lancerne. Givet er del. al de
nuværende Falck-ambulancer
som udrykningskøretøjer er
for diskrete i farverne, da de
kommer meget langt nede i
iøjnefaldenhedskalaen.
Omvendt kan man sige, al en
ambulance i de fleste tilfæl
de udfører sygetransporter,
hvor folk er mest glade for
en ikke for iøjnefaldende
transport.
Men de gengivne tal for
ulykker viser, at der også
fra vor side bør gøres noget
til fremme af sikkerheden
for vore reddere og andre
trafikanter.

PERSONALE

HVOR GAMLE ER VI I TJENESTEN?
Ved årsskiftet var det to
tale antal ansatte i korpset
4.398 fordelt med 553 tek
niske ledere og vagtmestre,
2256 reddere og falckoliner,
83 mekanikere og entrepre
nørarbejdere, 465 personer i
administrationen og 1.041
deltidsbeskæftigede brandmænd.
På grundlag af de registre
rede oplysninger i vort EDBanlæg er vi i stand til at
opgøre, hvordan persona
lets anciennitet fordeler
sig.
En betragtning af de udar
bejdede diagrammer be
kræfter bl. a. korpsets per
sonalepolitik med hensyn
til udnævnelser, der for
trinsvis foretages ved intern
rekruttering. Dette giverden
store anciennitet i leder
gruppen sammenlignet med
reddergruppen
Det kunne måske virke
overraskende, at 52 °/o af
redderne har under 5 års
anciennitet. Det bør i den
forbindelse bemærkes, at
korpset i de sidste 5 år har
forøget
personalestyrken
med ca. 650 mand.
De fremkomne tal bekræf
ter også den årlige omsæt
ningsprocent, der ligger
mellem 8 og 9.
Diagrammerne giver uddan
nelsesmæssigt anledning til
overvejelser om eventuelt at
begrænse og specialisere
uddannelsen for de nye
folk, såfremt dette kan for
enes med vagtordninger og
beredskabsforpligtelser.
Denne
specialuddannelse
bør efter 5-6 års ansættelse
yderligere suppleres.

142

PERSONALE

REDDER
Ungredder Jan Dandanell,
Tårnby, er pr. 1. april 1973
udlært som redder.

REDNINGSFØRER
Pr. 1. april 1973 er redder
Chr. Erik Mathiasen, Oden
se, udnævnt til redningsfo
rer i Odense.
Redder Knud Hansen, Bal
lerup, er pr. samme dato
udnævnt til redningsforer i
Stenløse.
Redder Poul Richard An
dersen, Frederikssund, er
pr. samme dato udnævnt til
redningsforer i Stenløse.
Pr. 1. april 1973 er redder
Poul-Henrik Bærentsen, Hel
singe, udnævnt til rednings
forer i Helsinge.

VAGTMESTER
Pr. 1. marts 1973 er redder
Jørgen Thelin, Helsingør,
redder
Rutger
Wagnild,
Rødovre, og redder Niels
Erik Berthelsen, Hjørring,
udnævnt til vagtmestre.
Pr. 1. april 1973 er redder
Åge
Rungsted
Nielsen,
Svendborg,
redningsforer
Mogens Græns, Svendborg,
redningsforer Argon Markvardsen, Svendborg, redder
Arne Benny Nielsen, Oden
se, redder Vagn Hein Pe
tersen,
Birkerød,
redder
Axel Thorvald Andersen,
Hørsholm,
kontorassistent
John Jørgen Nielsen, Ny

borg, redder Ole Rasmus
sen, Nyborg, redder Gun
nar Viggo Johansen, Ny
borg, og redder Otto Mad
sen, Nyborg, udnævnt til
vagtmestre. Pr. 1. maj 1973
er redder Gert Benny Pe
dersen, Holbæk, udnævnt
til vagtmester.
Alle udnævnelser er fore
taget med uændret tjeneste
sted.

ASSISTENT
Pr. 1. april 1973 er vagtme
ster Torben Laustrup, Tårn
by, udnævnt til assistent i
Tårnby. Torben Laustrup
blev ansat som redder på
station Sundbyvester i 1962.
I 1967 flyttede han til Frede
riksberg og i 1969 fulgte
udnævnelse til vagtmester
på station Tårnby.

Pr. 1. maj 1973 er vagtme
ster Geert Christensen, Hol
bæk, udnævnt til assistent
i Frederiksværk. Christen
sen blev ansat i Helsingör
som repræsentant i 1957 og
har med denne stilling end
videre gjort tjeneste i Lyng
by og Holbæk. I 1968 blev
Christensen redder i Ruds
Vedby. I 1969 flyttede han
til Holbæk, hvor han i 1970
blev udnævnt til redningsfo
rer. Siden 1972 har Chri
stensen fungeret som vagt
mester i Holbæk.
Pr. 1. april 1973 er redder
Peter Ole Gleerup, Tåstrup,
udnævnt til assistent i Tå
strup. Peter Gleerup blev
ansat som redder på statio

nen i Tåstrup i 1969 og har
gennem hele sin ansættel
sesperiode været tilknyttet
samme station.

Pr. 1. april 1973 er redder
Finn Lucas Carlsen, Dalum,
udnævnt til assistent i Da
lum. Finn Carlsen blev ansat
som redder i Svendborg i
1953. I 1961 flyttede Carl
sen til Odense og i 1962 til
stationen i Dalum, hvor han
har gjort tjeneste indtil ud
nævnelsen til assistent.
Pr. 1. april 1973 er vagtme
ster Kristian Jensen, Balle
rup, udnævnt til assistent i
Frederikssund. Kristian Jen
sen blev ansat som redder
i Ballerup i 1963. I 1969 ud
nævntes han til vagtmester,
med hvilken funktion han
siden har været beskæftiget.
Pr. 1. maj 1973 er redder
Leif Gunnar Poulsen, Søn
derborg, udnævnt til assi
stent i Fredericia. Leif Poul
sen blev ansat som redder
på stationen i Skærbæk i
1960. I 1962 flyttede han til
Sønderborg, hvor han siden
har været beskæftiget som
redder.

BRANDASSISTENT
Pr. 1. april 1973 er brand
mand Kaj Gamborg, Vide
bæk, udnævnt til brandassi
stent i Videbæk.
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Forsiden
Kender vi vore håndslukkere??

Bagsiden:
Falck-nyt

Rørmarks kompendium
er nu blevet til en bog!
Da Redningsskolen startede, stod man
uden egne lærebøger. Og andre fand
tes der næsten ingen af til de specielle
fag i patienbefordring og redningstjene
ste.
Der blev skrevet kompendier i en år
række. Et af de mest velskrevne, fyl
dige og bemærkelsesværdige var Åge
Rørmark’s „Den sanitære hjælp“. Natur
ligvis blev den en bestseller, og i ste
det for genoptryk valgte Rørmark og
Brancheudvalgene for Landtransportskolen med bistand fra De Danske Red
ningskorps Fællesforbund at udgive en
„rigtig“ bog, der nu er en realitet og
hedder „Redningsteknik".
Bogen er som kompendiet fyldt med
gode råd, et righoldigt erfaringsmate
riale og mange glimrende illustrationer.
Den omhandler næsten alle tænkelige
former for ambulancetjeneste og red
ningsarbejde, uden at den dog går i de
teoretiske dybder som f. eks. nogle af
Statens Brandskoles og Civilforsvarets
lærebøger.
Den bærer præg af at være skrevet af
en praktiker med teorien i orden for
praktikere.
Når en bog skal anmeldes, er det god
tone at kritisere. Kritikken har vi ledt
længe efter. Den er svær at finde og
kræver et specialkundskab, som kun få
ud over forfatteren har. Det eneste, vi
vil undre os en smule over, er, at ju
stitsministeriets
bekendtgørelse
om
slæbning og nomenklatur for brandma
teriel er med - men også her har Rør
mark en acceptabel forklaring.

Bogen koster til privat brug kr. 12,- og
forhandles af fællesforbundet, FalckHuset, 1593 København V.

her gælder syge
sikringen ikke....
10 eksempler hvor Falck-abonnementet er nødvendigt for at sikre gra
tis sygetransport.

O Befordring fra opholdssted i fremmed amt direkte til hjemsteds
sygehus.
O Befordring fra opholdssted i fremmed amt direkte til bopæl. (Eks
empelvis syg i bilen under køretur - hjem med ambulance).

O Befordring fra opholdssted i eget amt direkte til bopæl. (F. eks. syg
hos familie, venner og bekendte - hjem med ambulance).

O Befordring fra sygehus i fremmed amt direkte til bopæl. (Eksempel
vis syg i sommerhus, indlagt på nærmeste sygehus - hjem til egen
bopæl i ambulance).

O Befordring fra lufthavn eller havn efter udlandsophold til sygehus
i andet amt eller til bopæl i almindelighed.

O Befordring fra opholdssted eller bopæl til private sygehuse, klinik
ker, tandlæger, kiropraktorer m. v., hvor kommunen ikke afholder
behandlingsudgiften.

O Sygetransport til øvrige læger end den registrerede læge eller be
fordring til speciallæger uden henvisning fra den på sygesikrings
beviset registrerede læge. (Specielt for sikringsgruppe I).

O Al sygekørsel til alment pratiserende læger og speciallæger.(Specielt
for sikringsgruppe II).

O Befordring efter eget ønske én gang om måneden fra sygehus til
hjem og retur. (Orlovstur - kun for sengeliggende patient).

O Befordring til ambulant behandling på hjemstedssygehus fra som
meradresse i fremmed amt. (Eksempel: Er tilsagt til flere behand
linger på hjemstedssygehus, rejser på ferie til andet amt - kørsel
frem og tilbage med Falck, såfremt abonnementet omfatter sommer
hus).
HJÆLP 5/73

147

Fritz Parly

Rigtige slukkere
Forudsætningen for nytten
af håndslukkere er, at den
eller de rigtige typer er pla
ceret på de rigtige steder, at
slukkerne er godt vedlige
holdt, at man er fortrolig
med betjeningen, og at sluk
ningsindsatsen
påbegyndes
hurtigst muligt efter ilden er
brudt ud, idet man må gøre
sig klart, at næsten alle
håndildslukkere
har
en
brugstid på under 1 minut.
Til håndslukkere henregnes
bærbare ildslukkere, hvis
maksimale vægt inkl. lad
ning ikke overstiger 23 kg.
De almindeligst forekom
mende håndslukkere kan op
deles i følgende grupper:

Håndsprøjter
Kulsyresneslukkere
Pulverslukkere
Tryk vandslukkere
Trykskumslukkere
Brandtæpper
Branddaskere

Håndslukkernes
egnethed
over
for
forskelligartede
brande beskrives bedst i det
skema, som Dansk Brand
værns Komité har offentlig
gjort i Bansk Brandværn nr.
3 (figur 1).

Rette slukker til rette brand
objekt må være løsenet - ikke
mindst når Falcks sagkundskab
som brandvæsen benyttes, f. eks.
i radioudsendelser.
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Figur 1 bygger i øvrigt på
europæisk standard En 2,
der d. 16. februar 1973 er
godkendt som Dansk stan
dard DS/EN 2 og som siger:

1. Formål
Denne standard klassificerer
4 typer brande i relation til
de brandbare materialers
egenskaber. En sådan klassi
fikation er især formålstjen
lig i forbindelse med be
kæmpelse af brande ved
hjælp af brandslukningsud
styr.
2. Definition og betegnelse
af brandklasser

Følgende betegnelser har til
formål at klassificere brande
af forskellig art og at for
enkle mundtlig og skriftlig
henvisning hertil.

Håndsprøjten
Håndsprøjten har en 10-20
liter vandfyldt beholder med
dobbeltvirkende
stempel
pumpe, der yder ca. 15 liter
i minuttet, og ca. 1 m slange
med strålespids. Fordelen
ved anvendelse af håndsprøj
ten er, at så lang tid man
kan skaffe vand, kan man
fortsætte slukningen, indtil
brandvæsenet når frem. Alle
andre former for håndild
slukkere bliver på et eller an
det tidspunkt tomme, og har
man ikke fået nedkæmpet
branden, kan man blot stå
og se den blusse op igen og
afvente brandvæsenets an
komst.

Klasse A:
brande i faste, normalt or
ganiske materialer, hvor for
brændingen normalt sker un
der dannelsen af gløder.

Klasse B:
brande i væsker eller i faste
materialer, der kan antage
væskeform.
Klasse C:
brande i gasarter.
Klasse D:
brande i metaller.

HAndsprøjte
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lere på slukkerens manome
ter. Ved åbning af den fje
derbelastede
afgangsventil
presses vandet ud gennem
stigerør og slange. Man har
ved denne type mulighed for
afbrydning under slukning.
Nævnes bør også den kemi
ske vandslukker - selv om
den ikke fremstilles mere anvendes den dog stadig.
Beholderen rummer ca. 10
liter vand iblandet natriumbicarbonat. Drivtrykket er
kulsyre, der fremkommer
ved en kemisk reaktion med
svovlsyre, der ved affyrin
gen tilføres fra en lille be
holder eller ampul anbragt
i
beholderens topdæksel.
Ved de almindeligste typer
knuses
svovlsyreampullen
ved hjælp af en slagknap i
topdækslet. Vandet trykkes
ud
gennem
strålespidsen
uden afspærringsmuligheder.
Man bør nok stræbe efter at
få udskiftet denne model
med en af de to omtalte ty
per.

En ny type trykluft-vandslukker,
som Falck er ved at Introducere.

Trykvandslukkeren
Trykvandslukkeren består af
en beholder, der rummer ca.
10 liter vand og som driv
middel har kulsyre eller luft.
Der skelnes mellem to typer,
hvoraf den ene får drivtryk
fra en kulsyrepatron monte
ret i slukkeren, der ved hjælp
af en slagstift perforeres.
Kulsyren presser vandet ud
gennem stigerør og slange normalt uden afspærrings
mulighed. Den anden type
er trykladet og har stigerør
fra beholderens bund til af
gangen i toppen. Beholderen
er under et konstant lufttryk
på ca. 15. atm., hvilket til
stadighed lader sig kontrol

Try leskumslukker

Trykskumslukkeren
Trykskumslukkeren er op
bygget på fuldstændig sam
me måde som trykvandsluk
keren, men i stedet for rent
vand påfyldes en blanding
af vand og skumvæske. I
nogle slukkere er skumvæ
sken opbevaret i en plasticHJÆLP 5/73

pose, der perforeres. Kulsy
ren virker dels som en drivgas dels som lufttilsætning
ved skumproduktionen. I
nogle tilfælde er slukkeren
forsynet med et luftskumrør,
hvor tilsætning af luft finder
sted. Trykskumslukkeren er
uden
afspærringsmulighed.
Nævnes skal også den kemi
ske skumslukker, selv om
den ligesom den kemiske
vandslukker ikke fremstilles
mere, men dog stadig anven
des på en del virksomheder.
Beholderrumfanget er ca. 10
liter, og i selve beholderen
findes en lille indvendig be
holder, der er fastholdt i
slukkerens top. De til skum
fremstillingen
nødvendige
kemikalier er opblandet i
vand, idet der i den ydre
beholder er tilsat aluminium
sulfat og i den indre behol
der en blanding af natriumbicarbonat, rå saponin, la
kridspulver og natriumbenzoat. Denne form for skum
slukker bør også udgå og er
stattes af den nye trykskum
slukker.

Kulsyresneslukker

Kulsyresneslukker
Kulsyresneslukkeren består
af en stålflaske forsynet med
en pistolventil eller drejeventil. Fast tilskruet på den
HJÆLP 5/73

ne en slange med en tragt
af kunststof. Fra ventilen fø
rer et dykrør ned til flaskens
bund. Man bør vælge en pi
stolventil fremfor en drejeventil. I ventilen er indbyg
get en sikkerhedsventil, der
åbner ved et tryk på ca. 190
atm. Flasken er fyldt med
kulsyre i væskeform. Ved
0°C er trykket 35 atm., ved
20°C 55 atm. og ved 55°C
190 atm. Når ventilen åb
nes, sker der et kraftigt tryk
fald, hvorved den udstrøm
mende kulsyre fordamper.
Under fordampningen falder
temperaturen til ca. -^78°C.
En del af kulsyren overgår
til fast form - kulsyresne.
Kulsyren er et neutralt sluk
ningsmiddel, der efter bru
gen i løbet af kort tid er for
dampet uden at efterlade no
get spor. Som håndslukkere
benyttes kulsyresneslukkeren
sædvanligvis i størrelser med
et indhold på 2 til 6 kg. Til
specielle formål anvendes kul
syresneslukkere med større
rumindhold
end ovenfor
nævnt. F. eks. kulsyreanlæg
i maskinrum på skibe etc.

Pulverslukkere
Fælles for de i dag fremstil
lede pulverslukkere er, at de
består af en beholder med
dykrør, afgangsslange med
pistolventil samt, at pulveret
uddrives af beholderen med
kulsyre, kvælstof eller tør
luft. Drivtrykket kan opnås
ved en i topdækslet anbragt
kulsyrepatron, der perfore
res ved aktivering af slag
knappen eller ved udvendigt
på beholderen at anbringe
en lille kulsyreflaske, der åb
nes ved hjælp af en dreje
ventil, og som sætter behol
deren under tryk. Endelig
kan pulverslukkeren være
trykladet. Her undgår man
at bruge tid til at få behol
deren sat under tryk, idet
den hele tiden står og er klar
med tryk i selve beholderen.
Dette tør nok siges at være
en meget stor fordel for bru
geren. Pistolventilen føres
med hurtige, fejende bevæ
gelser hen over det bræn
dende objekt, således at alt
brændende materiale dækkes
af en pulversky. Når pulve
ret rammer det brændende
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mulige udnyttelse af branddaskeren er det nødvendigt
at den anvendes helt kor
rekt. Brand i vegetationer
kvæles ved ganske små slag
eller små fejende bevægelser
med branddaskeren. For sto
re bevægelser vil derimod be
virke en kraftig opblussen af
ilden, idet man herved til
fører ilt og luft til branden.

objekt, sker der en spaltning
allerede ved 60°C, således at
pulveret spaltes i tre hovedbestanddele til kultveilte,
vanddamp og soda. Endvi
dere vil der blive nogle pul
verrester tilbage, som mu
ligvis kan sætte sig i f. eks.
elektriske
installationer,
hvorfor man ved brande i
elektriske installationer bør
anvende kulsyresneslukkere.
Pulveret er endvidere tilsat
stof, som normalt vil være
vandskyende.

Brandtæppe
Som brandtæppe til kvæl
ning af brand i mindre
mængder brændende væske
f. eks. benzin eller fedt kan
anvendes et asbesttæppe dvs.
et 1X2 m stort tæppe af
ubrandbart materiale (glas
fiber kan også anvendes).
Tæppet anbringes således, at
lufttilførslen til branden af
skæres.
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Branddaskeren, der bor være i
ethvert hus I sommerhus- og
skovområder.

Branddaskere
Til håndslukningsredskaber
regnes også branddaskeren,
der anvendes ved slukning
af brand i græs, lyng m. v.
Branddaskeren består af en
metalvifte anbragt på et
skaft. For at opnå den størst

Kommuteret vandføring
Vandfyldte slanger har væ
ret anvendt en del i de se
nere år, men først efter ved
tagelsen af bygningsregle
ment 1972 - gældende fra
1.1. 1973 - er denne sluk-1
ningsform blevet lovfæstet.
Den vandfyldte slange vil gi
vetvis afløse en hel del hånd
sprøjtebatterier og trykvand
slukkere, idet den vandfyld
te slange er en ildslukker
med
begrænset
kapacitet
langt overlegen.
Bygningsreglementet
fore
skriver klart, hvor disse
vandfyldte slanger kræves:
f. eks. ved skoler, hoteller
etc. De vandfyldte slanger
leveres enten som %" eller
1" monteret på slangevinde
eller slangevinde i skab.
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For at undgå en falsk tryghedsfølelse bør der jævnligt
foretages en visuel kontrol af
håndslukningsmateriellet, der
bør omfatte materiellets me
kaniske tilstand samt under
søgelse af, om alle plombe
ringer er intakte. Begrundel
sen herfor er den erkendelse,
at materiellet - ved tilsigte
de eller utilsigtede påvirknin
ger i det daglige - er udsat
for at blive defekt. Appara
terne enten affyres, eller der
pilles ved dem, og selvfølge
lig er der også en begræns
ning for apparaternes hold
barhed både, hvad angår be
holder, ladninger og drivlad
ninger. Mindst én gang om
året bør der foretages en tek
nisk og grundig kontrol af
håndslukkere med påføring
af eftersynsdatoen på en ved
hæftet kontrolseddel. I korte
træk bør denne kontrol om
fatte:

Trykvandslukkere:
Besigtigelse af beholderen
indvendig, evt. udskiftning af
vand og rensning af stråle
spids, kontrolvejning af kul
syrepatronen, der højst må
have mistet 10 procent af
ladningens oprindelige vægt.
Håndsprøjte:
Her kontrolleres, at pumpen
er funktionsdygtig, og at be
holderen er vandfyldt.
Trykskumslukkere:
Besigtigelse af beholderen
indvendig, evt. udskiftning af
vand og skumladning, rens
ning af strålespids, kontrol
vejning af kulsyrepatron, der
ligeledes højst må have mi
stet 10 procent af ladningens
oprindelige vægt.

Den, der forhandler ildslukningsmateriel, sslger samtidig TILLID. Til
lid til at slukkeren fungerer under alle forhold. I denne situation er
der ikke mulighed for at gå hen og få en evt. dårlig vare byttet.

Kulsyresneslukkere:
Vægtkontrol af kulsyresne
slukkeren, der i tilfælde af et
vægttab på mere end 25 pro
cent af den oprindelige lad
ning bør genoplades. End
videre kontrol af gyderør,
slange, forskruninger etc.
Pulverslukkere:

Besigtelse af beholderen ind
vendig samt kontrol af, om
slange og pistol er fri for
pulver samt konstatering af,
om pulveret i beholderen er
let flydende og uden klum
per. Endvidere vægtkontrol
af kulsyrepatron eller kul
syreflaske, der højst må have
mistet 10 procent af ladnin
gens oprindelige vægt. Tryk
ladede slukkere med mano
meter kan ikke kontrolleres
i detaljer - bortset fra ma
nometeret - uden at appara
tet affyres. Man bør jævnligt
kontrollere, at det nødven
dige tryk er på beholderen.

Derudover bør slukkeren
mindst hvert femte år affy
res og sendes til genoplad
ning.

Trykprøve:
Det bør bemærkes, at ild
slukkere med beholdere af
jern skal trykprøves hvert
tredje år, ildslukkere udført
i kobber hvert femte år, og
højtryksflasker som f. eks.
kulsyresneslukkere og tryk
patroner til pulverslukkere
skal
ligeledes
trykprøves
hvert fermte år.
Følger man i øvrigt det ske
ma, der er opstillet af Dansk
Brandværns Komité, og iagt
tager, hvad der er anført un
der kontroleftersyn og ved
ligeholdelse, er man garde
ret således, at man ikke blot
har den rette slukker til den
pågældende brand, men også
en vis sikkerhed for, at ild
slukkeren også virker.

I næste nummer gennemgås den nye universalslukker
HJÆLP 5/73
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Brug Civilforsvaret
lidt mere...
- De vil gerne
Ganske uventet erfarede vi for et års tid siden, at
regeringen på grund af sparehensyn overvejede at
nedlægge - eller i hvert fald stække - civilforsva
ret ved at skære bevillingerne ned til et minimum.
Alle kan forestille sig det røre, der blev, ikke
mindst inden for civilforsvarets egne rækker. Til
svarende situation har vi Falck-medarbejdere også
været i. Sidst, da en nuværende folketingsmand
med specialviden om svampe og parcelhuse stil
lede forslag om oprettelsen af et bureaukratisk
statskatastrofeværn, der skulle erstatte os og de
kommunale brandvæsener.
Falck-medarbejdere er i henhold til tidligere ar
tikler og instrukser udmærket klar over civilfor
svarets nuværende funktioner. Vi ved også fra avi
ser og gennem anden orientering, at civilforsvaret
overlevede.
Det, vi vil fortælle, er, at civilforsvarets indstilling
til at yde en håndsrækning ved større opgaver er
meget positiv. Vi har et lovbefæstet katastrofe
beredskab i Danmark, der hedder civilforsvaret.
Der går ingen skår af nogen, hvis det bruges en
gang imellem.
Når en ulykke sker, vil Falck som regel være
„stormtropperne“. Men det er ikke alt, disse
stormtropper selv magter. Derfor bør der på for
hånd mellem civilforsvarets forlægninger og vore
stationer indgås aftaler, der sikrer et godt og gnid
ningsløst samarbejde. En dag får vi brug for det.
Og det skader faktisk heller ikke nogen, om de
værnepligtige, der indkaldes til flere måneders tje
neste, en gang imellem får en praktisk opgave at
prøve deres kasernekundskaber på.
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Civilforsvaret
Meget langt tilbage i Dan
markshistorien kan man fin
de forordninger til beskyt
telse af den civile befolk
ning. Saledes udstedte Fre
derik Ill ordrer vedrørende
brug af lys. Igennem årene
er behovet for civilbeskyt
telse steget i takt med den
militære udvikling. Hvor det
i gamle dage som regel kun
var soldaterne, der døde i
krigen, erkender man nu, at
en eventuel krigstilstand vil
give 85 % skader på civilbe
folkningen og 15# skader
af militær art.
Som del af totalforsvaret til
imødegåelse af civile skader
har Danmark siden 1935 haft
en statslig organisation af
humanitær art, nu benævnt
civilforsvaret.
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Krigsopgaver og
organisation
Civilforsvarets opgaver
følgende:

Forebyggende opgaver:

er

Varsling
s Beskyttelsesrum
Evakuering

Afbødende opgaver:

Den administrative opbyg
ning er lidt kompliceret og
følger af nedenstående.
Ønskemålet for civilforsvaret
med hensyn til mandskab er
omkring 120.000. Det nuvæ
rende antal tilknyttede er

Egenbeskyttelse
Det lokale civilforsvar
CF-korpset
Ambulancetjenesten

næsten 70.000 mænd og kvin
der. Det er i hovedsagen de
kommunale civilforsvar, der
mangler at få fyldt rækker
ne ud.
Civilforsvarets udgifter er
via statsregnskaber gjort op

til 118 mill. kr. (1971-72).
Hertil kommer kommunale
civilforsvarsudgifter af stør
relsesorden 20 mill. kr. Ho
vedparten af civilforsvarets
udgifter er uddannelses- og
driftsudgifter. Anlægsudgif
terne (indkøb af materiel
m. v.) har det skørtet lidt på
som følge af bevillingsned
skæringer.
Civilforsvarskorpset
Ud over det samarbejde, som
enhver Falck-station i sit
område i katastrofetilfælde
vil fa med det lokale (kom
munale) civilforsvar, er det
væsentligt her at udvide
kendskabet til civilforsvars
korpset, der som bekendt i
dag tæller 7 kolonner og sek
tioner med fast og værne
pligtigt beredskab, der nu er
i stand til at rykke ud døg
net rundt, året rundt.
Civilforsvarskorpset er et
ikke-militært korps med uni
formeret personel og eget
motoriseret materiel, opbyg
get i mobile, selvhjulpne en
heder.
De godt 1500 mand, der
hvert år aftjener deres vær
nepligt i civilforsvaret, har
en uddannelsestid på 8 må
neder.
De uddannes i 3 klasser ef
ter følgende system:

Klasse A (alle)
Grunduddannelse i 4 måne
der (640 timer), omfattende
brandtjeneste (105 timer),
redningstjeneste (105 timer),
katastrofeførstehjælp (111 ti
mer) og diverse fag, såsom
fredsmæssige assistancer, fy
sisk uddannelse og træning
m. v.
Når denne uddannelse er
slut, er der to alternative ud
dannelsesmuligheder, klasse
B og klasse C.
HJÆLP 5/73
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Klasse B

Specialuddannelse omfatten
de brand- og redningstjeneste
(250 timer), signal- og spe
cialtjeneste (250 timer), motorordonnanstjeneste (314 li
mer) og samlede øvelser
samt støttefag. Hele klasse
B-uddannelsen er baseret på
640 timer, hvorfor der med
hensyn til de tre nævnte ho
vedfag sker en specialisering,
således at ikke alle får den
hele uddannelse.
Klasse C

Specialuddannelse i såkaldt
gavntjeneste af 4 måneders
varighed (640 timer), hvilket
vil sige kontor-, depot- og
værkstedstjeneste m. v.
Udrykninger
Civilforsvarskorpsets perso
nel har til stadighed en be
redskabsvagt bestående af fa
ste og værnepligtige befalingsmænd samt værneplig
tige, der enten helt eller del
vis har gennemgået klasse Auddannelsen. Det er således
ikke sandsynligt, at der i ud
rykninger deltager personel
uden uddannelse.
1 finansåret 1971/72 foretog
CF-korpset i alt 251 udryk
ninger. Af disse var 140 til
store, mellemstore og små
brande, medens resten var
assistancer i forbindelse med
andre skader m. v.
I henhold til Falcks vagtin
strukser kan Falck-stationerne anmode civilforsvarskorpscl om hjælp til skader og
brande af et sådant omfang,
at skaderne ikke tilstrækkelig
hurtigt kan afhjælpes med
egne udrykningsenheder. Så
dan hjælp skal begæres gen
nem politi eller brandinspek
tør.
Men desuden kan Falck-stationerne bede om assistance
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fra civilforsvaret i forbin
delse med oversvømmelser,
snefald etc., der medfører
vanskeligt passable eller helt
ufremkommelige veje.
Endelig vil civilforsvarskorp
set i henhold til de snarligt
forekommende vejledninger
m. v. blive involveret i uheld
med farlige stoffer, f. eks. i
forbindelse
med
væltede

tankvogne etc., hvor en op
samling og forureningsbe
kæmpelse skal iværksættes.
Hvornår tilkalde?
Det er umuligt i enkeltheder
at fortælle, hvornår en
Falck-station bør bede civil
forsvaret om hjælp. Det af
hænger af lokale aftaler og
forhold. Givet er det imidHJÆLP 5/73

lertid, at indstillingen hos så
vel civilforsvaret som Falckstationeme er ændret således,
at man ikke skal tøve med
at tilkalde, når assistance er
påkrævet. Og at der ikke vil
blive tøvet har korpsets le
delse lovet under el besøg
for nylig på civilforsvarska
sernen i Næstved.
HJÆLP 5/73

SYGEPLEJERSKER HAR EN LAN
Sygeplejerske
For at blive sygeplejerske
skal man have bestået real
eksamen med mindst 7 i
dansk, regning og fysik/kemi. Ellers går vejen via en
optagelsesprøve. Ud over
skolekundskaberne er man
bedre kvalificeret, hvis man
har haft M års tjeneste i el
eller andet praktisk erhverv.

Hver dag mødes mange hundrede Falck-folk med
mange flere hundrede sygeplejersker rundt om
kring på hospitalerne. Det bliver til små korte nik,
en kop kaffe i ny og næ, nogle få - ofte velvalgte
bemærkninger, lidt knurren hist og her, men alt
i alt et fredeligt samarbejde i fælles interesse: pa
tientens ve og vel.
Ud over den gamle traver om at der er en forskel
på de - som oftest - kvindelige sygeplejersker, og
de - som oftest - mandlige Falck-reddere, er der
en meget stor forskel på uddannelsesplan. Medens
Falck-redderne undervises i få, men meget væsent
lige handlingsregler med hensyn til første-hjælp
og genoplivning, tager sygeplejerskernes uddan
nelse sigte på en meget grundig og alsidig indlæ
ring. Selv om uddannelserne således slet ikke kan
sammenlignes, har de dog det tilfælles, at der i
begge tilfælde bliver lagt meget stor vægt på praktisk kendskab til det, man som færdiguddannet
skal ud og arbejde med. Vi har besøgt den nye
centralskole i Herlev for at få et lidt bedre kend
skab til det, sygeplejeuddannelsen virkelig indehol
der, samt til uddannelse af sygehjælpere og radio
grafer.
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- Det er ikke svært at få
kvalificerede ansøgere her i
Københavns Amt, fortæller
sygeplejeskolens forstander
inde, fr. Mølgaard.
- Vi tager 30 sygeplejeelever
2 gange om årel, altså 60 pr.
år, og vi har ca. et års vente
tid for ansøgere.

Når eleven er optaget, fore
går uddannelsen efter føl
gende skema:
1. Vi års ren teori i Herlev.
Der læres bl. a. om ana
tomi, fysiologi, sundheds
lære etc. Der er flere prø
ver undervejs i uddannel
sen.

2. 1 års praktik, der pt. fo
regår på amtssygehuset i
Gentofte.
3. 3 ugers læsekursus i Her
lev. Her læses sygdoms
lære, plejeteori, sociallov
givning, pædagogik m. v.
Og så er der naturligvis
nogle prøver undervejs.
4.

1 års praktik som 2.

5. 8 ugers læsekursus i Her
lev 4- eksamen.
6. Afsluttende læsekursus af
4-ugers varighed 4- eks
amen med selvstændige
opgaver og gruppeopga
ver.
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IG GRUNDIG UDDANNELSE
Sygehjælper
Sygehjælper-uddannelsen va
rer „kun“ 8 måneder og er
mere praktisk betonet end
sygeplejerske-uddannelsen. Men en forlængelse til 1 års
uddannelse er netop god
kendt. Også her har vi man
ge ansøgere, fortæller fr.
Mølgaard.
Vi tager 50 sygehjælper
elever 4 gange om året, og
har over 200 ansøgninger lig
gende.
Den „heldige“, der bliver op
taget pa elevskole for syge
hjælpere. far følgende ud
dannelse:
1. 5 ugers teori i Herlev, af
sluttet med eksamen. Her
læres bl. a. om anatomi,
fysiologi og sundheds
pleje.
2. 14 ugers praktik på me
dicinsk hospitalsafdeling.
3. 14 ugers praktik på kirur
gisk hospitalsafdeling.
4. I uges teori i Herlev, af
sluttet med eksamen.
Radiograf
En radiograf er et han- eller
hun-menneske, der findes på
hospitalernes røntgenafdelin
ger med specialkendskab til
den tekniske del af røntgen
undersøgelserne og omsor
gen for patienter til røntgen
undersøgelse.
Radiografen
deltager sammen med rønt
gensygeplejersker i arbejdet
med at foretage de nødven
dige røntgenundersøgelser på
hospitalerne.
- Radiografer bliver kun ud
dannet i Odense og i Her
lev, fortæller fr. Mølgaard.
De får en kombineret tek
nisk - og plejebetonet ud
dannelse efter følgende møn
ster:
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Den nye sygeplejeskole I Herlev.

1. 12 ugers teori, for vores
vedkommende i Herlev.
2. I alt 48 ugers praktik, i
hovedsagen på en rønt
genafdeling, men dog og
så på kirurgisk afdeling,
operationsstue og medi
cinsk afdeling.
3. 10 ugers teorikursus, her
efter praktik på røntgen
afdeling. Hele radiografuddannelsen varer 3 år
og afsluttes med prøve på
en røntgenafdeling. Som
forkundskaber
kræves
mindst realeksamen med
gode kundskaber i fysik
og matematik. Elever
med bestået HF eller stu
dentereksamen ses dog
også blandt eleverne.
Sygeplejeskolen i Herlev
Den nye sygeplejeskole i
Herlev blev taget i brug
1. februar 1972. Den skal til
sin tid indgå som en inte

greret del af det store hospi
talskompleks. Lærerstaben er
på en halv snes stykker, og
hver uddannelse har sin viceforstanderinde. Bl. a. gen
nemføres også på Herlevskolen en større efteruddan
nelse for KAS's personale.
Lokalerne er nøglerne, lyse
og venlige. Det hele er lidt
ferskt på grund af en strigent hvidmaling af næsten
alt. Men det hjælper, når der
kommer kønne planter, der
kan gro derude. Der er mu
ligheder for installation af
virkelig gode audio-visuelle
hjælpemidler
efterhånden
som bevillinger til sådant un
dervisningsmateriel kommer.
Det eneste problem i denne
forbindelse synes at være den
omstændighed, at alle vin
duer er runde foroven. Og
det er svært at finde runde
rullegardiner, når man gerne
vil mørklægge lidt for at
kunne se film og billeder.
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NU MÅ STATIONSLEDERNE
1 distrikt Storkøbenhavn er
stationsledeme opdelt i 2
vagthold å 5 stationsledere,
hvor det ene hold er vagt
havende for alle brandsta
tioner, medens det andet
hold dækker alle rednings
stationerne i området.

Den 4. juni kl. 07.00 trådte en ny vagtordning for
stationsledere i distrikt Storkøbenhavn i kraft.
Nyordningen har til formål at sikre en ledelses
mæssig bistand til udrykningsledeme på statio
nerne i distriktet.
En iedelsesmæssig
effektivisering
Den nye vagtordning for sta
tionsledere er et led i den
fremtidige stationsorganisati
on inden for København
A/S. Etableringen er sket i
erkendelse af, at flere og fle
re stationsledere
som øv
rige personelgrupper - er
bortrejst i week-ends og fe
rier. ligesom fraværet fra
stationerne i tjenstligt øje
med er stigende. Som følge
heraf kan stationslederne
ikke konstant være disponib
le til at varetage stationernes
ledelsesmæssige
funktioner
døgnet rundt.
Nyordningen har ligeledes el
samarbejdsmæssigt perspek
tiv. idel stationslederne vil
fä kendskab til de forhold
og funktioner, der er knyttel
til alle stationer i det distrikt,
hvori slationslederen skal
fungere som vagthavende.
På alle stationer i distrikt
Storkøbenhavn er der døgnet
rundt overassistenter eller as
sistenter. der er fuldt uddan
net til at varetage jobbet
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som udrykningsledere. Men
det må erkendes, at udryk
ninger til større ulykker,
brande og katastrofer ofte
kræver mere end 1 leders
indsats ligesom der kan op
stå disponerings- og ledelses
mæssige
problemer,
som
kræver
en
stationsleders
medvirken og beslutning.

Ordningen må som sådan be
tragtes som en ledelsesmæs
sig effektivisering, idel en
hver assistent eller vagtme
ster døgnet rundt kan opnå
råd og beslutning i presse
rende spørgsmål.

Områdeopdeling
Driftsafdelingen har i for
året anmodet alle distriktsle
dere om at undersøge mulig
heden for iværksættelse af
en vagtordning. Men di
striktsleder Kai Olsen har
efter samråd med stationsle
derne i distriktet fundet det
betimeligt at iværksætte vagt
ordningen inden sommerfe
rien.
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IFTES TIL AT HOLDE VAGT!
I distriktet vil der til stadig
hed være to vagthavende
stationsledere, der indbyrdes
kan supplere hinanden alt
efter opgavens karakter.
1 uges vagt
Vagtperioden går fra/til man
dag kl. 07.00. Stationslederne

kan hytte vagt indbyrdes.
Vagtlister findes på vagtcen
tralerne Vesterbro og Glad
saxe. Den vagthavende stationsleder har ikke vagt på
stationen, men vagtcentralen
skal kunne komme i kontakt
med den vagthavende via te-

lefon/radio. således at stalionslederen kan give møde
overalt i området inden for
ca. 30 min.
Distriktslederens stedfortræ
der

Den vagthavende stationsle
der skal underrettes i over
ensstemmelse med de regler,
der gælder for underretning
af den lokale stationsleder.
Der gælder dog den undta
gelse, at den vagthavende
ikke skal tilkaldes, såfremt
den lokale stationsleder er
disponibel. Distriktslederen
skal underettes som hidtil,
men i dennes fravær overta
ger den vagthavende stati
onsleder dennes pligter og
beføjelser. Ved hver vagt
periodes udløb modtager di
striktslederen en kortfattet
beretning, således at ordnin
gen til stadighed kan kon
trolleres og opfølges.

Skal dække hele landet
Principbeslutningen omkring
den fremtidige stationsorga
nisation inden for Køben
havn A/S betyder, at den
skitserede vagtordning skal
udbygges til at dække hele
landet. Vagtordning er un
der etablering på Sjælland.

Mange stationslcdere vil nok
genkende de mange lokal
ordninger. som nogle stati
onsledere har etableret på
eget initiativ. Men korpsets
ledelse vil i forståelse med
de implicerede stationsledere
søge ordningerne formalise
ret og standardiseret på
landsplan.
jea
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f*

BREVE UDEFRA

EKSEMPLER PÄ GOD SERVICE
I anledning af vor datter Pernilles dåb vil det være os en glæde at se redderne Carsten
Oalstrand og John Jensen med ledsagere til middag søndag den....
Vi håber, De vil modtage ovenstående invitation, hvormed vi ønsker at udtrykke vor var
meste tak for Deres velvillige assistance ved vor lille datters fødsel den 27.10.72.
Med venlig hilsen
Peter & Anette Devald
Station Ballerup, hvorfra assistancen udførtes, oplyser, at de to reddere assisterede ved
fødslen, der fandt sted i en af korpsets ambulancer. Redderne fik en fornøjelig dag ved
at deltage i barnedåben.
Falcks Redningskorps
Nykøbing F.
I anledning af et lille uheld i vort fyrrum på tømrerværkstedet på Neergårdsvej, som kunne
have fået meget vidtstrakte følger, vil jeg gerne udtrykke vor anerkendelse for den reso
lutte og energiske måde, Deres folk straks greb ind på.
På grund af den ulykke og medfølgende tragedie, der har ramt vor lille familie, formåede
min mand og jeg ikke at udtrykke vor taknemmelighed over for Deres personale. Jeg vil
bede Dem overbringe vor anerkendelse til folkene.
Med venlig hilsen
Jette og Ib Kromann

Falck Zonen
Ringkøbing
Modtag min hjerteligste tak for en hurtig og effektiv indsats ved branden i min kælder.
Samtidig en tak for høflig, venlig og behagelig optræden af mandskabet.

Med venlig hilsen
Knud Th. Møller
Falck Zonen
Nykøbing M.
Jeg vil gerne hermed sige tak for et vidunderligt ophold som praktikant på stationen i Ny
købing Mors. Jeg synes, I alle fortjener en tak, da jeg fik lov at deltage aktivt i alt, hvad
der var muligt: Bugsering. rejsning af ko på stald, nødslagtning, opvask, bilpudsning, nat
tevagt, kaffebrygning m. m.
Jeres arbejde må ofte være drøjt, men jeg fik indtryk af, at I altid tager det roligt, for slet
ikke at nævne ordet humoristisk.
Jeg syntes, det var kedeligt, da afskedstimen kom. Nu håber jeg blot at finde en station
med det samme arbejdsklima som hos jer, hvis min beslutning om at blive Falckoline hol
der stik.
Med venlig hilsen
Aase Dahl Poulsen
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EKSEMPLER PÄ GOD SERVICE
Falck Zonen
Toftlund
I anledning af branden på Rømø, den 30.4.1973, vil brandkommissionen herigennem ikke
undlade at takke for den hurtige og effektive assistance.
Med venlig hilsen
E. Bøving
Falck Zonen
Ålborg
Med opklaringen af sagen vedrørende bortførelsen af den 10-årige Hans Henrik Larsen
fra Klarup er der sat et punktum for den hidtil største eftersøgnings- og efterforsknings
sag i dansk politi’s historie.
Jeg vil gerne hermed udtrykke min og politiregionens hjerteligste tak for ydet assistance
under denne vanskelige sag, og jeg beder Dem viderebringe denne tak til Deres perso
nale.
E. Nyborg
Politimester i Ålborg

Falcks Redningskorps
3200 Helsinge
Jeg vil gerne hermed sige redningskorpset tak for den fine service, De har ydet over for
mig i den afgående week-end. Jeg korte i stå med min bil på landevejen 7 km uden for
Odense, og i stedet for selv at styre bilen bag en trækstang, fik jeg og mine medpassagerer
en billet hjem med toget, og bilen fulgte så efter på en kranvogn.
Det er en meget fin service, som jeg endnu engang gerne vil sige tak for.
PS. Det var stationen i Nyborg, der tog initiativet.
Med venlig hilsen
Inge Walmar.

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 i Præstø
Mange tak for jeres altid søde måde at være på. Jeg vil savne turene til Næstved
hver dag.
Med venlig hilsen
Birthe Hermansen

Ovenstående hilsen kom til stationen fra en blind dame, som gennem to måneder
har været kørt til genoptræning. Brevet var skrevet med blindskrift, men da der med
fulgte et alfabet, lykkedes det alligevel at foretage en oversættelse uden større van
skeligheder.
HJÆLP 5/73
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SJÆLLAND OG L O L L A N D - F AL S T E R

KOORDINERING
OG TRANS
PORTSYSTEM
Som el led i kørselsrationaliseringen på Sjælland
og Lolland-Falster er etableret et transportsystem
for bugsering af forladte, havarerede vogne sam
tidig med, at reglerne for koordinering af kørsel i
almindelighed er forenklet. Til det nye transport
system er indkøbt 6 moderne påhængsvogne.
Ny instruks udsendt
Kørselsrationaliseringen for
bedres til stadighed. Der er
gennem årene etableret man
ge
forskellige
systemer.
Fjernbugseringssystemet har
i flere år fungeret tilfreds
stillende, men den stigende
aktivitet nødvendiggjorde, at
systemet i foråret blev taget
op til revision og erstattet af
nye regler for koordinering
samt et transportsystem til
bugsering af havarerede, for
ladte vogne. (For den usag
kyndige læser: forladt vogn
— vogn uden fører og passa
gerer).
Planlægningsafdelingen fremlagde i efteråret 1972 et for
slag til et transportsystem.
Dette forslag er i samarbejde
med driftsafdelingen og di
striktslederne
justeret
og
iværksat i maj måned. Strej
ken forsinkede leveringen af
påhængsvognene.
Allerede i april måned er
udsendt ny instruks for ko
ordinering og transportsy
stem, og der er siden afholdt
informationsmøder med alle
implicerede stationer.

164

Koordinering
I koordineringssystemet for
al kørsel er indlagt dels en
meldeprocedure omfattende
forvarsel, klarmelding og
passagemelding, og dels en
registrering af meldingerne
på en koordineringsblanket
som forefindes på alle vagt
centraler. Forvarslet skal af
gives af den meldingsmodta
gende station, mens klarmel
ding og passagemelding skal
afgives af den redder/falckoline, der afvikler kørslen.
Der er i de første måneder
sket en væsentlig forbedring
af koordineringen, men det
skal her bemærkes, at det er
af stor betydning, at regler
ne efterleves punktligt. Kun
gennem en stram disciplin
i systemet sikres, at den ful
de rationaliseringsgevinst op
nås.
Transportsystemet
Det nye transportsystem om
fatter alle bugseringer af for
ladte, havarerede vogne over
længere afstande, hvor trans
portvejen er sammenfaldende
med de fastlagte transportru

ter. Som det fremgår af rute
kortet følger ruterne de 3
hovedfærdselsårcr på Sjæl
land - fra færgeforbindelser
ne til København.
1 transportsystemet, der fun
gerer på samme måde som
de moderne container- og
fragtmandssystemer, indgår
lerminalstationer og samlestationer. Terminalstationerne er endestationer for trans
portruterne, mens saml est ationerne er stationer på
transportvejen. Såvel termi
nalstationer som samlestationer modtager og bringer
havarerede vogne til bestem
melsessted, ligesom man biHJÆLP 573

den videre transport. I Kø
benhavn omlades vognen og
køres til bestemmelsesstedet.
På den måde reduceres antal
let af lange bugseringer for
de enkelte stationer, og der
sikres en rationel transport
form, hvor der kan medta
ges 3 havarerede vogne pr.
kørsel.
Ladvogn med påhængsvogn
Ladvogn med påhængsvogn
er gennem længere tid be
nyttet flere steder i landet.
Men til brug for det nye sy
stem har korpset indkøbt 6
moderne påhængsvogne, der
kan læsses såvel forfra som
bagfra med spil på midten af
ladet. Der er tale om en 8
tons
enkeltmonteret
på
hængsvogn udstyret med last
afhængigt bremsesystem. To
tallængden på vogntoget er
16 m.

står ved læsning og losning.
Transportsystemet styres af
terminalstationerne.
Alle stationer i omradet kan
bringe en havareret vogn til
nærmeste terminal eller samle-station. Hvis fx. station
Ruds-Vedby har en forladt
bugsering til Hørsholm, ud
fylder stationen en transportkuvert, kontakter nærmeste
lerminalstation,
hvorefter
vognen enten bringes til
Snertinge eller Sorø - alt ef
ter, hvilken rute der har en
ledig plads. Når station
Ruds-Vedby har afleveret
vognen, har terminalstatio
nen overtaget ansvaret fol
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Gode erfaringer
Der er indhøstet gode erfa
ringer i de første måneder,
systemet har fungeret. Fre
kvensen på ruterne vil sand
synligvis stige voldsomt i
sommermånederne. I efter
året vil systemet blive taget
op til revision med henblik
på en udbygning i foråret
1974 med endnu et par ru
ter, således at hele Sjælland
og Lolland-Falster vil være
dækket af transportsystemet.
Et tilsvarende system findes
allerede på Fyn, hvor der
dagligt køres mellem Frede
ricia og Nyborg, og når den
faste forbindelse mellem Fyn
og Sjælland til sin tid er eta
bleret, vil systemet kunne
blive landsdækkende.
jea

Påhængsvogne: En fordel ved ko
ordinering af langtransporter.
Tilsvarende påhængsvogne fin
des nu på Fyn og I Vejle.

Mindst 1 tur dagligt
På alle terminalstationer er
stationeret en påhængsvogn.
Så snart der er registreret
„fuldt læs“ på en af ruterne,
iværksættes en kørsel, hvor
efter en af terminalstationer
ne gennemkører ruten og af
leverer en læsset påhængs
vogn - og returnerer med en
tom eller læsset påhængs
vogn.
Normalt gennemkøres hver
rute 1 gang dagligt i begge
retninger - senest kl. 17.00.
For vogne, der havarerer i
dagtimerne, vil gælde, at de
vil være fremme på det af
kunden ønskede værksted
den følgende morgen.
På terminal- og samlestationer omlæsses de havarerede
vogne og bringes til værkste
det med grill- eller ladvog
ne.
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grundskole
i det nordjyske
Konklusion på grundlag af nogle grundkurser, blandt andet afholdt i Ålborg
for det nordjyske personale
Redderne Ove Frandsen (an
sat 1972), Knud Jørgensen
(ansat 1971), Erik Yde (ansat
1972) og Jan B. Hansen (tid
ligere ungredder) fra station
Ålborg har været på grund
kursus og suppleringskursus
på stationen under assistent
Erik Hansens ledelse.
De påstår alle at have fået
noget ud af det. Det har væ
ret en god kombination af
teori og praksis. Bl. a. blev
kurset afsluttet på Ålborg
CF-øvelsesområdet i Rørdal.
For nordjyderne kørte tre
sideløbende kurser på Falckstationerne i henholdsvis
Brønderslev, Ålborg og på
CF i Løgstør. På hvert kur
sus var der 12 mand.
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- Gennemgangen og valget
af stof var god. Faktisk var
der ikke noget, der ikke
skulle have været med, for
tæller de fire reddere. - Der
var for lidt materiellære og
første-hjælp i første omgang.
Men det blev der rettet på
siden. Kurser placeret på lo
kale stationer er også godt,
fortsætter vore venner. Det
giver sammenhold og kend
skab til de kolleger, man
skal arbejde sammen med lil
daglig. - Flere lokalproble
mer „ordner“ vi også under
vejs, fortæller Erik Hansen,
der naturligvis er lidt småstolt af sine elevhold. - Vi
regner med at kunne under
vise ca. 25 nye mand om året

her i Ålborg-området. Vi
holder os til planen fra Sta
tens Brandinspektion, men
supplerer med lokale proble
mer. Og Civilforsvaret har
vi i denne forbindelse et me
get fint samarbejde med,
slutter Hansen.
Stationsleder Henning Chri
stensen, Ålborg:
- Vi har forsøgt at tilpasse
kurser efter ferierne. Men de
få nyansættelser til kompen
sation for kurser dækker
ikke. De normalt tjenestegø
rende reddere har slet ingen
problemer med at have et
hold kursister på stationen.
Det går gnidningsløst og fint.
Vi mærker næsten ikke, at
her er kursus!
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Ny station i Ejby
Den 30. marts 1973 kunne mand
skabet i Ejby tage en ny stations
bygning i brug. Første spadestik
til stationen blev taget i august
1972, og stationen er således
blevet færdigbygget på Th må
Den nye station i Ejby.
ned.
Den nye bygning ligger på en
dejlig grund på 8600 m2. Der er
et bebygget areal på 477 m2 og
incl. kælder et etageareal på
653 m2.
Bygningen, der er funderet på i
alt 700 Imb jernbetonpæle, idet
stationen ligger på gammel mo
segrund, indeholder spisestue,
opholdsrum, soverum med 2
senge i hver, vagtstue og sta
tionslederkontor. Endvidere to
garager, hver med plads til 4 kø
retøjer. Under bygningen er der
kælder med skolestue, arkiver,
manøvrerum og sikringsrum.
I løbet af efteråret vil der blive
indrettet vagtcentral, idet statio I Også I Ulfborg har man fået en ny station.
nen skal centralalarmere Vestfyn
- d.v.s. stationerne i Arup, Ejby
og Middelfart.
Ulfborg
Vi er nået op på et ganske pænt
bygningsstadie, når det gælder
de såkaldte hjælpebrandstatio
ner. Sidst er der i Ulfborg (un
derlagt Holstebro) på kommu
nens foranledning etableret en
usædvanlig nydelig og pæn sta
tion i en del af en større mate
rielhal. På stationen er garager
til slukningstog, et lille mekanisk
værksted, opholds- og baderum,
samt kontor til stationens eneste
fastansatte, redningsfører Jørgen
H. Nielsen.
HJÆLP 5/73

Der er system i tingene hos mandskabet i Ulfborg.
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VOGNE & UDSTYR

DER ER GANG I DYRENE
Falck-stationen i Hurup har
igen vist, at fingerfærdighed
og omtanke giver gode re
sultater.
På et Hanomag-chassis har
station Hurup fået lov til
selv at opbygge en dyreambulance, der med hen
blik på korpsets mangear
tede opgaver skulle være så
alsidig som muligt.
Vognen, der skal betjene
stationerne i Thy og nærme
ste omegn, er nu færdig. Et
nydeligt køretøj med mange
finesser. Kassen er så stor,
at fuldvoksne kreaturer kan
stå oprejst inde. Kan dyrene

ikke selv gå, er det ved
hjælp af et sindrigt system
med et Sepson el-spil og
wirer gjort muligt at få dem
indenbords
uden
store
ulemper.
Der er ingen tvivl om, at et
sådant køretøj vil vise sig
både fornuftigt, servicebeto
net og rentabelt i det dag
lige. Derfor har den køben
havnske driftschef under en
af sine snart utallige rejser
også givet grønt lys for, at
station Hurup må opbygge
yderligere to køretøjer af
samme slags til andre sta
tioner.

Dyreambulancen som mandskabet i Hurup har bygget.

En Pedersborgtrailer.
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VOGNE & UDSTYR
Kreaturvognen „Karoline“
(konstrueret af station Toft
lund)
Billede 1:
Kreaturvogn klar til at kore
ind i stalden.

Kniber det at komme rundt
om et hjorne, kan fortojet
flyttes om til bagtojet og
klare problemerne.
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Billede 2:
Kreaturvognen kan slæbes
som en slæde over kortere
afstande. Skal man længere,
kan man lofte i kæden ved
hjælp af krankrogen.

Brandridderne fra Varde
kæmper med visir
Fra station Varde har vi
modtaget en god idé til for
bedring af vore nuværende
brandhjelme:
Blødt skind fastnittes til rem
kanten ved ørerne. Dette gi
ver en god beskyttelse mod
strålevarme, samtidig med
at det luner om vinteren.
Kan evt. efter behag sættes
fast med trykknapper eller
lign., således at det er af
tageligt.
Ligeledes gor Varde-statio
nens personel opmærksom
på, at et strålevarmevisir gi
ver en fantastisk god beskyt
telse for ansigtet. Man kan
komme så tæt på flammer
ne, at dragten begynder at
ryge. Selve visiret er købt
hos ÄRSIMA, og med lidt
snilde er visiret konstrueret
således, at det er aftageligt.
Forrest er det fastgjort i en
lille tap, holdt på plads af
en læderrem, der bag på
hjelmen er fjederbelastet.
Man foreslår at medbringe
f. eks. 2 i hver automobil
sprøjte, da det er unødven
digt at bære det til daglig.
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Generelt

Forhandling om grundkøb i Tåstrup og Hil

Vejle, Alborg og Arhus A/S’er har alle an

lerød

skaffet en ny bogholderimaskine. Mini-com
puteren, en Swiss 10’er, har 12 tællevær
ker, datasikring, el-tromat og programkas
sette, og prisen pr. stk. var 66.000 kr.
Viewer, fremviserskærm til mikrofilm med
udskrift af abonnementskartoteker, er nu
anskaffet på alle selskabshovedkontorerne.
I Vejle-selskabet har man imidlertid for
søgsvis anbragt viewer’en på stationen i
Horsens. Kassettefilm indeholdende oplys
ninger om 30-35.000 abonnementer udarbej
des hver 14. dag i edb-afdelingen.
Viewernes pris opvejes af det sparede for
mularforbrug.

Ombygning

af

mandskabslokaler

station

Kolding

Sluttelig skal om København A/S nævnes,
at man i år har indsat og udskiftet i alt 109
vogne.
Fra Alborg A/S meddeler man:

Alle bfandoverenskomster med udlob 1.4.
1973 er blevet fornyet. Alborg kommune har
dog kun fornyet for 1 år med henblik på
en eventuel sammenlægning af brandvæsen
og Civilforsvar.
Den ny 10.000 I Bedford vandtankvogn, som
station Alborg fik omkring 1. juni, har alle
rede på nuværende tidspunkt været i ak
tion ved tre brande - alle gange med held.
Station Ars har pr. 15/6 fået sine første 2
Falckoliner.
Arhus A/S:

København A/S:

Edb-afdelingen har taget de nye lokaler i
brug i Hellerup. På grund af strejken var
der en del forsinkelser i starten, men si
den 1. juni har alt fungeret, som det skal.
Samtidig er der på stationen sket en re
etablering af garager.
På station Ballerup er der blevet bygget
om, således at man nu har både ny vagt
central og opholdsstue.
Ved station Snertinge har korpset købt et
tilstødende grundstykke.
Under udførelse eller projektering er i øje
blikket:
Nybygning station Greve
Vagtcentral station Køge, Vesterbro, Es
bjerg og Herning
Carport station Nykøbing M.
Mandskabslokaler station Haderslev
Tilbygning af garage og mandskabslokaler
station Stenløse
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Siden 1. april har selskabet købt følgende
vogne:
1 Dodge Tradesman - ambulance
2 Mercedes 220 D - ambulancer
1 Mercedes 220 D - sygetransportvogn
4 Toyota Landcruiser bugservogne
Nye 5-årige brandslukningsoverenskomster
er indgået i Arhus, Hornslet, Rønde, Bjer
ringbro og Alestrup. I Hammel og Randers
er overenskomsterne under udarbejdelse.
Den nye brand- og redningsstation i Ham
mel er under opførelse og påregnes færdig
inden 1. december 1973. Byggeomkostnin
ger: Ca. 1,6 mio. kr.
I Holstebro er projekteret tilbygning til kon
tor- og vagtlokaler, skolestue samt garager.
Projektet, der påregnes at ville koste om
kring 600.000 kr., ventes igangsat i septem
ber.
Med hensyn til projektering af tilbygning til
Falck-gården i Arhus venter man netop i
disse dage på byggetilladelse. Når den fo
religger, vil arbejdet omgående blive på
begyndt.
Falcks Redningskorps Vejle A/S:

Stationerne Horsens, Grindsted og Give er
i færd med, respektive har allerede indret
tet nye, moderne vagtstuer. Moderne både
hvad angår teknik og lokaler. I alle tilfælde
har mandskabet selv forestået moderni
seringen - kun med bistand fra JTAS. Væ
sentlige beløb er herved blevet sparet.
HJÆLP 5/73

Samtidig med at en nødvendig udbygning
af station Horsens planlægges, har korp
sets bestyrelse givet tilladelse til køb af en
3000 m2 stor grund i tilknytning til den nu
værende station. Projektet skulle gerne
startes i slutningen af 1973.

Nyt i Næstved:

Haslev-stationen har fået en u; Bedford
ladvogn, mens stationen i Næstved har fået
en Ford D600 ladvogn.

Ligeledes har man købt en grund på
2000 m2 i tilknytning til Vejle-stationen. Her
har man planlagt car-port-byggeri i 1975.
Brandkontrakter med udløb 1. april 1973 er
alle blevet fornyet.

Stationerne Horsens og Vejle har hver fået
en ny Mercedes 230 benzin-ambulance i de
nye farver hvid og fluorescerende rod. Bi
lerne er opbygget på Haslev maskinfabrik.
En Mercedes 220 diesel ambulance er fra
Karosserifabrik blevet leveret til
station Brande.
Haarby

Endvidere har Horsens og Nørre Snede
hver fået en Ford 500 diesel transportvogn
med vippelad.
Fra Odense A/S forlyder følgende:

I Odense centrum forhandles p.t. om over
tagelse af et autoværksted. Bygningerne
planlægges indrettet til dagvagtstation sam
tidig med, at centralværkstedet i givet fald
skal flyttes hertil.
Branddesserne i Otterup er nu færdiguddannet og indsat i vagtsystemet.
I Ejby og Otterup er de deltidsbeskæftigede
brandmænd blevet udstyret med NIROS ra
dioalarmer. 6 brandmænd fra Ringe er lige
ledes blevet udstyret med NIROS radio
alarmer.

I Bogense er opført 100 m2 tilbygning til
stationen. Bedre personale- og vagtfacili
teter er herved opnået.

I ugen op til pinse blev der i Rosengårds
centret afholdt Falck-uge med demonstra
tion af den nye universalslukker samt den
svenske „dåseåbner". Endvidere blev der
fra scenen på Storetorvet hver dag afholdt
demonstrationer i førstehjælp, og der blev
givet gode råd til ferien.
Samarbejdet mellem standen og de hand
lende var udbytterigt for begge parter.
HJÆLP 5,73

Næstved-selskabet fik omkring 1. juli sin
fjerde Dodge-ambulance. Ambulancen er
leveret i de nye farver hvid og fluores
cerende rød.
Omkring 1. juli fik stationen i Næstved en
VW kassevogn, som skal anvendes som
værkstedsvogn. Inklusive værktøj lå vog
nens pris på mellem 35 og 40.000 kr. Det
er meningen, at værkstedsvognen skal køre
langturshavarister til undsætning. Hvis ha
varisten kan repareres på stedet inden for
en rimelig tid, gøres det. Ellers kan værk
stedsvognen selv slæbe havaristen til byen,
hvor en ladvogn kan overtage transporten.
Vognen bemandes med mekaniker.
Med Næstved Kommune forhandles om en
10.000 m2 stor grund i den nord-østlige del
af byen. Grunden tænkes anvendt til en ny
station, der vil blive bygget inden for de
næste fem år. Prisen bliver omkring Vz mio.
kr. for jorden, oplyser dir Mogens Falck.

Som det fremgår af dette nummer,
vil vi fremover forsøge
at tage så mange små oplysninger
som muligt med under
»SET og SKET«
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DØDSFALD

Død under arbejde
I forbindelse med arbejde
som
svømmedykker
på
Skærbækværket er assi
stent Carlo Bruno Jensen,
Vejle, den 21. maj 1973 af
gået ved døden.
Carlo Jensen var beskæfti
get med eftersyn af køle
vandskanaler, der er lange
rør, der strækker sig vand
ret fra Lillebælt ind til Skær
bækværket. Kanalerne er
mellem 4 og 5 meter lange
og bruges til at skaffe køle
vand. Carlo Jensen med
delte under arbejdet, at han
ikke kunne få luft, og en
kollega bragte ham op til
overfladen, hvor man uden
held forsøgte at foretage
genoplivning. Sandsynligvis
er hans luftslange kommet i
klemme.
Carlo Jensen blev ansat
som redder på stationen i
Vejle i 1960 og blev her
under uddannet som svøm
medykker. I 1965 forlod han
korpset på grund af sin
store interesse for dykning,
og han var i fire år ansat
som svømmedykker i Hanst
holm i forbindelse med
etableringen af den nye fi
skerihavn.
I 1969 kom Carlo Jensen til
bage til Vejle som redder,
og i 1972 blev han udnævnt
til redningsfører. I 1973 fulg
te udnævnelsen til assistent.
Carlo Jensen var en dygtig
og alsidigt uddannet red-
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Med sorg modtog vi med
delelse om, at redningsfø
rer Anton Weisberg, Køben
havn, den 3. april 1973 var
afgået ved døden. Weis
berg var en af de gamle
pionerer. Han blev ansat
som redder i korpset i 1919.
I 1926 udnævntes han til
redningsfører på den davæ
rende station på Ørnegår
den i Lyngby. Gennem sit
årelange virke i korpset har
Weisberg været med til
mangt og meget og var
kendt af mange som en tro
fast og yderst pligtopfylden
de kollega.
I de sidste år virkede Weis
berg som chauffør på „post
ruten“ mellem stationerne i
Storkøbenhavn, hvor han
med sit venlige væsen var
en kærkommen budbringer.
I 1969 tildeltes han den kon
gelige belønningsmedaille.
Æret være hans minde.

Assistent Carlo Bruno Jensen.

ningsmand og tillige en god
kollega, der altid var parat
til at hjælpe andre. I dykker
arbejdet havde han stor er
faring, og det var et ar
bejde, han holdt meget af.
Det var med dyb sorg, at
man i korpset modtog med
delelse om Carlo Jensens
død i en alder af kun 34 år.
Æret være hans minde.

Redningsforer Anton Weisberg.

Kontorchef Hans Aage Andersen.
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Efter kort tids sygdom er
kontorchef Hans Aage An
dersen, Odense, afgået ved
døden den 22. marts 1973.
Kontorchef Andersen blev
ansat som kontorassistent i
Odense i 1933. I 1934 ud
nævntes han til bogholder,
i 1936 til fuldmægtig og i
1943 fulgte forfremmelsen
til kontorchef.
Andersen var manden, der
med levende interesse fulg
te med i udviklingen, og på
grund af sin store erfaring
og dygtighed loste han
mange opgaver på en må
de, der skabte respekt bå
de om ham selv og om
korpset. Siden 1948 virkede
kontorchef Andersen som
medlem af repræsentant
skabet for Personalefonden,
valgt af personalet på Fyn
og Langeland.
I korpset vil mange savne
en mangeårig medarbejder.
Æret være hans minde.
Med sorg har vi modtaget
meddelelse om, at rednings
fører Ejvind Damsgaard,
Vejle, den 11. juni 1973 efter
kort tids sygdom er afgået
ved døden.
Damsgaard blev ansat som
redder på station Vejle i
1942 og blev udnævnt til
redningsfører i 1961. Han
var en alsidig Falck-mand,
men specialist inden for be
grebet entreprenorarbejde.
Mange store og vanskelige
opgaver har Damsgaard løst
gennem tiden, især på det
te område.
På stationen i Vejle har man
i Damsgaard mistet en be
troet medarbejder, en god
kollega og en munter mand,
som man i mange virksom
heder satte stor pris på.
Æret være hans minde.

Den 21. marts 1973 afgik
HJÆLP 5/73

VAGTMESTER
Pr. 1. maj 1973 er følgende
udnævnt til vagtmestre:

Redningsfører Ejvind Damsgaard.

Redningsforer Leif Krøyer
Olsen, Helsinge, redningsfo
rer Kaj Mangor Olsen, Hel
singe, redningsfører Preben
Poulsen, Helsinge, rednings
fører Poul-Henrik Bærentsen, Helsinge, redder Per
Holt, Hjørring, redningsfører
Anders' Christensen, Vor
dingborg, redningsfører Poul
Larsen, Vordingborg og red
ningsfører Axel Hampe, Vor
dingborg.

Brandmand Verner Nielsen.

brandmand Verner Nielsen,
Kolding, ved døden i en al
der af kun 35 år. Verner
Nielsen blev ansat i korpset
i 1970 og forinden havde
han været brandmand ved
Kolding kommune.
Verner Nielsen varen yderst
stabil og vellidt medarbej
der, som man altid kunne
stole på.
For hans familie såvel som
blandt kollegerne kom den
triste meddelelse som et
chock, det vil være svært
at overvinde.
Æret være hans minde.

REDNINGSFØRER
Pr. 1. maj 1973 er redderne
Erik B. Nielsen, Snertinge,
Knud Erik Esbjerg, Kolding
og Knud Christensen, Nykø
bing F., udnævnt til red
ningsførere.
Pr. 1. juni 1973 er redderne
Lars Erik Hansen, Frederiks
værk og Hans Bang, Korsør,
udnævnt til redningsførere.
Alle udnævnelser er med
uændret tjenestested.

Alle udnævnelser er foreta
get med uændret tjeneste
sted.
Ligeledes pr. 1. maj 1973 er
redder Bent Thomsen, Tå
strup, udnævnt til vagt
mester i Birkerød.

Pr. 1. juli 1973 er redder
Bjarne Pedersen, Lyngby
udnævnt til vagtmester i
Lyngby.

ASSISTENT
Pr. 1. april 1973 er vagt
mester Kristian Jensen, Bal
lerup, udnævnt til assistent
i Frederikssund. Jensen blev
ansat som redder i 1963 og
har gennem hele sin ansæt
telsesperiode været tilknyt
tet station Ballerup.
Pr. 1. maj 1973 er redder
Leif Gunnar Paulsen, Søn
derborg, udnævnt til assi
stent i Fredericia. Leif Poul
sen blev ansat på stationen
i Skærbæk i 1960. I 1962
flyttede han som redder til
Sønderborg, hvor han siden
har været beskæftiget.
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Pr. 1. maj 1973 er rednings
fører Johannes Andersen,
Snertinge, udnævnt til assi
stent i Snertinge. Johannes
Andersen blev ansat som
redder i Snertinge i 1948. I
1966 blev han udnævnt til
redningsfører på samme
station.
Pr. 1. april 1973 er redder
Niels Nielsen, Kerteminde,
udnævnt til assistent i Få
borg. Nielsen blev ansat
som redder i Kerteminde i
1964 og har indtil udnæv
nelsen været på denne sta
tion.

OVERASSISTENT

Overassistent Erling Olsen.

Pr. 1. juni 1973 er assistent
Erling Olsen, Stenløse, ud
nævnt til overassistent i
Stenløse. Erling Olsen be
gyndte på stationen i Tå
strup som brandmand i
1946. I 1948 blev han som
redder ansat på Frederiks
berg. I 1957 flyttede han til
Tåstrup og i 1959 til Rød
ovre. I 1961 fulgte udnæv
nelse til assistent på sta
tionen i Gladsaxe. I 1964
kom Erling Olsen atter til
Tåstrup, og i 1973 flyttede
han til stationen i Stenløse
i forbindelse med etablerin
gen af den nye station.
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Redningslnspektør Aksel Karlsen.

Pr. 1. april 1973 er assistent
Aksel Karlsen, Dalum, ud
nævnt til redningsinspektør
i Odense. Karlsen blev an
sat som redder hos Zone
redningskorpset i Gelsted i
1954. I 1955 flyttede han til
Odense og i 1963 til Dalum.
I 1967 udnævntes han til
redningsfører i Dalum og i
1971 til assistent. Igennem
sin ansættelsesperiode i
korpset har Karlsen gen
nemgået en lang række kur
ser såvel inden for brand
som redningstjeneste m. v.

spektør i Randers. Kristof
fersen blev ansat som red
der i 1955 på stationen i
Randers. I 1958 udnævntes
han til vagtmester. I 1960
overflyttedes Kristoffersen
til akkvisitionsafdelingen.
Pr. 1. april 1973 er akkvisitør
Hans Jørgen Christensen,
Silkeborg, udnævnt til over
inspektør. Christensen blev
ansat som redder i Silke
borg i 1944. I 1957 fulgte
udnævnelse til redningsfø
rer og i 1964 overgik Chri
stensen til akkvisitørernes
rækker.

Pr. 1. maj 1973 er boghol
der Hardy Thrane, Odense,
udnævnt til regnskabschef.
Hardy Thrane blev ansat i
Odense som kontorassistent
i 1935. I 1950 fulgte udnæv
nelse til bogholder ved hvil
ken stilling Thrane har væ
ret beskæftiget siden.

BRANDASSISTENT
Pr. 1. april 1973 er brand
mand
Per Tlmmermand,
Bramminge,
udnævnt til
brandassistent i Bramminge.
Pr. 1. juni 1973 er brand
mand Rudolf B. Sørensen,
Fanø, udnævnt til brand
assistent på Fanø.

ADMINISTRATION
Overinspektør
Pr. 1. april 1973 er akkvisi
tør Aksel Kristoffersen, Ran
ders, udnævnt til overin

Regnskabschef Hardy Thrane.

Det er l virksomheds
nævnet vedtaget, at
Falck-medarbejdere,
der anmelder spritbili
ster, ikke kan blive be
brejdet deres hand
lemåde.
Nærmere omtale af
beslutningen følger
i næste nummer.
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Det er ganske vist ...
For at få fat i den rigtige ende af denne
historie, skal man kende lidt til Falck
reddernes interne sprogbrug og det, vi i
korpset kalder „Københavnermentalitet“.
Nok om det:
To døgnvagtsreddere på en storkøben
havnsk Falck-station kører pgl. dag sygetur. Over radioen får de besked om på et
i byen værende større hospital i ambula
toriet at hente en patient, der skal til Stats
hospitalet i Nykøbing Sjælland. Han skulle
være liggende, men ellers fredsommelig.
De vender „dieselhakkeren“ og kører mod
hospitalet i sikker forvisning om, at både
forskudt middag, fortæring og et par over
timer er hjemme.
Men ak! Der er ingen patient i ambulato
riet. Og slet ingen, der vil med til Nykø
bing. De to fyre endevender hele hospi
talet, kalder op indtil flere gange og får
bekræftet, at patienten skulle være der,
leder igen, kalder op igen - for til sidst at
måtte meddele, at de må køre tom mod
stationen med uforrettet sag.
Medens chaufføren sidder og mumler no
get om, hvor han nu skulle være henne,
bliver „makker" pludselig lige som lidt
mærkelig i hovedet. Han ligner faktisk
Victor Borge på sygetur i „Alarm“.
- „Kan du høre noget“, siger han lavmælt.
- „Sludder“, replicerer chaufføren.
Men lige meget. Det pusler virkelig bag i
vognen. De standser for åt undersøge sa
gen.
Og ganske rigtigt. På båren pænt indpak
ket ligger patienten. Han syntes, det var
synd, de skulle bære ham, så han smut
tede selv ud i vognen og lagde sig.
Hvad der blev givet som forklaring til vagt
centralen, da vore venner meddelte, at de
alligevel kørte til Nykøbing Sjælland, skal
vi undlade at berette!
HJÆLP 5/73

ved samarbejde
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11000 arbejdstimer
Børge Gregersen, manden
Redningsskolens planspil
de små Falck-biler. hold
nylig 10 års jubilæum.
Samarbejdet blev markert
usædvanlig vis, idet Gregt
overrakte en model af Fi
første vagtstation i Ny
gensgade - udstyret som c
nalen i 1906.

Gammelt og nyt modes
I anledning af Københavns Børnehjælpsdag
blev arrangeret veteranbilløb. Punktum for kor
tegen dannede Falcks nyeste stigesprojte fra
Tåstrup. 40 års forskel er der på billedets biler.

37. årgang 13. september 1973
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Glødcbrandpulver
Den i sidste nr. af „HJÆLP“
givne omtale af sluknings
midler giver anledning til, at
vi måske ser lidt nøjere på
pulverslukkeren, idet det
pulver, vi hidtil har anvendt
i vore pulverslukkere, har
dækket brandklasserne B og
C. Gennem de sidste ca. 3 år
har vi på stationerne i Århus
gennemført en forsøgsrække
og har gennem vor tekniske
tjeneste opnået en del prak
tiske erfaringer ved slukning
af et utal af brande med
glødcbrandpulver. Forholdet
er det, at når vi i dag kom
mer frem til et brandsted
med vore moderne automo
bilsprøjter, så møder vi alle
former for brandklasser. Vor
fornemste opgave er at ned
HJÆLP 6/73

kæmpe brande hurtigt, sik
kert og med så få sekundære
skader som muligt, hvorfor
vi også har anvendt glødebrandpulver med stor effekt
men glem aldrig evt. efter
slukning med vand. Forud
sætningen for god udnyttelse
og rigtig anvendelse af pul
verslukkeren er, at brugeren
er fortrolig med slukkeren,
har prøvet det ved gentagne
øvelser og kender dens ka
pacitet - (man slukker nu
engang ikke en brand i en
kornmark med 12 kg glødebrandpulver).
Glødebrandpulveret dækker brandklas
serne A, B og C, og hvor
vi ved tidligere anvendelse
af normalt pulver altid har
kunnet forvente genantæn
delse ved brande i klasse A,

står vi nu i dag med et pul
ver, der sikrer os langt bedre
end tidligere. Glødebrandpulveret er absolut ingen ny

UNIVERSALSLUKKERENS intro
duktion skabte en del opmærk
somhed.
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opfindelse - det har været
kendt i den ganske verden i
adskillige år. Blot i Danmark
har man næret betænkelig
hed ved de forskellige spe
cialpulvere. Det pulver, som
FALCK nu har introduceret
i universalslukkerne, kom
mer fra vor tyske leverandør
TOTAL og kaldes TOTALIT G. Glødepulver med
tilsvarende egenskaber frem
stilles naturligvis også af an
dre fabrikanter.
Vellykkede forsøg
Forsøgene i Arhus startede
naturligvis i det små affødt
af små notitser i udenland
ske. tekniske brandtidsskrif
ter
og medforte efter at
man havde fået overrasken
de resultater med glødcbrandpulveret, at man lagde
op til et seriøst og ret stort
forsog i brandhuset pa CFgarden, Kristineminde i År
hus. Det første store forsøg
blev afholdt i juli 1972.
Ved hvert forsøg blev der
anvendt 206 kg tørt grantræ
i form af 9 stk. paller, som
blev antændt ved hjælp af
8 kg avispapir, 3 liter fy

ringsolie og 1 liter benzin.
Der blev opstillet helt nye
bal ved hvert forsøg.
Forbrændningstiden var i all
4 min., det sidste halve min.
foregik med lukkede vinduer
og døre, hvorimod de første
3^2 min. foregik med alle
vinduer og dobbeltdøren
helt åben. Ligeledes foregik
slukningen med lukkede vin
duer og kun den halve dør
åbning var lukket op. Straks
efter at slukningerne var fo
retaget (varierende fra 1525 sek.), blev alle vinduer
og døre åbnet for al konsta
tere, om der opstod genanlændelsc. Disse genantæn
delser blev slukket med pul
ver fra den benyttede sluk
ker - se figur 1 under be
mærkninger. Under sluk
ningsforsøgene var der let
skydække temperatur 1 23°C
og vinden sydøst 4. Ved for
søget anvendte man ildsluk
kere af forskellige fabrikater
og med forskelligt sluknings
pulver - dog alle af glodebrandtypen. Resultatet af
slukningsforsøget fremgår af
følgende skema (figur 1):

Figur 1
Slukker

Størr.

Drivladn.

A

12 kg

CO2 300 g 22,5 kg

13,4 kg

B

12 kg

CO2 283 g 23 kg

C

Slukn,
Vægt
Vægt
før brug eft. brug tid

Gen
antænd.

Bemærkninger

25 sek.

ingen ef
ter 7 min.

små flammer i
papir efter 2 min.

16,4 kg

25 sek.

ingen ef
ter 7 min.

efterslukn. i top
og bund efter
5 min.

12 kg

CO2 220 g 19,75 kg 11,5 kg

15 sek.

ingen ef
ter 7 min.

efterslukn. i mid
ten 4. og 5. min.

D

12 kg

N2 tryk
15 atm.

20,4 kg

15,6 kg

17 sek.

ingen ef
ter 7 min.

efterslukn. i top
2. min.

E

12 kg

N2 tryk:
15 atm.

15,8 kg

10,2 kg

16 sek.

ingen ef
ter 7 min.

efterslukn. for
neden 1. min.
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Campingvognen - ældre type al
aluminium - var overtændt pa
mindre end 2 minutter ved et
Falck-forsøg i Randers. Trods det
at karrosseriet bogstavelig talt
smeltede sammen, blev branden
slukket totalt af 4 stk.
mm

12 kg glødebrandpulver
var bedst
Slukningstiden
bør
tages
med et vist forbehold, idet
slukningstiden kun viser, at
den, der udførte slukningsforsøgene. opnåede en bedre
rutine efterhånden, som de

forskellige
slukningsforsøg
blev afviklet.
For at opnå et sammenlig
ningsgrundlag med tilsvaren
de slukning med håndsprøj
te og højtryksslange blev der
d. 18. oktober i brandhusel

pa CF-gården gennemført
yderligere el slukningsforsøg.
Resultatet fremgår af neden
stående opstilling (figur 2):
Vejr: Let skydække, temp.
H-8°C, vind: NØ 6-7 (8).

Figur 2
Slukningstid

Forbrug

Str.

Drivladning

Total P12 G

12 kg

CO2 300 g

13 sek.

7 kg pulver

Håndspr.

20 i
5 l/min.
3 mm stråle
spids

6 min. 13 sek.

31 I vand

Ht. slange

4 mm stråle
spids 35 atm.

59 sek. (samlet 19,7 I vand
tid) (over 4 min.)

Slukker
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Som sidste slukningsforsøg
lod man det „gamle bål“
med 3 stk. friske paller samt
ekstra 3 l olie antænde. Det
te fik en forbrændingstid på
8 min. Med en Total P 12 G
blev dette bål slukket på 31
sek. med et pulverforbrug på
12 kg.
Konditionerne for afbræn
dingerne var som under for
søgene i juli. Slukningsfor
søgets resultat lader ingen
tvivl tilbage - glødebrandpulveret har fået sin plads i
dansk brandslukning.
Kan påfyldes de fleste
ildslukkere
Glødebrandpulveret
har
holdt sit indtog i Danmark
- det vil komme på marke
det i forskellige fabrikater,
men glædeligt er det, at uan
set fabrikat kan dette pulver
påfyldes de fleste ildslukkere
af eksisterende typer.
Udlandet har kendt gløde
brandpulveret i en årrække
- FALCK også, men først
nu, hvor der også siges god
for glødebrandpulver fra
Dansk Brandværns Komite,
introducerer FALCK det på
det danske marked.
Det bør måske tilføjes, at
der findes andre specielle
slukningspulvere til f. eks.
metalbrande, pulvere der er
specielt skumvenlige i for
bindelse
med
flybrande,
hvor der efter indsats af pul
ver skal anvendes store
skummængder.

N.B.
Primo oktober påreg
nes levering fra han
delsafdelingerne
at
kunne ske igen, idet vi
modtager en sending
fra Tyskland på 1100
stk. slukkere.
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Sygetransporten
*J Vestsjællands amt
I forbindelse med amternes betaling af den offent
lige sygekørsel har der rundt omkring i landet væ
ret en del problemer. Dels har der været politisk
bestemte spørgsmål om, hvem der skulle udføre
sygetransporterne fremover, og dels har der været
en række praktiske problemer med at få kørsler
fordelf og administreret. 1 Vestsjællands amt har
man forsøgt sig med en ordning, hvorefter 10
Falck-stationer administrerer den totale kørsels
mængde inden for hvert sit område i amtet.
Ud fra stationen i midten af området - Ruds
Ved by - vil vi forsøge at beskrive den nye forsøgsordning.
Rekvisition
Det er normalt de praktise
rende læger i amtet, der rek
virerer sygekørsel for del of
fentliges regning. Undtaget
herfra er selvfølgelig meldin
ger om ulykker, der gar via
politiets alarmcentral 0 0 0.
Lægerne
rekvirerer
den
Falck-station i amtet, der lig
ger nærmest. Gælder det
kørsler til og fra ambulant
behandling, får Falck-stationerne gerne turene varslet i
nogenlunde god tid, medens
sygetransporter til indlæggel
se kommer umiddelbart før.
de skal køres.
Vagtcentralen
Pa Falck-stationen i Ruds
Vedby skrives der gule mel
desedler på alle patientbefor
dringer, der rekvireres. Hver
aften - mellem kl. 17 og kl.
19
samles næste dags forudbestillinger sammen, hvorHJÆLP 6/73

efter assistent eller slations
leder foretager en sortering
i kørsclsruter og distrikter.
Derefter foretager Falck-sta
tionen opkald til egnens
vognmænd (Taxa og lillebi
ler), der får de for dem mest
hensigtsmæssige lure.
- Vi har 20 forskellige vogn
mænd i distriktet, fortæller
stationsleder Viktor Zohnesen. - Vi kunne godt selv
køre flere af turene, men vi
deler ud for at tilfredsstille
alle. Det er et led i aftalen
med amtet.
Kørslen
Næsle dags morgen begynder
taxaer, lillebiler og Falckvogne i skøn forening al
køre de siddende patienter til
og fra sygehusene i Sæby,
Ringsted,
Sorø,
Slagelse,
Holbæk, Kalundborg og spe
cialhospitaler i København.

De liggende patienter tager
Falck alene sig af.
- Naturligvis er nogle pati
enter, der køres for del of
fentliges regning, mere syge
end andre, fortsætter Zohnesen. - Nogle skal bæres, nog
le kan ikke høre, andre ikke
se. Nogle er i gips, og mange
er ude af stand til at klare
transport pa anden made.
Men systemet med, at del of
fentlige betaler transporler
ne. er godt. Man kan f.eks. i
dag ikke forlange, al en ar
bejdsmand skal sætte en dag
løn på spil for at kunne køre
sin kone frem og tilbage til
ambulant behandling på sy
gehuset.

60 ture om dagen
Et foreløbigt skøn viser, at
der hver dag fra stationen i
Ruds Vedby administreres
ca. 60 kørsler. De fleste af
disse ture køres af vognmændene. Ofte udfører Falck
kun en halv snes ture selv.
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Bedre koordinering Zohnesen:
mindre kørselsudgift for
- Stort set har vi indtrykket
amtet
af, at der er tilfredshed, men
En statistik fra sygehuset i der er et par stykker, som
Sæby fortæller, at efter ny ikke kan få nok at køre
ordningen (26. maj 1973) er med!
antallet af personer pr. kør
Mere Falck-kørsel?
sel steget fra 1^ til 3 pati
Zohnesen lægger for øvrigt
enter pr. vogn.
ikke skjul på, at der efter
Før i tiden kunne f. eks.
hans mening kunne spares
4 vogne fra området paral
endnu mere ved en centrali
lelt køre til Finsensinstituttei
sering af kørslen.
i København for kommuner
- Med det nuværende system
nes regning, beretter Zohnemå vi affinde os med, at
sen. Det sker i hvert fald
vognmændene, der holder og
ikke mere!
venter på sygehuset, medens
- Vi prøver at dele sol og
patienterne behandles, ikke
vind lige, men det er svært,
kan udnyttes til andre ture.
når vi skal bestræbe os på at
Hvis f. eks. en vogn fra Gør
spare og finde den i forhold
lev er på sygehuset, kan vi
til afhentningsstedet bedst
ikke sende den retur med en
beliggende vognmand.
færdig patient fra Stenlille,
Hjalmar Jensen, formand
for så skal vi have en anden
for lillebilforeningen i Rudsvognmand
til Gørlev-patienVedby:
terne, og et sådant system vil
- så længe jeg har kolleger,
give en masse vrøvl.
der ikke har kørt én tur si
den nyordningen, må der Administration
dog være noget galt!
Efter aftalen med Vestsjæl
lands Amt har Falck tilbudt
vederlagsfrit at administrere
hele kørselsmængden i for
søgsperioden. Det foregår i
Ruds Vedby på den måde,
at de omtalte gule meldesed
ler bliver liggende på statio
nen. Hver mandag kommer
vognmændene med en spe
ciel kørselsregning, der er
udarbejdet af amtet og Falck
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i forening. Beløbet udbetales
vognmanden ugevis bagud,
idet regningerne først kon
trolleres med de gule sedler
og derefter bliver sendt til
hospitalet, der anviser pen
gene til Falck. Næste uge,
når vQgnmanden kommer
med sin regning, får han sid
ste uges beløb udbetalt.
Falcks egne kørselsrapporter
behandles på normal måde,
d.v.s. bliver sendt til hulning
og edb-behandling og følger
årsregnskabet mellem Falck
og pågældende sygehus.
Zohnesen:
- Vi udbetaler mellem 3.500
kr. og 6.000 kr. hver uge til
vognmændene. - Det er et
nok så stort regnskab at hol
de styr på udover det norma
le Falck-regnskab. Det, der
giver os de største proble
mer, er, at vi hele tiden skal
dele regninger ud på respek
tive sygehuse i området.
Kunne det hele gå via én
kasse, var det nemmere for
os.
- Jeg skal ikke lægge skjul
på, at hele administrationen
næsten tager en hel medar
bejder hele tiden med mel
dingsfordeling, koordinering
og kasseregnskab. Men det
må vi betragte som omkost
ningerne for at få lov til at
lege med i det store spil.
HJÆLP 6/73

I forbindelse med nyordningen af brandvæsenet i Gilleleje traf kom
munen og Falck i 1971 aftale om, at der skulle bygges en ny station.
For beboerne i området var det væsentligt, at der også blev etableret et
ambulanceberedskab i byen. Den nye station er således dimensioneret
til både ambulance-, rednings- og brandslukningstjeneste.
Kommunen har stået som bygherre, og arkitektonisk kan stationen
med sine mørkerøde sten have lidt af vor Vejle-stations monumentagtige karakter. Indvendig forekommer den meget gennemtænkt, lys
og venlig. I kælderetagen er der endda blevet plads til et godt skole
lokale - noget, der savnes mange andre steder.

FALCKbrandmænd
i Gilleleje
Vi troede, det var meget værre
end at være soldat!

Har pøst lige så meget vand på,
som Falck bruger i en menneske
alder!
Vi var stolte og gjorde en
samfundsnyttig gerning!

Der er altid en kop kaffe,
og det er hyggeligt!
Betaler for at få lov til at være
brandmand!

Brandinspektionen syntes,
vi mødte med for meget!
Vi har nu en ledelse - både af
navn og af gavn!
HJÆLP 6/73

Lars, Egon og Frede er smede,
Søren er elektriker, Louis kører
med skrald, Leif er murer, og
Georg Idorn er byens skomager.
Med redderne René og Kaj, byg
ningsinspektør Knud Larsen og
overassistent Verner Olsen har
de noget til fælles: de udgør en
væsentlig bestanddel af det nyordnede Falck-brandvæsen i Gil
leleje.
Men Lars, Egon, Frede, Søren,
Louis, Leif og Georg Idorn har
prøvet noget, som mange andre
Falck-folk ikke har. De har i
mange år været kommunale
brandmænd i byen.
Er der en forskel på før 1971 og
nu?
Er der noget, der kunne være
bedre?
Det er det, vi er taget op på den nye
station for at snakke med dem om.
Vi kom på et belejligt tidspunkt. Frede
blev 54 år, og det blev fejret med den
store lagkage fra bageren - for i Gille
leje fejrer man ikke fødselsdag med
familien, når kollegerne på Falck-stationen ser sultne ud ...
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FØR/NU?
Louis:
- Vi havde et godt kammeratskab før.
Udførte en gerning, så vi sparede kom
munens borgere for nogle penge. Det
ville vi gerne beholde dengang. Jeg var
forkæmper for Gilleleje Brandvæsen for
kammeratskabets skyld. Men efter over
gangen til Falck-Zonen er kammeratska
bet bibeholdt - ellers var jeg skredet for
længe siden.

Frede:
- Det er blevet meget mere effektivt og dyrere - nu. Men det må indrømmes,
at det ikke ses på skattebilletten. Da vi
var kommunalt brandvæsen, skulle der
spares alle vegne. Nu bliver der hørt ef
ter når vi be’r om noget. Og nu får vi
meget bedre information. Før fik vi ikke
noget at vide. Det kom ikke os ved. Vi
var bare menige brandmænd.

Søren:
- Vi vidste ikke, hvad Falck var for no
get frygteligt noget. Jeg havde været
brandmand i 2^2 år og havde kun hørt,
at Falck var meget værre end at være
soldat. Vi stemte nej til Falck, fordi vi
ikke vidste noget. Det var inden Arne
Olsen (Helsi nge-st at ionsleder) kom op og
snakkede med os.
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Idom:

I

- Jeg har lært mere i de sidste 2 år end 5
en hel 13-års periode som kommunal
brandmand. Som kommunal brandmand
har jeg været med til at pøse mindst lige
så meget vand på, som Falck bruger én
hel menneskealder. Det var ikke sjovt,
men vi vidste ikke bedre.

Søren:
- Har vi gjort en fejl nu, får vi det a
vide. Vi mærker nu, at vi har en leder
med på et brandsted.

Idom:
- Nu er vi inddelt i numre og ved, hvac
vi skal gøre - hver gang.

Frede:
- Vi havde intet tøj før i tiden. Nu har vi
da, hvad vi skal bruge. Jeg kan godt for
stå, at folk grinte lidt ad os. En mødje
til brand i sixpence, en i tennissko, en i
arbejdstøj o.s.v. Men vi var stolte og følte,
at vi gjorde en samfundsnyttig gerning.

Idom:
- Ja, og så gjaldt det for alt i verden om
at komme før Helsinge (Falck-Zonen),
når der var brand.

Frede:
- Andre kommunale brandmænd kunne
lære noget om, hvad forskellen har væ
ret for os. Øldrikkeri i større stil er for
bi. Det kan enkelte steder tage overhånd.
HJÆLP 6/73

Hansen Lars Sørensen

Kaj Andersen og Søren Jensen

Frede Svendsen og Louis Sørensen

Leif Christensen

René:
- Inden vi reddere når at få alt brand
tøjet på, er de første brandmænd på plet
ten. De får støvler og dragt på - resten
ordnes på vej til brandstedet.

Idom:
- Dejligt med en ny station, hvor vi kan
skylle os efter en brand. Så er vi fri for
at gå hjem og vække konen.

DEN NYE STATION?
- Før i tiden kunne vi nå frem pa cykel . . .
aen nat uucn iui uycu. vi

når alarmen går. Før i tiden kunne vi
hurtigt nå frem på cykel.

Verner Olsen:
- Men skriv nu ikke, at vi er langsomme
af den grund. 3-4 minutter efter alarm så er alle kørt.
HJÆLP 6/73

MATERIELLET?
Alle:
- Tip top. (Ford universalsprøjte og
Toyota slangetender).
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Verner:
- Hvis nogen har ønsker
ler andet, snakker vi om
tid en kop kaffe, og det
vore brandmænd næsten
ter forbi og får en kop.

og vi sendte et slukningstog fra Gilleleje
om materiel el
det. Der er al
er hyggeligt, at
hver dag smut

Idom:
- Vi ordner selv bilerne, når vi kommer
hjem. Der er aldrig sure miner over det.

og et slukningstog plus tankvogn fra Hel
singe. Men vi fulgte kontrakten med
kommunen og vurderede allerede 'på
grundlag af meldingens ordlyd.

Knud Larsen:
- Mandskabsmæssigt er det ikke for me
get til sådan et brandprojekt.

LØNNEN?
Louis:
- Takket være skattesystemet betaler jeg
penge for at være her. Så det er ikke lønen, der trækker.
(En brandmand får p.t. 2.400,00 kr. pr. år
i rådighedstillæg plus overtidsbetaling,
hver gang der rykkes ud;.

Verner:
- Brandmænd bliver også brugt som sta
tionsvagt, f. eks. når ambulanceberedska
bet er kørt.

BRANDE?
- Vi har været i ilden mange gange,også
til større ting. F. eks. var vi i sving i 13
timer, da „Fogedgården“ brændte, fortæl
ler Gillelejc-brandmændenc.

LEDELSEN?
Knud Larsen:
- Falcks leder som udrykningsleder qg
kommunens brandinspektør som ansvars
havende har en fordel, idet ledelsen på et
brandsted kan magtes. Men brandinspek
tøren kan da også gå ind for et samar
bejde med udrykningslederen om ordre
afgivelse.
- Brandinspektørstillingen er interessant.
Det er rart at komme på stationen, og det
volder ingen problemer at være kontrol
lant. Brandinspektørstillingens andet om
råde - kontrol og brandeftersyn af f. eks.
sommeretablissementer - kræver en lang
som tilvænning hos befolkningen, før
det hele slår igennem.
i

Knud Larsen:
- Der var også den gang, da Dronningmølle Slot brændte. Alle var gennemvåde.
Det var koldt efterår. Ilden havde godt
fat, da vi landede, og vindstyrken var 9.
Men med to angreb fik vi afskåret ilden,
trods det, at ilden var opstået i vind
siden.

1 fik kritik af brandinspektionen?
Knud Larsen:
- Ja, mærkværdigvis syntes brandinspek
tionen, at vi mødte med for meget mate
riel. Det var en 4-Iængct stråtækt gård,
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Kommunalt eller Falck-brandvæsén?
- Hvis brandinspektøren samtidig skal
være bygningsinspektør, er det ikke over
kommeligt samtidig at være leder af et
kommunalt brandvæsen!

Brandmændene:
- Vi har kun grund til tilfredshed med
såvel Verner Olsen som Knud Larsen.
Som vi sagde før:
-Nu har vi orden i sagerne og altid en
ledelse, både af navn og af gavn.
HJÆLP 6/73

Frederiksborg
Amts Avis
I*

Tilsyneladende
et tydeligt
eksempel på
konflikter, som
manglende
• information kan

4
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Da Dronningmølle Slot brsndte.

HJÆLP 6/73
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Vogn 70 kalder Nyborg.
Ja, vogn 70. Her er Nyborg.
Færdig på sygehuset.
Tak for det. Vi har en ny tur. Fru Hansen er
færdig og skal hjem til Adelgade. Rapport 318.
- Fru Hansen til Adelgade. Speedometer: 612.
- Modtaget.
-

Sadan lyder én af de utal
lige meldinger, der dagligt
knitrer gennem radioen på
vagtstuen i Nyborg.
Ved vagtbordet med de far
vede lamper, knapper, samta
leanlæg, radio og telefoner
sidder vagtmestrene John
Nielsen og Gunner Johansen,
hvis job det denne dag er
at modtage de mange an
modninger om assistance,
som ustandseligt bliver frem
sat gennem telefonen.
Hele
formiddagen
drejer
henvendelserne sig primært
om abonnenter, læger og sy
gehuspersonale, der ønsker
udført en eller anden form
for patientbefordring
ofte
i forbindelse med kørsel til
eller fra ambulant behand
ling på sygehus og klinikker.
Vagtmesteren modtager mel
dingen, som skrives på en
køreseddel. I et stempelur re
gistreres tidspunktet for mel
dingens modtagelse, og her
efter begynder et større pus
lespil med at få afviklet tu
rene af de kørende vogne et puslespil, det ofte kan
være vanskeligt at klare på
den mest rationelle måde.

Forbindsstoffer___________
Med jævne mellemrum kom
mer abonnenter, der ønsker
supplering til forbindskasser.
Også denne ekspedition er
del af vagtmesterens job.
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Hver eneste gang lyder
spørgsmålet: „Kan jeg ikke
få lidt ekstra plaster?“
- Og vagtmesteren kvitterer
med et smil - og en ekstra
pakke plaster.
Vi registrerede, at der en hel
dag igennem foregik udle
vering af forbindsstoffer til
abonnenter 3 gange i timen
og spurgte vagtmestrene, om
ikke det var mange.
- Nej, det er såmænd meget
normalt, svarer begge. Men
der er nu mest travlhed med
disse ekspeditioner om afte
nen, når fjernsynet er slut,
supplerer John Nielsen. Så
kommer der som regel man
ge abonnenter, som lige skal
have luftet hunden, og det
kan passende kombineres
med en tur omkring Falckstationen.

Fjembugseringscentral_____
På Fyn fungerer vagtcentra
len i Nyborg som fjembug
seringscentral (jævnfør Hjælp
nr. 5/73). Mange telefonsam
taler vedrører koordinering
af kørsel med forladte vog
ne. På et stort magnetkort
flytter
begge
vagtmestre
små nummerbrikker og for
skelligt farvede sedler og
sørger herved for, at der hele
tiden er arbejde til den så
kaldte „Røde orm“ - en lad
vogn med anhænger, der
flere gange dagligt kører
turen mellem Nyborg, Kol
ding og Vejle.
HJÆLP 6/73

Gunner Johansen finder den
foregående dagsrapport for
„Røde orm“ frem, og det
fremgår heraf, at der er
transporteret
32
forladte
vogne.

Radioen knitrer:
- Kerteminde sygevogn til
Nyborg.
- Her er Nyborg - kom.
- Vi er på vej til skadestuen.
Patienten har skoldet benet.
- Modtaget.
John Nielsen drejer pa tele
fonen og får forbindelse med
skadestuen. Derpå oplyses,
at man er på vej med en pa
tient, og hvad denne fejler.
Hele formiddagen har vi
hørt på telefonernes sum
men, radioens knasende ly
de og set de forskelligt far
vede lamper blinke eller tæn
de og slukke. Klokken er
blevet 11.45, og for første
gang kommer en af redderne
hjem. Det er chaufføren på
„Røde orm“, der til Gunner
HJÆLP 6/73

Johansen afleverer en stak
sedler med oplysninger om
bilnumre, abonnementsnum
re samt navne og adresser på
ejerne af de transporterede
biler. Derpå går begge vagt
mestre i gang med at 'ud
skrive „rapporter“ over alle
de ydede assistancer. Her be
nyttes en masse koder - af
hensyn til viderebehandling i
EDB - der for den uindviede
er det rene volapyk, men
som enhver vagtmester lan
det over kan i søvne.

- 151 klar i Knudshoved
- 51 kommer hjem
- modtaget
og så blev del frokosttid.
Men frokosttid er nu ikke
ensbetydende med en pause
for vagtmestrene. Maden
fortæres, medens telefon og
radio må passes ind imellem.
Medens
kaffen
skænkes,
brummer
telefonen
flere
gange. Politiet skal bruge en
sygevogn med det samme til
en tvangsindlæggelse. Syge
huset skal have hentet fru
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Abonnementskartoteket skal også
passes.

Nielsen. To abonnenter har
brug for autohjælp. En pa
tient skal have bragt ilt til
privatadressen, og station
Korsør ringer og melder, at
der med næste færge kom
mer en vogn med motorska
de. Nielsen og Johansen be
gynder at tale om, hvordan
situationen nu er rent mand
skabsmæssigt, og man bliver
enige om, at det vist er bedst
at pille Bent fra den repara
tion, han er i gang med i
garagen.
Samarbejde_______________
Johansen ringer til Odense:
- Goddaw, det er Nyborg.
Må jeg låne kranvognsman
den?
- Hvad siger du til at tage
en tur fra Aunslev til Oden
se?
- Det lyder godt. Den hed
der AS ... fru Poulsen i en
Cortina.
Det er vandpumpen, der er
gået. Abonnementsnummer...
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Samarbejdet
vagtmestrene
imellem på de forskellige
stationer er godt. Er man i
bekneb for mandskab eller
materiel, må man hente
hjælp hos naboen. Næste
gang er det måske ham, der
har brug for hjælp.
Telefonen summer igen.
En ambulance til 5. færge
leje. En mand er faldet om.
Nielsen registrerer meldin
gen, trykker på den blinken
de lampe, og en summende
lyd registreres over hele sta
tionen. Over samtaleanlæg
get gentages meldingen, og
18 sekunder efter, at telefon
røret er lagt, lyder de hy
lende sirener uden for gara
gen.
Telefonen igen.
En mand meddeler, at der på
lørdag skal være koncert i
Borgerforeningen, og vil ger
ne træffe aftale om to brand
vagter. Gunner Johansen lo
ver, at stationslederen vil
ringe op og give besked.
Korsør ringer og meddeler,
at endnu en vogn kommer
over med færgen. Denne
vogn skal til Christiansfeld.
Et stort problem__________
- Det er vort største pro
blem, når der fra andre sta
tioner kommer vogne, hvor
abonnenterne følger med.
Eksempelvis har vi i dag
haft en vogn fra færgen, der
skulle til Kolding. Da abon
nenten fulgte med, måtte vi
køre med det samme. Nu har
vi en vogn, der skal til Chri
stiansfeld. Og også her må
vi køre med det samme. Så
fremt de to stationer, der har
påbegyndt disse assistancer,
blot havde sørget for, at
abonnenterne kom hjem med
offentligt
tansporrtmiddel,
kunne vi have klaret begge
transporter i forbindelse med
vor fjembugsering.

Kortet over Fyn, der benyttes til
at plotte langtransporter på.
HJÆLP 6/73

Vagtmesteren I Nyborg har Ikke engang sluppet
kaldetasten, før redderen stAr ved lugen.

Ved færgernes ankomst af
går der næsten altid et tog
med forbindelse til Jylland.
Men vi kan ikke nå at få
passagererne med toget, når
vi først skal have bilen ud
fra færgen.
I længden bliver det betyde
ligt billigere for korpset at
sende abonnenterne hjem på
anden måde, så det er muligt
at koordinere og planlægge
langturene. Specielt er det
galt om søndagen, hvor der
kommer såvel biler som
abonnenter med hver eneste
færge. Bare vore kolleger
rundt omkring ville være
lidt opmærksomme på dette
forhold.
Herom er begge vagtmestre
enige.
Ind imellem de mange eks
peditioner foretages ajourfø
ring af kartoteker og skade
kort. Donorkartotek skal der
også holdes rede på. Denne
dag er der afviklet 17 donor
ture.
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Rapportskriveri skal der også til, men pA Fyn er
Indkøbt el-skrivemaskiner. Det går lettere.

Vagtordning

Begge vagtmestre udtrykker
tilfredshed med vagtordnin
gen. I Nyborg har man en
dagvagt fra 7.30 til 18.00,
(om fredagen fra 7.30 til
20.00), derefter en døgnvagt
og 2 døgn fri*
Begge vagtmestre er enige
om, at man har indtryk af, at
man i korpset søger at få alt
til at fungere så rationelt
som muligt, hvilket kun kan
være en fordel for alle par
ter.
Resten af dagen og aftenen
går meget hurtigt.
Telefonen summer og sum
mer.
En abonnent skal have tømt
et svømmebassin med 50.000
liter vand. En anden er kørt
i stykker på motorvejen. I
vognen er 2 voksne, 2 børn,

en hund og diverse bagage.
En ambulance til trafikulyk
ke.
En sygetransport fra en fe
riekoloni til Haslev. Lamper
ne blinker, samtaleanlægget
summer, og radioen knitrer.
- I dag har vi været forskå
net for brande. Det hjælper
en lille smule.

Der var kartofler__________
- Men det er nu ikke lige
problemfyldt alt sammen.
Efter en telefonsamtale med
megen snak frem og tilbage
om bugsering af en lastvogn,
der var kørt i stykker, slut
tede samtalen af med spørgs
målet om, hvorvidt der var
abonnement på vognen.
- HVA! lød det i den anden
ende.
- Er der abonnement på vog
nen?
- Nej, der er s’gu kartofler!

- pet
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BREVE UDEFRA

EKSEMPLER PÄ GOD SERVICE
Til direktionen
Falck-Zonen
Må jeg, som passager i en af korpsets ambulancer, give udtryk for min anerkendelse af
det arbejde, korpsets personale udforer.
Fredag den 29. juni blev korpset i Esbjerg kaldt til en ulykke i Hjerting, der ligger 10 km
fra Esbjerg-stationen. En 12-årig dreng var kørt ned af en bil. Meget hurtigt kom en af korp
sets ambulancer til stede, og der er al mulig grund til at rose personalet for deres rolige og
ansvarsfulde opførsel på ulykkesstedet og i ambulancen ind til sygehuset. Undertegnede
var med i ambulancen, fordi drengens pårørende ikke var hjemme og kan derfor oplyse
disse ting. Også kørselen til sygehuset kan roses
Som bilist og abonnent kan det kun glæde at se, med hvilken erfaring og rutine Deres
folk behandler et så alvorligt trafikoffer, som der her var tale om.
Med venlig hilsen
Hans Jørgensen
Redaktionssekretær
Station Esbjerg oplyser, at assistancen udfortes af redderne Jørgen Hansen og Svend
Madsen.

Falck-Zonen
Fredericia
Det er mig en glæde at kunne komplimentere Deres medarbejdere for den elegante må
de De i torsdags fik hevet min bil i land på, da min søn befandt sig i en noget kompliceret
situation på den nye Lillebæltsbro.
Yderligere fandt Deres medarbejder frem til den lille duppedit med den store virkning,
en defekt kondensator, og hvor en ny kunne fås? Nydeligt detektivarbejde.
Hertil kommer yderligere, at køreturen i en rigtig Falck-bil blev en stor oplevelse for min
bilgale sønnesøn på 2 år.
Med venlig hilsen
Iver Wang
Transport- og detektivarbejdet blev udført af redder Leo Jørgensen, Fredericia.
Falck Zonen
Haderslev

Den 14.7.73 var min kone og jeg på vej til bryllup i Tønder. Da vi næsten var ved vejs ende,
opdagede min kone, at vi havde glemt bryllupsgaven (fra 4 par).
Vi kunne ikke nå at køre tilbage for at hente denne, så gode råd var dyre. Efter nogen
overvejelse besluttede vi at høre Falck i Haderslev, om de kunne hjælpe os.
Da vi kom fra kirke, var bryllupsgaven i Tønder, og vi kunne lettet og glade gå til bryllups
middag takket være et hjælpsomt og altid venligt personale ved Falck i Haderslev.
Vi siger mange tak!
Familien Sørensen.
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Sygetransport
vognenes

TOP-TI

Nakskov på
førstepladsen
-Fyn og Jylland
kunne ikke
være med...

Arhus-Mercedes: Første jyske
vogn på hitlisten.
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På baggrund af de vognli
ster, stationerne selv udar
bejdede ved årsskiftet, har
vi undersøgt, hvilke person
vogne til transport af sid
dende patienter (vognkode5-vogne), der i 1972 kørte
flest km.
Af den opstilling, der ses an
detsteds på siden, fremgår
det, at NAKSKOV-statlonen
kommer ind som en flot nr. 1
med et km-tal, der svarer til
turen
Nakskov-København
og retur 326 gange. Det kan
egentlig ikke forbavse, at
det netop blev denne sta
tion, der ligger som nr. 1,
idet det jo er den station,
der ligger længst væk fra
hovedstadens
specialbe
handlingsklinikker.
Hvad der mere giver grund
til undren er, at der udeluk
kende er tale om sjælland
ske og lolland-falsterske
stationer. Man havde jo nok
ventet, at stationer på Fyn
eller i Jylland havde været

repræsenteret blandt de 10
øverste, men det kan selv
følgelig være, at folk bliver
mindre syge disse steder,
således at behandlinger kan
klares lokalt.
Den første vogn uden for
Sjælland-Lolland viser sig
på plads nr. 13, idet vi her
har vogn 5030 fra Århus-stationen. Der er også her tale
om en dieselvogn, en Mer
cedes-Benz 200D/8 fra 1970
med 80.593 kørte km.
En ting viser tabellen tyde
ligt: Når driftscheferne ud
stationereren dieselvogn på
en station, hvor det skønnes
rentabelt med dieseldrift, så
følger stationerne selv sa
gen op og sørger for, at det
bliver rentabelt. Samtlige
vogne på hit-listen har ben
zindrevne „kolleger", men
de har ikke kørt så mange
km. Det er rigtig økonomisk
sans, man udviser. Det er
rart at se, at man sparer,
hvor der kan spares.
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28 Vi time
PR. KORROSIONSASSISTANCE
Efter at korrosionsberedska
bet har været etableret i 17
måneder, har vi set lidt på
antal assistancer, korte km
og forbrugte mandskabsti
mer.
Det er sket på baggrund af
de rapporter, der i hvert til
fælde er udarbejdet af den
pågældende station. I nogle
tilfælde har flere stationer
hjulpet hinanden, og i disse
tilfælde er assistancen med
regnet for samtlige stationer
med korrosionsvogne.
Som det ses af tabellen, har
der været størst aktivitet i
det midtjyske område, men
også i det storkøbenhavn
ske har man haft travlt. På
Fyn har man derimod haft
M assistancer, men det kan
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måske hænge sammen med,
at man - de fynske pigers
nætter taget i betragtning slet ikke har tid til at sætte
store industrivirksomheder i
brand?
Korrosionsvognene har til
sammen kørt 9.665 km til de
anførte assistancer, mens
man med andre vogne har
kørt 6.923 km. Assistancerne
har varet i i alt 4.891 mand
skabstimer, og alt dette sva
rer til, at hver assistance i
gennemsnit betyder:
- at der skal køres 56,5 km
med korrosionsvognen.
- at der skal køres 40,5 km
med andre vogne.
- at der skal arbejdes ca.
2872 time med opgaven.

Korrosionsbekæmpelse 1.
febr. 1972 til 31. juni
1973.
Falck-statlon Antal ass.
Århus
25
Herning
24
Holstebro
14
Frederiksberg
12
Glostrup
12
Hellerup
12
Randers
11
Ålborg
11
Vejle
11
Slagelse
7
Åbenrå
7
Esbjerg
6
Odense
4
Nykøbing F.
3
Frederiksværk
3
Svendborg
2
Frederikshavn
2
Entreprenørafdelingen 2
Rønne
2
Thisted
1
I alt
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VOGNE & UDSTYR

Til siddende
patienter

I 1972 udgik vor i flere år
mest benyttede personvogn
FORD 17 M, af produktio
nen. vi måtte derfor finde en
ny type, der var egnet til for
målet, og hvad var mere na
turligt end efterfølgeren til
17 M.

Resultatet blev, at vi nu i
nogen tid har indkøbt FORD
CONSUL som sygetransport
vogn. For at opnå så gode
indstigningsmuligheder som
muligt, selv ved bagdørene,
har vi indkøbt vognen i sta
tioncar-udgaven. Det gør

den endvidere egnet til
transport af mindre dyr som
hunde og katte, når disse
blot befinder sig i en egnet
transportkasse.
Samtidig er der god plads,
når vi henter kunder, hvis
ferietur er blevet afbrudt af
en „strejkende“ vogn. Også
brandmændene får bedre
plads til udstyret på vej til
brandstedet. Alt i alt er der
ved indkøb forsøgt at til
fredsstille flest mulige be
hov.

Hvad mener stationernes
personale?
På møde i virksomhedsnæv
net er det besluttet, at nye
typer Falck-vogne skal be
dømmes af medarbejderne.
Med
dette
nummer
af
HJÆLP følger et spørgeske
ma vedr. den nye Consul
2000. Alle, der har prøvet
at kore i den sådan, er vel
komne til inden 1. oktober
d. å. at returnere spørgeske
maet i udfyldt stand.
Resultatet af besvarelserne
vil blive behandlet af mate
rieludvalget og senere kort
gengivet i „Hjælp"
NB: Der er ingen, der bag
efter vil få at høre for en
eventuel kritik af vognen.

Net til druknede
På Arhus-stationen har man atter realiseret en god
idé. I erkendelse af, at det er vanskeligt at optage
druknede fra vand, har man selv konstrueret et net
til formålet.
Hos fiskernes indkøbsforening kobte man en trawl
pose, d.v.s. et net med målene 225X285 cm. Dette
har man kantet med-20 mm nylonline, ligesom nettet
er forstærket med to langsgående liner.
Til ophalingen benyttes 4 10 mm-liner (hver 6 m
lange), der sættes fast i hjørnerne med karabinhager.
Endvidere har man for at oge effektiviteten forsynet
den ene langside med små rørstykker af bly, således
at denne side trækkes ned mod bunden.
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Toyota

Landcruiser

kender vi i benzinudgaven
fra vore slangetendere.
Vognen fås nu også med
dieselmotor, og om køreegenskaberne ved vi jo al
lerede, at de er fortrinlige
under alle forhold. H. F.
Nielsens Maskinfabrik A/S i
Haslev leverer denne vogn
type monteret med en elektrohydraulisk kran, hvis stør
ste løftehøjde er 3,2 m. I
denne stilling må kranen
bære 850 kg, mens den i
gunstigste stilling (2,5 m løf
tehøjde) må bære 1600 kg.
Vognen kan fra importøren
leveres med kraftudtag og
IV2 t frontspil.
De første vogne af denne
type er allerede leveret til
stationerne i Sæby og Ål
borg, mens en er i levering
til den nye Greve-station og
4 til Århus-selskabet. Endvi
dere har stationerne i Løg
stør og Terndrup modtaget
køretøjer med samme op
bygning, blot er vognen med
benzinmotor.

Det store lys i Vejle...
Vejle-selskabet har indkøbt
et nyt lysanlæg af typen
HONDA. Dette anlæg ud
mærker sig ved, at det er i
stand til at levere både 220
volt og 380 volt vekselstrøm
samtidig. Og det er en ting,
som i hvert fald de statio
ner, der har korrosionsvog
ne, har sukket længe efter.
Overassistent A'.Quist, Vejle,
oplyser, at lysmaskinen, der
drives af en dieselmotor, har
en effekt på 6 kW. Det hele
er monteret på en påhængs
vogn, der desuden medfører
tre 1500 Watt og en 2500
HJÆLP 6/73

halogenprojektør samt di
verse ledningsmateriel.
„Vi kører gerne langt om
kring med denne påhængs
vogn, for vi ved jo, at det lit

kan være et problem for
vore kolleger at stå på et
brandsted, hvor der er luk
ket for den tekniske strøm,“
fortæller Quist.
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4 GANGE SIKKERHED
NYTTIGE RAD OM BRAND, FØRSTE-HJÆLP OG SØ-SIKKERHED

Pjecerne
fas pa
Falckstationerne
* o

DANSK SHELL har i sam
arbejde med læge Uffe Kirk
og Falck udgivet en bro
chure, DET MINDSTE DU
KAN GØRE. Den giver go
de førstehjælpsråd til bili
ster, der bliver vidne til en
trafikulykke med kvæstede.

o

SØSPORTENS
SIKKER
HEDSRÅD har udsendt en
pjece om sikkerhed til søs
med småbåde. Den fås bå
de med DANSK og TYSK
tekst. Den giver de vigtig
ste sejlregler og sikker
hedsråd.

DANSK BRANDVÆRNS KO
MITÉ har udsendt en vejr
ledning vedr. halmafbræn
ding. Den er let forståelig
og giver nogle meget over
skuelig regler.

FALCK har udsendt en lil
le plakat med tysk tekst be
regnet til opsætning ved
badestrandene. Den skulle
kunne advare tyske turister
mod havbadelivets farer,
som de næppe kender
hjemmefra, hvor de fleste
bader i småsøer og bas
siner.
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[udnævnelser]
Ungredderne Jan B. Hansen,
Ålborg, Jens N. Odgaard,
Hobro og John Vestergaard
Kristensen, Ringkøbing er pr.
1. juli 1973 udlært som red
dere.

REDNINGSFØRER
Pr. 1. juni 1973 er redderne
Frank Larsen Andreasen,
Terndrup og Knud I. Jensen,
Terndrup udnævnt til red
ningsførere i Terndrup.

Pr. 1. juli 1973 er redder Leif
Yde, Struer udnævnt til red
ningsfører i Struer.

VAGTMESTER
Pr. 1. juni 1973 er redder
Hans Petersen, Silkeborg og
redningsfører Frank Skjøth,
Løgstør udnævnt til vagtme
stre.
Pr. 1. juli 1973 er redder
Bernt Svane, Hellerup og
redningsfører Jens W. Pe
dersen, Tåstrup udnævnt til
vagtmestre.

Ovennævnte udnævnelser er
foretaget med uændret tje
nestested.

Pr. 1. juli 1973 er redder Jens
Guldager Kristensen, Brønd
by udnævnt til vagtmester i
Rødovre.
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ASSISTENT
Pr. 1. juli 1973 er redder Villy
Jørgensen, Vordingborg ud
nævnt til assistent i Vording
borg. Jørgensen blev i 1964
ansat som redder i Birkerød.
I 1971 flyttede han til Vor
dingborg, hvor han siden har
gjort tjeneste som redder.
Pr. 1. august 1973 er red
ningsfører Bent Møller, Lyng
by udnævnt til assistent i
Lyngby. Bent Møller blev an
sat som redder i Lyngby i
1966. I 1968 fulgte udnævnel
se til redningsfører. Bent
Møller, der er uddannet
svømmedykker, har bl. a.
fungeret som instruktør ved
dykkerskolen på Holmen.
Pr. 1. august 1973 er redder
Leif Bruun Jensen, Lyngby
udnævnt til assistent i Lyng
by. Leif Jensen blev ansat
som redder i Lyngby i 1966. I
perioden 1966-69 var Jensen
beskæftiget uden for korp
set. hvorefter han atter blev
ansat på stationen i Lyngby.
Leif Jensen er bl. a. uddan
net svømmedykker.

Axel Hansen, Korsør.

sistent. Axel Hansen har
igennem årene gennemgået
en lang række kurser såvel i
korpset som uden for korp
set. Hansen har været til
knyttet stationen i Korsør si
den ansættelsen i 1938.

ADMINISTRATION
Pr. 1. maj 1973 er kontoras
sistent Eva Hansen, Århus
udnævnt til kontoroverassi
stent. Eva Hansen blev ansat
som kontorelev på kontoret
i Odense i 1962. I 1965 blev
hun udlært og har siden væ
ret beskæftiget henholdsvis
i Odense og Arhus som kon
torassistent.

MERKONOM
STATIONSLEDER
Pr. 1. juli 1973 er assistent
Axel Hansen, Korsør ud
nævnt til stationsleder i Kor
sør. Axel Hansen blev ansat
som redder i Korsør i 1938. I
1947 blev han udnævnt til
redningsfører og i 1961 til as-

Efter 3 års studium ved Køb
mandsskolernes Specialsko
le har stationsleder Svend
Åge Jensen, Fredericia og
kontorassistent
Thorkild
Christensen, Vejle bestået
den afsluttende eksamen,
og er herved uddannet som
merkonomer.
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Magnetskilte
Under fremstilling er i
øjeblikket magnetskilte
til påsætning på stations
ledervogne med påskrif
ten „Falck-Zonen syge
transport“ samt magnet
skilte „Falck bugserer“
til anbringelse bag på
havaristernes
vogne.
Magnetskiltene
er
af
gummi.
PS. Husk at fjerne skiltet
„Falck bugserer“ efter
endt transport!

Falkcoline

i Næstved har falkcoline nr. 2 pr. 1. august
startet sin gerning.
Uniformsnyt

På flere stationer afprøver man i øjeblikket
en ny type brand- og beskyttelsesdragt.
Dragten, der er orange-rød og forsynet med
refleksstriber, består af nyt materiale: Nomex-nylon. Det har den fordel, at det både
er brandhæmmende og virker beskyttende
mod kemikalier.
Giftberedskab

Miljøstyrelsen er ved at lægge sidste hånd
på en vejledning om beredskab vedr. uheld
med farlige stoffer. Den ventes udsendt i
løbet af efteråret.
Afgiftsforhøjelser

Efter de nye overenskomster om Ion- og
arbejdsvilkår skal korpset de næste år tje
ne 39 mill. kr. ekstra. Det betyder, at der
pr. 1 oktober 1973 sker følgende prisfor
højelser:
Abonnementsreguleringstillægget stiger fra
80 pct. til 100 pct.
Kilometerfaktoren forbliver uændret (74
øre). Minutfaktoren (44 øre) stiger til 48
øre.
Tarif for betalt arbejde stiger tilsvarende.
Ny tarif udsendes.

206

Den nye
NOMEX-brand-dragt

Eksplosimetre
På nogle af de større
brandstationer
landet
over er placeret et antal
af en ny type måleudstyr,
kaldet et eksplosimeter.
Der er tale om en batte
ridrevet, elektronisk gas
indikator, der måler di
rekte volumenprocent af
gas, kulilte, benzin m. v.
Med dette, i hånden kan
en udrykningsleder di
rekte måle sig til eksplo
sionsfaren på et brand
eller skadested.

HJÆLP 6/73

Murphy’s love
Grundlaget for vor daglige tilværelse
Det berettes, at professor Sodde, der vir
kede ved Lichtensteins Universitet i for
rige århundrede, havde en irsk elev, Ed
sel Murphy, der senere også selv blev pro
fessor - i Heidelberg. Han skabte 9 fun
damentale love for tingenes sammenhæng
her i tilværelsen:

tigt ind i økonomiske vanskeligheder (lov
nr. 3) og optog lån, som han ikke kunne
betale tilbage (lov nr. 7). Han døde i yder
ste armod som følge af en gaseksplosion
under et forgæves forsøg på at fiske pen
gestykker op fra sin møntdrevne gas
installation (lov nr. 4).
Det blev Murphy’s triste skæbne, at han
så afgjort var forud for sin tid. I dag er
samtlige hans love almindeligt accepteret,
og de danner fundamentet for vor daglige
tilværelse på trods af, at han aldrig har
været ansat hos Falck.

WANTED!

o

Er der mulighed for, at noget kan mis
lykkes, vil det også gøre det.

0

Intet er lige så enkelt, som det umid
delbart forekommer.

0

Alting koster altid flere penge, end du
har.

o

Beskæftiger du dig tilstrækkeligt ind
gående med en sag, vil den gå i hård
knude for dig.

0

Prøver du at overbevise alle, vil du
komme til at fornærme nogle.

0

Det er en fundamental naturlov, at in
tet går i orden af sig selv.

0

Det er altid lettere at rode sig ind i en
sag, end at komme ud af den igen.

0

Forklarer du noget så tydeligt, at det
ikke kan misforstås, vil det netop blive
det.

0

Ligegyldigt hvad du har mest lyst til at
foretage dig, er der noget, som skal gøres
forinden.

Det kan måske undre en og anden, at
navnet Edsel Murphy stadig kun kendes af
en ganske lille kreds. Dette skyldes imid
lertid sandheden i hans 9 læresætninger.
Han blev så at sige et offer for sine egne
love.
Personligt negligerede Murphy lov nr. 2 og
lov nr. 6, og i et panikagtigt forsøg på
trods alt at få klarlagt sine synspunkter ar
rangerede han en krævende og opsliden
de foredragsturne (lov nr. 9), men lob hur
HJÆLP 6/73
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INDHOLD:
Falck går i luften igen!
side 211

Hotelbrande i København
og Haderslev
side 212 m. fl.

Togulykke ved Østerport
side 216

Sommerferie og ulykker,
beretning fra jubilæums
kongres, sikkerhed i
sommerlandet og rapport
fra Mini-Falck
side 220 m. fl.

Breve, smånyt, materiel og
personalia

side 230 m. fl.

Dir. Mogens Falck
med model af
Falcks nye ambulance
fly
Forsiden:
Fra togulykke ved Østerport

Bagsiden:
Falck-Nyt
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FALCK,
GÅR I LUFTEN IGEN!
Den 21. februar 1969 meddelte rederiet A. P. Møller og Falcks direktion,
at man havde indgået et samarbejde, hvorefter FALCKS FLYVETJENE 

STE A/S blev overtaget af rederiet.

For FALCKs vedkommende var det en betingelse, at flyvningen af patienter
i indlandet stadig kunne blive udført i godkendte fly, idet Falck både har en
moralsk og juridisk forpligtelse til at sikre denne mulighed.
Aftalen med MAERSK fik en foreløbig gyldighed i 3 år, og der er kun grund
til at sige, at samarbejdet har været perfekt. Såvel Maersk Air som Flyvevåb
nets redningseskadrille har vist en meget positiv vilje til at klare ambulanceog sygetransport ad luftvejen uden problemer.
Når FALCK nu igen går i luften, har det altså ikke sin rod i dårlig betje
ning eller manglende samarbejde. Det skyldes simpelt hen, at Falck mener

med fly udelukkende beregnet til ambulance- og sygetransporter bedre at
kunne udnytte de muligheder, der er for effektiv langtransport ad luftvejen.
Direktionen har købt et nyt fly af typen BRITTEN-NORMAN AMBU
LANCE ISLANDER. Flyet bliver fast udstyret til patientbefordring og skal
primært kun flyve med patienter. For Falck-stationerne skal flyet betragtes
som en almindelig ambulance, der dog har den fordel, at den kan slippe
landjorden og bevæge sig med en marchhastighed på 250 km/t.
Falck mener med dette køb at have skabt de bedste muligheder for koordi
nation af patientbefordringer mellem landsdelene og som service for de om
liggende øer.
Flyet stationeres på Fyn i Beidringe, hvorfra det skal operere. Det er en
kendt sag, at mændene bag den genoplivede flyvetjeneste hedder William, og
Mogens Falck. Begge ser med fortrøstning frem til en endnu bedre Falck-

service for befolkningen.
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SAMARBEJDET
MED POLITIET
- bestod sin prøve
Natten til den 1. september 1973. I et inferno af
ild og røg omkommer 35 mennesker under bran
den på hotel „Hafnia“ i København. Et halvt hun
drede andre hotelgæster når at redde sig eller bli
ver reddet af brandvæsenets snorkel og stiger.
Selve sluknings- og redningsarbejdet var vi til
skuere til. Der mødte rigeligt med mandskab og
materiel til de få muligheder der var for at redde
gæsterne og begrænse ilden.
Falcks indsats blev derimod en prøve på det sam
arbejde, der netop i dette forår blev fornyet mel
lem rigspolitiets tekniske afdelinger og rednings
korpset. En indsats der tager sigte på at forbedre
muligheden for politiets opklarings- og identifika
tionsarbejde efter en større ulykke.

Brandredningsarbejdet
Station Vesterbros vagtcen
tral får via medhør fra 0-0-0
på
hovedbrandstationen
kendskab til, at der er ild i
Hotel „Hafnia“ i Vester
Voldgade.
Klokken 2.43 afsendes vagt
havende assistent, Jørgen
Grølsted, og 3 reddere i 2
brandredningsvogne fra Fre
deriksberg og
Vesterbro.
Grølsted giver tilbagemel
ding om, at der er tale om
en storbrand, at 2., 3. og 4.
etage står i flammer, at sta-
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tipnsleder Henning Inge
mann Petersen skal under
rettes, og at det fremmødte
Falck-mandskab er tilstræk
keligt, da vore muligheder
for brandredning er begræn
sede, og Københavns Brand
væsen selv foretager brand
slukning, redningsarbejde og
ambulancekørsel af de ho
telgæster, der kontinuerligt
reddes ud af den brændende
bygning.
I løbet af natten indsættes
vi på nogle sekundære op

gaver forårsaget af branden:
Ligtransporter med ligvogne
fra hospitaler til Retsmedi
cinsk Institut og almindelige
ambulanceture.
De 4 Falck-folk går i gang
med afdækning af inventar i
stueetagen og på 1. sal, lige
som der foretages en del sik
ring
af
værdigenstande.
Brandredningsarbejdet fort
sætter lørdag med pumpning
i kælder og diverse opryd
ningsarbejde.
HJÆLP 7/73

De mange instanser, der lør
dag besøger brandstedet har
betegnet dette arbejde som
pænt og forsvarligt. Der er
tale om en abonnements
ydelse for hotellet.
Registrering af ejendele
Efterhånden som brandsluk
nings- og redningsarbejdet
skrider frem på hotellet, bli
ver det klart, at der er tale
om en brandkatastrofe med
mange - ukendte - ofre, så
HJÆLP 7/73

ledes at der må iværksættes
et arbejde, der kan ligestilles
med de opgaver, der kan
ventes efter et flyhavari og
lignende.
I overensstemmelse med den
information, der er givet
Falck-personale om denne
udvidede sporbevaring, bli
ver vi kl. ca. 7.00 anmodet
om at gennemgå værelserne,
mærke ejendele og sørge for
transport til Politigården.
Assistent Grølsted bliver på
samme tidspunkt afløst af
assistent Knud Lyngby Sø
rensen, der senere får sup
plement
af
stationsleder
Henning Ingemann Petersen,
overassistent Eriksen og as
sistent Gerhard Nilsson.
Falck-Husets kældre bliver
tømt for manillamærker og
papirsække, og systematisk
går
Falck-redderne
på
brandstedet ethvert lokale
igennem.
Rigspolitiets to eksperter,
kriminalassistent A. Noll og
kb. Egenby, der fremskaffer
tegninger af bygningen, le
der arbejdet. Alle har udtalt,
at det har været en meget
lærerig opgave. At værelser
ne ser forfærdelige ud efter
branden, skulle være over
flødigt at bemærke, ligesom
der fra de involverede
Falck-redderes side må ud
vises den største omhu med
hensyn til at få alt puttet i
sække, mærket med værelses
nummer og kørt på Politi
gården.
Rundt regnet er dette arbej
de i gang fra kl. 7.00 lørdag
morgen til kl. 3.00 søndag
morgen.

„Resultatet af min rundrejse
med informationsmøder med
hensyn til samarbejdet mel
lem Falck Zonen og politiet
ved katastrofer manifestere
de sig ved branden på hotel
„Hafnia“ den 1. september
1973.
Den pågældende morgen var
jeg på katastrofestedet kl.
06.30, hvor en redder kom
hen til mig og oplyste, at
man var i gang med regi
strering af effekter fra væ
relserne. Det var virkelig en
tilfredsstillelse at konstatere,
at man uden „dikkedarer“
var gået i gang med dette
arbejde, der har stor betyd
ning for politiets efterforsk
ning.
En kollega fra kriminalpoli
tiets afd. A, der stod for ud
levering og opbevaring af
indbragte effekter, udtalte
senere sin anerkendelse af
den nøjagtige og tydelige
mærkning, der var foretaget.
Desværre vil fremtiden brin
ge andre katastrofer, men vi
ser med fortrøstning hen til
samarbejdet med rednings
korpsene, som vil lette vort
arbejde med identifikation
og efterforskning.“

Politiet:
Om dette første arbejde ef
ter forårets informationsmø
der med Falck-personale ud
taler kriminalassistent A.
Noll:
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Branden der
let kunne være
en lille

Hafnia-katastrofe
Et 75 år gammelt hotel. Eneste brandsluknings
materiel en gammel vandtrykslukker gemt under
en loftsbjælke. En cigaret smidt i en papirkurv i
tankeløshed. Branden på Høppners Hotel i Ha
derslev, der let kunne være blevet en ny Hafniakatastrofe.
Ildens arnested
Natten til mandag den 10.
september, kun ti dage efter
storbranden i Hotel Hafnia,
hvor 35 mennesker omkom.
En ung, mandlig gæst smider
et cigaretskod i papirkurven
på sit badeværelse - og går
i byen. Gløderne brænder
sig langsomt gennem papir
kurven og får tag i gulv
brædderne, breder sig under
gulvet og ind i værelset, hvor
ilden hurtigt får fat i væg
gen. Den kraftige røg væk
ker en gæst, der sover for
åbne vinduer på etagen
ovenover. Han banker en
ung pige op, der sover i væ
relset ved siden af. Denne
unge piges snarrådige ind
sats er med til at begrænse
brandens omfang.

Alarmering
Kl. 1.27 har hun alarmeret
Falck i Haderslev. Straks
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efter går hun i gang med at
vække hotellets øvrige be
boere - tyve i alt. Meldin
gen om brand udløser auto
matisk katastrofe-alarm hos
CF-kolonnen og Falck. Den
hurtige alarmering skyldes
ikke mindst, at hotellets ene
ste nødudgang - en brand
dør - fem dage tidligere var
blevet åbnet under en eks
traordinær brandinspektion,
som var en direkte følge af
hotelkatastroien i Køben
havn ti dage forinden. Den
unge pige skulle gennem
denne dør for at komme til
en telefon.

Udrykning og rednings
indsats
Falck i Haderslev rykker ud
med I automobilsprøjte, 1
påhængssprøjte, 3 andre kø
retøjer samt i alt 20 mand CF-kolonnen kommer med
3 køretøjer og 25 mand.

Om selve redningsindsatsen
fortæller stationsleder Bent
Pedersen, Hadeslev:
HJÆLP 7/73

Civilforsvar og Falck hjælper hotelgæsterne ud under branden I Haderslev.

- Ved vores ankomst var
værelsesfløjen, som ligger i
gården, tæt pakket med røg.
Ingen vidste med sikkerhed,
hvor mange mennesker, der
befandt sig på værelserne.
Røgdykkere med HT-rør
blev straks sendt ind for at
finde og bekæmpe ilden, som
blev lokaliseret til etagead
skillelsen mellem stuen og
1. sal på det ene af værel
serne, hvorfra den havde
bredt sig til værelsets skille
vægge og toilet samt ud un
der gulvet på gangen foran
værelserne, hvor vi fik den
stoppet og nedkæmpet.
Samtidig blev røgdykkere
sendt op for at vække og
redde de mennesker, som
befandt sig på værelserne.
Man fandt 20 mennesker,
hvoraf de 18 blev reddet ned
ad trapperne, som var in
takte. Et ægtepar, hvor fruen
HJÆLP 7/73

af skræk for røgen nægtede
at følge med hen ad den
røgfyldte gang, blev taget
ned med 11 m stigen, idet
automobildrejestigen
ikke
kunne køres ind i gården.
Medens dette arbejde stod
på, blev der fra sprøjten fo-

retaget B C udlægning. Før
ste C-rør blev ført ind som
sikring på 1. sal og andet Crør som sikring på 2. sal.
Endvidere blev foretaget ud
luftning og ventilation over
alt. Der blev holdt brand
vagt på stedet til kl. 12.00.
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Fredag den 7. september blev Københavns nær
trafik ramt af et uheld, idet et S-tog kørte op i et
holdende S-tog mellem Nørreport og Østerport
station. Kollisionen skete inde i en tunnel, hvorfor
en del af ulykkesstedet ikke var oplyst. Da jern
banesporene samtidig befandt sig under gade
niveau og var flankeret af lodrette betonvægge,
bød det på særlige vanskeligheder for rednings
personellet. Vi er af den mening, at redningsarbej
det gik godt, og at de udarbejdede katastrofepla
ner fungerede.
Melding og udrykning
Så snart meldingen indløb
til vagtcentralen på Vester
bro, blev NÆRHJÆLP ef
ter katastrofeplanen iværk
sat på den måde, at alle dis
ponible ambulancer i umid
delbar nærhed af katastrofe
stedet - 16 - blev sendt mod
stedet.
Samtidig blev stationerne på
Amager og katastrofecentra
lerne GLADSAXE (Storkø
benhavn) og ROSKILDE
(Nordsjælland)
informeret
med henblik på eventuel ud
rykning til stedet.
Fra nævnte områder blev
det på få minutter tilbage
meldt, at yderligere 55 am
bulancer øjeblikkelig kunne
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afsendes, om det blev beor
dret. Herudover kunne vi
ved den såkaldte sekundær
plan - fremkørsel af ambu
lancer uden udrykning fra
fjernere liggende stationer til
beredskabsdækning - frem
skaffe yderligere ambulancehjælp ved at tømme de nær
meste Falck-stationer for
ambulancer.
Redningsarbejdet
Redningsarbejdet fungerede
i nært samarbejde med Kø
benhavns Brandvæsen. Pio
nererne
og
røgdykkerne
samt læger og sygeplejersker
arbejdede med frigørelse af
fastklemte i S-togenes vrag.
Vore folk var behjælpelige
HJÆLP 7/73

med-ophejsning og transport.
Det blev hurtigt klart, at
ulykken havde et mindre
omfang end man umiddel
bart skulle tro. 2 blev dræbt
og 23 kvæstet ved ulykken.
Falck indbragte 11 patienter
fra ulykkesstedet.
Ud over vanskelighederne
med nedfaldne kørelednin
ger og mørket i tunnelen var
det et problem at få patien
terne bragt op til de venten
de ambulancer. Det blev dels
løst ved ophejsning af almin
delig båre og dels ved hjælp
af marinebåre. Fra Falcks
entreprenørafdeling
blev
yderligere fremført lastvog
ne med tømmer til afstiv
ning, ligesom lys og søm
blev fremskaffet.
Distriktslederen i ambulance
Falcks distriktsleder
Kaj
Olsen - mødte frem med
ambulance bemandet med
reddere samt vor første
hjælpsinstruktør Carl Aage
Grønbech. Medens Grønbech virkede med råd og
vink nede på ulykkesstedet,
HJÆLP 7/73
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Brandmænd og Falck-reddere arbejdede fornuftigt sammen på ulykkesstedet. VI lærte bl. a. at tllskårne
stropper til bårehejsning bør være I enhver redningsvogn.

sørgede Kaj Olsen for nogle
fornuftige tilbagemeldinger
og en styring af det frem
mødte Falck-personel. På
vagtcentralen på VESTER
BRO havde næstkomman
derende, Finn Larsen, kon
stant et fuldstændigt over
blik over situationen.
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Afslutning
I henhold til Falcks og
DSBs aftale om hjælp ved
togulykker forblev vi på ste
det til søndag aften, idet vi
bistod med katastrofebelys
ning og andre nødvendige
opgaver.
Konklusionen på rednings

arbejdet er, at det hele fun
gerede - ikke mindst politi
ets reviderede udlykkesplaner, der bl. a. gav sig prak
tisk udslag i, at ambulance
veje fra ulykkessted til hos
pitaler var sikret i den kø
benhavnske myldretrafik.

pk
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Hvad lærte
vi af
Østerportulykken?
Den københavnske kata
strofeplan og samarbej
det mellem katastrofe
centralerne
VESTER
BRO, GLADSAXE og
ROSKILDE
fungerede
udmærket.
Tilbagemeldinger svig
tede en smule i starten,
men blev senere klare
og kontinuerte.
Afmelding af katastrofen
kom for sent.
Der mødte for mange le
dere pä stedet.
Til brug ved ophejsning
bør der i redningsvog
ne anbringes tilskårne
stropper, således at op
hejsning med aim. båre
kan finde sted. Marinebårer er for langsomme
og omstændelige at ar
bejde med, selv om de
ikke kan undværes i vis
se situationer.

Scania-kranvognen var udmærket
til op- og nedhejsnlng af
patienter (øverste billede).
En lille „venteplads“ blev
etableret på gaden umiddelbart
over ulykkesstedet (i midten).
Falcks assistance til DSB strakte
sig også til overdækning af
S-togene på Østerport station.
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Skolerne lukker. Børnene farer af sted i hver sin
retning. Hjem. Hjem til sommerferie, rejser og sol.
strand og glæder. Tusinder af familier på vej mod
vidt forskellige destinationer. Fredag aften. Som
merferien starter for mange. Week-enden for de
fleste. Men det bliver en blodig week-end. Ca. 30
trafikdræbte og endnu flere kvæstede. Et uover
skueligt register af lidelser.
Vi ved det. Og alligevel flyver og farer vi af sted.
Passerer det ene „giv-dig-tid-hjerte“ efter det an
det. Ser dem knap nok i farten. Bil efter bil i en
deløse rækker. Med børn på forsædet. Med alt
for høje hastigheder. Og alt for få, der benytter
sikkerhedsselen. Mange der slet ikke har den i bi
len. - Jamen, gør man da ikke noget for at be
grænse disse mange tragedier?
Juni måned gik og tog sine omkring 140 dødsofre
med sig. Og hvad skete der så resten af somme
ren? - Efter den blodigste juni måned nogen sinde
tog pressen for alvor spørgsmålet trafiksikkerhed
op til debat. Der blev skrevet om grufulde ulyk
ker i detaljer. Tidligere raske mennesker - nu
mærkede af trafikulykker - fortalte beredvilligt
om deres lidelser. Til skræk og advarsel for alle.
Nogle mente, at trafikloven er god nok, men at
folks trafikopdragelse til gengæld er for dårlig.
Problematikken omkring hastighedsbegrænsnin
ger blev livligt diskuteret, og farten - den hellige
ko - måtte bære en stor del af skylden. Alt dette
to år og mere end 2000 trafikdræbte efter at nu af220
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døde folketingsmand Aksel Larsen kaldte danske
trafikforhold skandaløse og sagde, at nu måtte
der gøres noget for sikkerheden på’ vejene. Vi ser
ulykkerne. Vi læser om dem. Men tager vi også
det læste til indtægt?
Den 9. juli kan BT skrive, at bilisterne har lært
af en blodig week-end: man kører langsommere.
Samme dag bringer aviserne information om den
brochure, som Shell og Falck i samarbejde har
udarbejdet „Det mindste, du kan gøre“. Muligvis
„det mindste“, men alligevel nok til at redde mere
end 400 mennesker årligt, hvis blot alle kunne.
Den 12. juni skriver Ekstrabladet, at der foreløbig
har været få trafikdrab i juli - der er kun registre
ret 16. Samme dag bliver en hel familie udslettet
på hovedvej 2 syd for Rønnede.
Sommeren lakker mod enden. Sidste rigtige sommer-week-end tager 11 dødsofre på sin kappe.
Heriblandt fem unge mennesker. En sommer på
godt og ondt. De fleste af os er igen tilbage på
arbejde og i skoler. Men alligevel har Falck kun
net registrere 6442 trafikulykker i tiden 1. juni til
26. august. Mange blev ofre for fart og uforsigtig
hed. Endnu flere ligger tilbage med endeløse lidel
ser foran sig. De to week-end’er omkring skole
feriens start og slutning tegner sig for de fleste
ulykker - nemlig 598 i alt. Juni har med sine 140
dødsofre i alt 2247 trafikulykker. Juli måned har
80 trafikdræbte og 2326 ulykker, og mellem den
1. og 26. august bliver yderligere 80 mennesker
dræbt ved i alt 1869 ulykker. 1 modsætning til
tidligere år kan vi i år bemærke, at fredag ikke
længere er den „farligste“ dag i ugen. Lørdag
har i sommerperioden i år haft 1151 ulykker
med Falck-assistance mod 1105 fredag. Statistik
ken taler sit eget dystre sprog. Om en sommer,
der nu er forbi. Den bedste og mest solrige som
mer i 14 år. I et år, der tegner til at blive det blo
digste nogen sinde.
En sommer, hvor 300 mennesker målte lade livet i
trafikken.
- Ruth HJÆLP 7/73

221

Åge Rørmark:

Beretning om
deltagelse i
jubilæumskongres
i Budapest
Efter 2. verdenskrig gen
skabtes det århundred gamle
Budapester
Redningskorps
på ny som Ungarischer Lan
desrettungsdienst i 1948, og
det kunne således fejre sit 25
års jubilæum med at være
vært ved den 6. redningsme
dicinske kongres i Østeuropa
siden 1945.
På grund af korpsets nære
faglige forbindelse med jubi
laren, der har haft adskillige
ansatte heroppe på studieop
hold, var vi indbudt ikke
blot til fest, men også til del
tagelse med foredrag på kon
gressen.
Direktionen var repræsen
teret ved direktørerne Mo
gens Falck og Børge Johan
sen, og Redningsteknisk In
stitut ved undertegnede, der
holdt foredrag i den bundne
række om internationalt sam
arbejde og i den frie ræk
ke om mandskabsudvælgelse
og mandskabsuddannelsens
principper.
Ved den højtidelige åbnings
ceremoni bragte direktør Jo
hansen korpsets lykønskning,
hvorefter direktør Mogens
Falck overrakte hædersteg
net i guld til generaldirektø
ren, dr. med. Béla Bencze,
professor, dr. med. habil Au-
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rél Gåbor og dr. med. Tåmas
Felkai, der alle har gæstet
København.
Der forelå et smukt kongres
program forlods tilsendt,
trykt med en oversigt på un
garsk, russisk, engelsk og
tysk over foredragsholdernes
navne og deres indlægs titler.
Derimod savnede man meget
en samlet deltagerliste. For
selv om der var talrige fore
drag, så var der alligevel fle
re deltagere end foredrags
holdere.
Man havde pr. 15. februar
skullet indsende sit manus pa
et af de godkendte sprog. Til
det bundne emne fik hver
fra 3-5 minutter til et re
sumé, idet dc indsendte ma
nus var oversat og uddelt pa
forhånd. Til det frie emne
fik man 1 minut til ct re
sumé - skønt foredragets
indhold ikke forud var audi
toriets medlemmer bekendt!
Der var enkelte undtagelser,
idet man havde skønnet visse
emner for sa vigtige, at de
burde have fuld tid. Der
iblandt var mil om uddan
nelse. Del vakte meget be
tydelig opsigt, og flere ud
talte bagefter, at det havde
været hele mødets mest tan
kevækkende oplæg til euro-

pæisk enhedsuddannelse. Jeg
var i øvrigt den eneste ikkelæge, der forelæste, boriset
fra flyvechef Böhler fra
Schweiz, men han er til gen
gæld i fjor blevet dr. med.
h.c. i Zürich!
1 den senere kongresberet
ning, der udsendes i årets
slutning, vil samtlige fore
drag og diskussionsindlæg
(efter tape) blive offentlig
gjort. Desuden vil mine fore
drag og et par østmanus,
som læger overgav mig på
stedet, fremkomme i efter
årsnumret af IRI sammen
med et kort referat.
Vi aflagde også besøg på ho
vedstationen og talte længe
med hr. Papp. ligesom jeg
havde forhandlinger med dr.
Böhler, dr. Kop py, dr. Fel
kai, dr. Gåbor, dr. Teply, der
gerne ser en mandskabsud
veksling genoptaget, dr. Mul,
dr. Mikas, Prof., dr. Scheid
ler, dr. Lust, der skal have
institutsymposion i Brügge i
oktober i år, 2 norske læger
og en del flere fagfolk, bl. a.
HJÆLP 7/73

fra Zagreb. Chefen for Red
ningsskolen i Budapest bad
om den tysksprogede Falckberetning, der skal anvendes
som bog på skolen.
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AMBU’s mand havde på for
anledning af dr. Felkai fået
os til at medbringe emblemer
og overføringsmærker, nøg
leringe og slips, der viste sig
at være særdeles „in“ i Un
garn, sa hele den tjenstgø
rende besætning gik rundt
med Falck på
på den ene
eller anden måde.
De officielle modtagelser i
form af reception, koncert
og middag var overordentlig
vellykkede og hjertelige. Ved
kongressens officielle afslut
ning overrakte dr. Bencze
mig som tak for årelangt
godt samarbejde med Falck
og A1SS en bronceplakette af
byen Budapest i etui og led
sagede dette med hjertelige
takketilkendegivclser.
Et sådant møde har andet
formål udover foredragenes
mængde - det personlige
samvær og de smamøder, der
spontant kommer i stand, er
nok det mest værdifulde i ti

den til næste møde over
grænserne. I sådanne dage
findes grænser ganske enkelt
ikke, og heldigvis viser det
sig atter og atter, at aftaler
under sådanne møder ikke
siden blot er tomme ord,
men giver varige kontakter.
De redningsmedicinske kon
gresser viser imidlertid klart,
at der også er brug for til
svarende
redningstekniske.
Man må håbe, at AISS i
Haag vil kunne klare det
fremover, ellers må der sø
ges andre veje hertil.
Jeg opfatter desuden vor in
ternationale placering som
vort bedste bolværk mod na
tionale „tendenser“, således
at jeg til slut til min tak for
deltagelsen må tilføje et
stærkt ønske om fremme af
instituttets kommende ud
bygning til styrkelse af vor
internationale position.

Aage Rørmark
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Vild indianer behandlet for forstuvet fod
Pige sendt på sygehus efter spark i hovedet
Dreng behandlet for hestebid - hesten overlevede
Baby fået armklæde udleveret som ble
En udtalt hegnspæl taget ud af finger
Dame hjulpet med bukser, der var revnet
Indianerhøvding „Siddende Tyr“ behandlet
2-årig dreng behandlet efter vandgang i fontainen
Fjernet ring fra hævet finger
„Bistro“-pige indlagt til afkøling
Opereret hagl ud af låret på ung dame
Tørstig hund vandet
Mor og barn sovet til middag i 2 timer
Dreng behandlet for sår på ben. Hans bukser syet
To mand behandlet for tømmermænd - er ikke
set siden
Engelsk dame sovet hos os i 1 time

For de uindviede er MiniFalck en lille station, der
ligger i Legoland. Pa Mini-
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Falck ordnes mange ting,
hvilket ovenstående vidner
om. I stationens to-årige hi

storie har Falck-folk funge
ret som samaritervagt samti
dig med, at normal abonne
mentsservice er plejet.

800.000 mennesker
Det hele begyndte i 1970,
da akkvisitionschef Verner
Nehammer fra Vejle købte
en bus. Ikke fordi han ville
til at drive rutebilforretning,
men som følge af en idé om,
at en rullende Falck-udstilling måske var noget. Da
han så sig om efter parke
ringspladser, var det natur
ligt, at Midtjyllands attrak
tion nr. ét, Legoland, blev
spurgt.
Ikke længe efter blev planer
ne for en permanent Falckstation i trafikskolen udfor
met. LEGOLAND ville ger
ne have en Falck-vagt til
første-hjælp, og FALCK vil
le gerne betjene de mange
besøgende.
I maj måned 1971 åbnede
MINI-FALCK med to kranHJÆLP 7/73

vogne - som børnene morer
sig med - samariterrum og
kundebetjeningsrum.
I hele sæsonen fra 1. maj til
1. oktober er der én Falckmand fra kl. 10 til kl. 18, og
lørdag-søndag er der to
Falck-folk. De fleste vagter
besættes med repræsentanter,
der alle har gennemgået
Dansk Røde Kors' udvidede
samariterkursus samt uddan
nelse i hjertemassage. Så de
800.000 mennesker, der år
ligt besøger LEGOLAND,
kan trygt komme til skade
eller blive syge i parken.

Kun få alvorlige tilfælde
Akkvisitør G. Schütt og Ver
ner Nehammer fortæller, al
der kun er ganske få alvor
lige tilfælde, der kræver am
bulancetur til sygehuset (MINI-FALCK har telefon- og
radioforbindelse til Falck i
Grindsted). Til gengæld cr
der mange, der skal have
forbindssager og telefontav
ler, en del der skal have
hjælp til at starte bilen, når
de forlader LEGOLAND,
og en to-tre nye får abon
nenter hver dag.
Den lille Falck-station i Lcgoland er et eksempel på, at
Falcks service kan være ud
advendt til gavn og glæde
for alle parter.

Hvem betjener
MINI-FALCK?
Verner Nehammer, Vejle
Chr. Larsen, Vejle
Finn Petersen, Esbjerg
Martin Fanø, Esbjerg
Børge Vedstedsen,
Herning
Flemming Obling,
Kolding
Gerd Schütt, Haderslev
Holm Hansen, Fredericia
Ejnar Heuneche, Vejle
HJÆLP 7/73

Et lille praktisk samarbejde fra trafikskolen er besked om telefon til
køreskoleleder Ernst (th) fra Legoland. Besked gives via truthorn, som
Verner Nehammer i dette tilfælde betjener.

BRANDLOVGIVNING
Statens Brandinspektion har udgivet
el savnet hæfte - Brandlovgivning der erstatter N. Ehrenreichs i 1965 ud
givne bog af samme navn.
Den nye bog er tiltrængt, idet der
siden 1965 er sket mange ændringer.
Det er en god og fyldig samling af
brandloven, cirkulærer af betydning
for brandvæsener, vejledninger og
meget andet.
På Falck-stationer og hos andre med
interesse for brandvæsen bør denne
bog absolut være tilgængelig. Det ene
ste minus kunne synes at være, at den
er trykt som bog. Det burde måske
have været løsblade, der kunne ajour
føres, ligesom Falcks egne håndbøger.
Men Gunnar Hau rum oplyser, at man
hellere vil udskifte hele bogen, hver
gang væsentlige ændringer kommer og det er jo den bedste løsning.
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SIKKERHED
i sommerlandet

-en succes for 10.000
„Sikkerhed i sommerlandet“. Det motto
valgte Falcks Redningskorps Århus A/S
og „Amtsavisen** i Randers for en fælles
indsats i sommerlandet, hvor 10.000 men
nesker overværede syv demonstrationer i
skolernes ferie.
Initiativet til denne sikkerhedskampagne,
der væsentligt havde sigte mod at undgå
drukneulykker og de frygtelige teltbran
de, der på under et minut kan forvandle
teltdugen til forkullede rester, tog „Amts
avisen" og Dagbladet Djursland i form
af en henvendelse til direktør Arno An
dersson, Århus, og redningsinspektør

demonstration af en bådulykke, herunder
anvisning af de vigtigste badereglcr og
regler for genoplivning, en demonstra
tion af en teltbrand, herunder en nær
mere redegørelse for sikkerhedsreglerne
Fra Lyatrup Strand. Den „bevidstløse** redder Bent
Lund Nielsen fra Randers hjælpes i land af kol
leger.

Christiansen.
Det resulterede i et møde i Randers,
hvor hovedlinierne blev lagt, og hvor
det rent praktiske blev overladt overas
sistenterne Fritz Parly. Århus, Marius
Rasmussen, Randers samt stationsleder
Erik Larsen, Grenå, alle bistået af en
række dygtige kolleger. Fra avisens side
blev det praktiske arbejde varetaget af
redaktionschef Sv. Åge Dantoft og redationssekretær Jørgen Krebs.
Herefter kunne demonstrationernes ind
hold lægges i faste rammer. Der var hur
tigt enighed om, at arrangementerne
burde splittes op i tre faser, nemlig en
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Som afslutning pö hver demonstration var lodtrækning med gevinster. Fritz Parly fra Arhus, Jørgen Krebs
fra Amtsavisen, en sommerpige og Marius Rasmussen fra Falck i Randers overværer, at alt går rigtigt til.

samt endelig som afslutning på demon
strationerne en lodtrækning på hvert af
de syv steder om to redningsveste, en
pulverslukker samt to abonnementer hos
Falcks Redningskorps for et år.
Demonstrationerne, der hver varede en
time, kunne herefter stedfæstes i Ran
ders, Mariager, Øster Hurup, Fjellerup,
Grenå, Ebeltoft og Lystrup, og man kan
alt i alt fastslå, at det etablerede sam
arbejde i alle måder blev en succes.
Det primære sigte var at få så mange
som overhovedet muligt til at overvære
de syv demonstrationer. At det lykkedes
ganske godt, ses vel bedst af den om
stændighed, at der var 900 mennesker til
demonstrationen i Mariager. Der bor
1000 mennesker i byen.
Når kombinationen Falcks Rednings
korps og i dette tilfælde Amtsavisen
faldt så heldigt ud, skyldes det ikke
mindst den public relation virksomhed,
der gik forud for hvert arrangement.
Der blev således trykt spisesedler sær
skilt til hver campingplads i de enkelte
områder, der blev i et oplag trykt 15.000
brochurer til fordeling blandt de menne
sker, der kom til demonstrationerne.
Store „cirkusplakatcr“ blev hængt op i
hver af de syv byer, og endelig var der
HJÆLP 7/73

tale om en fælles, men meget kraftig
egenannoncering både i direkte annonce
form eller i form af redaktionel omtale.
Det var således lagt til rette, at avisens
læsere - godt 30.000 - blev henledt på
Falck og avisens arrangementer hver ene
ste dag. Lykkeligvis, kan man sige, blev
de fælles bestræbelser belønnet i form
af en massiv opbakning til arrangemen
terne.
Det vil nok være letsindigt at påstå, at
disse demonstrationer har haft en vældig
præventiv virkning. Jeg tror, vi i al be
skedenhed skal «nøjes med at fastslå, at
vi har bidraget til at give de mennesker,
der færdes i sommerlandet, nogle gode
tips til at undgå de alvorlige situationer,
vi demonstrerede dels i form af båd/badeulykkcn dels i form af teltbranden.
Vi har begge henledt opmærksomheden
på os selv i form af et forhåbentlig godt
pædagogisk arbejde, hvis succes ikke
var blevet en kendsgerning uden den
fornemme aktive indsats fra hver enkelt
af de Falck-folk, der deltog, det være sig
såvel redderne i Randers, Hadsund,
Grenå, Ebeltoft og Århus, deres over
ordnede samt til syvende og sidst vore
chefer samt de praktisk ansvarlige.

Jørgen Krebs.
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1 Nykøbing Falster har man etableret et venskabs
forhold til et brandvæsen i Tyskland - nærmere
betegnet fra Ahrensbök ved Lübeck.
Et spændende initiativ, der hvert år efterlader
mange gode minder.
1 september maned aflagde
de tyske venner i en week
end besøg i Danmark. Om
kring 50 brandmænd med
damer ankom med bus til
stationen i Nykøbing.
For at gøre arrangementet
så personligt som muligt fo
regår der privat indkvarte
ring. En tysk familie bor
hos en dansk. Dette giver
gæsterne mulighed for både
at høre om danskernes ar
bejdsforhold og samtidig
få et indtryk af, hvordan
vi lever efter fyraften.
Nu har arrangementet ud
viklet mange personlige ven
skaber, og det var glædeligt
at se den hjertelighed, hvor
med modtagelsen af gæster
ne foregik.
Efter den officielle modta
gelse, der foregik i statio
nens garage, spredtes gæster
og Falck-folk for alle vinde.
Man kørte sine gæster hjem
til en kop eftermiddagskaffe.
Og så kunne man i fred og
ro sludre om, hvad der var
sket siden sidst, hvor Falckpersonalet gæstede Ahrens
bök.

gerne sang, inden første ret
blev serveret.
Efter middagen samledes
man omkring små borde, og
samtidig gik dansen lystigt
til langt ud på natten, kun
afbrudt af nogle pauser,
hvor forskellige lotterier løb
af stabelen. Dette for at
bedre arrangementets øko
nomi.

Fælles udflugt
Søndag formiddag var over
ladt til privat samvær, men
om eftermiddagen var der
arrangeret fælles udflugt til
Knuthenborg Dyrepark, og
herpå gik rejsen for gæster
ne atter tilbage til Tyskland.

Sprogvanskeligheder
Sproget har ikke været noget
problem. Kun nogle ganske
få på stationen i Nykøbing
taler tysk, og det var kende
tegnende, at man ikke var
sberlig stolt ved at kaste sig
Tyskernes chef, Ervin Kark, over
rakte Falck i Nykøbing Falster en
smuk pokal.

Aftenfest
Lørdag aften var man sam
let til aftenfest. Denne ind
ledtes med en dejlig middag.
Naturligvis havde arrangø
rerne sørget for musik også under middagen, og
stemning var der lige fra be
gyndelsen.
En af musikerne bemærkede,
at det vist var første gang
han spillede, hvor festdelta
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det er frivilligt, om man vil
give møde.

Sprogvanskeligheder - Intet problem.

ud på det dybe vand. Da vi
mødtes til aftenfest, gik det
imidlertid straks bedre. Det
er helt utroligt, som man
kan gøre sig forståelig med
armbevægelser og tegninger.

Problemer og sammenhold
Et væsentligt led i arrange
mentet er udveksling af er
faringer, synspunkter og pro
blemer.
- Det er sundt at høre, hvor
dan kollegerne i Tyskland
har det, og det kan mange
gange give stof til eftertan
ke, fortalte en af redderne.
- Og så er festen medvirken
de til at udbygge kammerat
skabet blandt mandskabet,
oplyste stationsleder Knud
Vognsvend.
- Festerne har været virke
lig fornøjelige. Mandskabet
taler endnu om sidste fest,
og vi har alle glædet os me
get til gentagelsen i år.
HJÆLP 7/73

Frivillig brandmand
Brandvæsenet i Ahrensbök
består udelukkende af frivil
ligt mandskab. Vi fik en
samtale med
brandmand
Gerhard Rohloff om brand
væsenet i Ahrensbök.
- Mandskabet består af ca.
55 mand. Alle har under
skrevet en kontrakt om at
fungere som brandmand, og
vi får ikke udbetalt nogen
Ion, men får fri uniform.
Uniformen betyder meget
for de fleste, og mange vil
gerne være brandmand, men
hvis man ikke giver møde,
når alarmen lyder, gøres der
ko ri proces. Man ma øje
blikkeligt fratræde.
Er man fyldt 55 år, deltager
man ikke i den egentlige
brandslukning, men vareta
ger forskellige opgaver som
blandt andet afspærring. Når
man passerer de 65 år, har
man dog det privillegium, at

Materiel og uddannelse
Stationen råder over 5 sluk
ningskøretøjer, hvoraf de 2
tilhører staten og de 3 kom
munen. Brandmændenc ud
dannes på den lokale station
og sendes senere på brand
skole, hvor staten dækker
udgifterne og herunder tabt
arbejdsfortjeneste.
Alle uddannes inden for el
bestemt speciale og deltager
i tilsvarende arbejde inden
for en gruppe. Eksempelvis
uddannes nogle inden for sa
nitetstjeneste, radiokommu
nikation,
ABC-tjenesle,
bjærgningsarbejde m.v., men
fælles for alle er uddannelse
inden for brandslukning.
Materiellets vedligeholdelse
klarer brandmændene i fri
tiden. Hver eneste aften kan
man
finde
kolleger på
brandstationen, der er i gang
med at pudse køretøjerne.
Besøgene i Danmark
- Min kone og jeg har væ
ret meget glade for disse
venskabsbesøg,
fortæller
Gerhard Rohloff.
Vi er således begyndt at
gå til dansk-undervisning og
giæder os meget til, at vi når
så vidt, at vi ved kommende
besøg kan tale dansk med
vore værter.
pet Brandmand Gerhard Rohloff
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BREVE UDEFRA

EKSEMPLER PÄ GOD SERVICE

Falck-Zonen
Rudkøbing
En hilsen og tak fra Christina for den venlighed og hjælpsomhed, I har vist os på vore
køreture til Odense. Det var ikke altid lige rart for hende at tænke på at skulle af sted,
men når så redderen kom og sagde „goddaw“ og snakkede med hende, ja så formåede
de næsten at gøre turen til en festdag, og det har hjulpet og varmet os forældre meget.
Hun kender nu alle redderne ved fornavn, og børnene gætter for sjov på, hvem mon der
kommer i dag.
Det optager Christina en del, for tidlig fredag morgen siger hun: „Mor, jeg har drømt, at
Dan kommer i dag.“
Jeg siger, at det tror jeg ikke, for jeg har hørt, at Dan er den næste, der skal holde ferie.
Stor overraskelse, da Dan træder ind ad døren.
Chistinas og min tak til alle på stationen.
Med venlig hilsen
Bente Hansen
Falcks Redningskorps
Odder
Må det herigennem være os tilladt at rette en tak til Falcks Redningskorps i Odder for den
hjælp, de ydede os ved det ulykkestilfælde, vi havde den 18. juni 1973. Et ulykkestilfælde,
der heldigvis ikke blev så alvorligt, som det i første øjeblik så ud til.
Mindre end to minutter efter, at vi havde slået alarm, var her en ambulance og en kranbil
med fire mand. Det er en stor betryggelse, ikke alene for virksomheden, men for borgerne i
i Odder i almindelighed, at vi kan få hurtig hjælp, når der er behov for det.
Samtidig vil vi gerne takke for den venlige og almindelige hjælpsomhed, man altid møder
hos Deres reddere, ikke alene når vi modes under de små uheld, der altid sker i en er
hvervsvirksomhed, men hvor man end møder dem.
Med venlig hilsen
A/S Odder Betonvarefabrik
S. Tychsen Rasmussen

Falck Zonen
Holbæk
Vi kom fint hjem den 31. kl. 20. Bilen kørte uden vanskeligheder hele vejen. Tusind tak
til alle flinke Falck-mænd i Holbæk.
Familien i Finland.

Station Holbæk oplyser: En finsk turist henvendte sig med en havareret vogn, og familien
havde kun lige penge til hjemrejsen. Det lykkedes stationen at fremskaffe en bestemt
reservedel, hvorved vognen atte kunne fortsætte en afbrudt ferietur.
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Falck Zonen
Da vi den 3. august var på vej hjem fra ferie og netop havde passeret Elbbrücke i Ham
burg, gik vores bil pludseligt i stå - i myldretid og skybrud. Vi fik den ind til siden og
ringede til Falck-stationen i Kielerstrasse.
Snart efter var hjælpen fremme, og en flink ung mand gav os strøm, så vi kunne køre
videre.
Lidt længere inde i byen strejkede bilen igen, og for anden gang måtte vi ringe til statio
nen i Kielerstrasse.
Det varede Ikke længe, før den samme unge mand igen var fremme.
Denne gang foreslog han, at vi lod bilen bugsere til stationen, hvilket skete.
Her kom en anden ung mand til, og sammen tog det dem ikke lang tid at finde og ud
bedre skaden: fødekablet var defekt. Da vi synes, vi fik en særdeles god behandling, vil
vi gerne hermed rette en tak til Falck for Deres medarbejderes venlighed og hjælpsom
hed.
Med venlig hilsen
Vestergaard-Jensen

Til Falck i Tønder
Siden jeg den 29. april kom til skade ved et færdselsuheld og måtte tilbringe 6 uger på
sygehuset, har De haft en masse ulejlighed med at befordre mig til og fra sygehus, læge
og hvilehjem. Nu kan jeg igen køre selv, - men jeg vil hermed gerne sige TAK for om
sorgsfuld behandling og megen venlighed, som alle Deres medarbejdere har vist mig i
disse drøje 4 måneder.
Venlig hilsen
Johs. Asmund

Falck Zonen
Faxe
Hermed vil vi fra Ungdommens Røde Kors’ sikkerhedstjeneste ved JUBI-LEJREN ved
Vemmetofte Strand gerne udtrykke vor tak for den store hjælp, stationsleder og reddere
gav os ved afviklingen af lejrarrangementet.
Med venlig hilsen og tak
Ungdommens Røde Kors

Falck Zonen
Grenå
1000 tak for venligt forsøg på assistance, som man jo faktisk ikke havde fortjent, når man
som erfarent menneske pludselig laver noget helt skørt. Vi har ellers sommerhus ved
Hegedal, hvor havet er ufarligt, når man bader fra stranden. Jeg har nok haft fornemmel
sen af, at vandet var ens alle steder på Djursland. Kun Vesterhavet var farligt.
Venlig hilsen
J. Coulthard
Station Grenå oplyser, at man rykkede ud med dykkervogn, båd og ambulance til en per
son, der var kommet i vanskeligheder under badning. Ankommet til stedet konstateredes,
at den forulykkede var reddet i land af en ung pige, der benyttede materiellet fra en red
ningspost.
HJÆLP 7/73
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København A/S

Med virkning fra 1. oktober 1923 indgik korpset
kontrakt om brandslukning med kommunerne
Ballerup/Måløv, Herlev, Værløse og Ledøje/
Smørum. Kontrakterne har været gældende

lige siden, hvorved man er nået frem til det
forste 50 års brandslukningsjubilæum i korp
sets historie.
Begivenheden fejredes med et par stykker mad
til mandskabet på station Ballerup, og desuden
fandt der en lille højtidelighed sted under til
stedeværelse af brandinspektorerne i området
samt borgmestrene.
På station Slagelse glæder man sig over den
nye sengeambulance, man har fået. Ambulan
cen, en Mercedes Benz L408G, er blevet bygget
i samråd med lægekonsulent, overlæge FogAndecsen, stationsleder Skaaning-Petersen og
distriktsleder E. Johnson. Bilen, der har meget
moderne udstyr og en „ståhøjde" på 190 cm, er
leveret i de nye farver hvid og fluorescerende
rod, og på stationen er alle glade for at køre
den nye bil, som man udtrykker stor tilfredshed
med.

Generelt:

Blandt Falck-redderne har der været ytret øn
ske om lov til at bruge de røde reklamehuer
ved kranvognskorsel, hvor man gerne vil have
noget på hovedet, men ikke bruger kasketten.
Uniformsnævnet kan ikke tillade dette, men
man henleder opmærksomheden på de nye
skråhuer, som vil være velegnede til formålet.
Landtransportskolen har fået leveret Danmarks
hidtil mest alsidige bjærgningsvogn. Man har
i flere år manglet et stykke „undervisningsma
teriel", der kunne det hele. Dette ønske har
H. F. Nielsens Maskinfabrik A/S nu hjulpet til
med at opfylde. Resultatet er en MAN 8-160 HA,
der udover det udstyr, der findes på vore
SCANIA’er, er forsynet med loftebom, 20 t
ROTZLER-spil samt et 5 t WARTA-spil. Prisen
for et sådant stykke „universalværktoj" er knap
V« million kr., så hvis skolens elever fremover
ikke kan klare en bjærgningsopgave, er det i
hvert fald ikke på grund af utilstrækkeligt ma
teriel.

Plasticposer, som vi bruger til forbindsstoffer
til abonnenterne vil fremtidig være forsynet
med påskriften „Husk plasticposer kan være
farlige for børn“.

Stationer under København A/S, der er i besid
delse af enten Citroén eller Peugeot senge
ambulancer, kan se frem til inden for en over
skuelig fremtid at få disse udskiftet med den
nye type Mercedes-sengeambulance.
På stationen i Neksø har man taget konse
kvensen af, at langt de fleste bilsammenstod
og badeulykker i sommermånederne har tyske
turister som implicerede. Der vil derfor i vin
termånederne blive arrangeret tyskkurser for
redderne. Undervisningen kommer til at foregå
på stationen.
Aalborg A/S:

Den 26. september blev den nye brand- og red
ningsstation i Logstør budt i licitation. Statio
nen skal bygges oven på Civilforsvarets Kom
mandocentral.
Arhus A/S:

Stationen i Arhus har fået en Dodge-ambulance
i de nye farver. Tilsvarende har stationen i
Skive fået en Mercedes-ambulance.

Til stationen i Alestrup er man i øjeblikket i
gang med at bygge en 9000 I vandtankvogn på
Scania Vabis chassis.
På stationen i Hammel blev der den 7. septem
ber holdt rejsegilde.
H. F. Nielsens Maskinfabrik i Haslev:

I Haslev har man fået byggetilladelse til en ud
videlse af fabrikken med 260 m2 produktionshal
og 110 m2 garage. Byggeriet blev påbegyndt pr.
1. oktober.
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Grove fejl på hjertebehandlingsudstyr i en
norsk hjerteambulance var i sommer skyld i,
at både patient og redder dode under udøvelse
af defibrillation under en sygetransport. EKGudstyret var af samme fabrikat som det, vi har
i vore ambulancer, men siden den meningsløse
ulykke i Norge er alle vore apparater blevet
efterset og kontrolleret. Der er således ingen
grund til at nære frygt for. at tilsvarende fejl
kunne forekomme hos os.
En lille påmindelse om, at der med lad-grillvogne ikke må køres med grill alene, når det
drejer sig om længere transporter. På kortere
ture vil det dog af og til vise sig at være hen
sigtsmæssigt.
Hæfteplaster til forbindsstofkasserne foreligger
nu i en ny emballage.

Ved en beklagelig fejl fra redaktionens side
blev HASLEV-STATIONEN ikke nævnt i sidste
nr. af HJÆLP i artiklen om „Sygetransporten
i Vestsjællands amt". Stationen i Haslev kører
for amtet på samme måde som de øvrige.
HJÆLP 7,73
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VOLVOAMBULANCE

Skal vi igen køre i Volvo*
ambulancer?
Den 24. august var stationen
i Gladsaxe rammen om ver
denspremieren på to nye
VOLVO-modeller.

Både pressen og korpsets
materieludvalg var indbudt
til at besigtige de to nye
prototyper, en handicap-bil
samt en ambulance, og der
kan vel næppe være tvivl
om, at det var ambulancen,
der havde korpsets interesse.
Ved konstruktion og opbyg
ning af den nye ambulance
type, der er bygget over en
VOLVO 145, har man haft
øje for sikkerhedsdetaljerne.
Vognen rummer de alminde
HJÆLP 7/73

r

ligt kendte detaljer som
grundtypen, men herudover
har
VOLVO’s
teknikere
skabt et bårerum, der yder
den tilskadekomne samt evt.
passagerer den største sik
kerhed under transporten.
Bårerummet er helt fri for
skarpe hjømer og kanter, og
overalt er der en tyk, kraf
tig polstring.
VOLVO’s teknikere har in
den opbygningen af vogne
ne begyndtes besøgt de fle
ste ambulanevæsener i ver
den, og resultatet er blevet
en ambulance, der kan fin
de anvendelse overalt på
kloden. Ved at forlænge en
145 med 70 centimeter og
påbyggc højt tag, har man
opnået et bårerum på 253

cm's længde og en indven
dig mindstehøjde på 120 cm.
Til vort bmg er vognen nok
for voldsomt udnyttet, idet
den er udstyret med 2 bårer
og 3 passagersæder. Her ar
bejder VOLVO for tiden
med at lave en FALCK-model, der helt opfylder vore
krav til „albuerum“ ved gen
oplivning og anden form for
patientbehandling.
Vognen kan leveres med ma
nuelt eller automatisk gear,
og dens øvrige kvaliteter gør
den fuldt ud konkurrence
dygtig med vore nuværende
Mercedes-Benz ambulancer.
Tiden vil så vise, om vi
fremover skal køre i Volvo i
stedet for Mercedes, eller
både-og!
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MAN
Diesel
Både kønnere og mere
effektiv
I HJÆLP nr. 8 72 omtalte vi
cn ny type bjærgningsvogn,
som var konstrueret af H. F.
Nielsens Maskinfabrik AZS i
Haslev.
Denne type er nu videreud
viklet, idet man har ændret
rørkranens konstruktion, så
ledes at den nu er hydrau
lisk udskydelig. I udskudt
stationær stand (5 m) må
kranen løfte 2 t; den maksi-
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SPECIFICATIONER:
Chassis:
MAN 8-160 HA.
Motor:
6 cylindret 168 HK DIN-dieselmotor.
Transmission: Usynkroniseret 6 trins gearkasse.
Spil:
10 t WARTA MAS 10.
Ankerskovle:
2 hydraulisk fungerende ankerskovle, der
kan skydes ca. 40 cm ned i jorden.
Karrosseri:
1 tværliggende skab bag førerhus, med to
jalousilukker, åbent lad m. jernbund.
Konstruktion og H. F. Nielsens Maskinfabrik A/S, Haslev.
opbygning:

male belastning er 5 t, ved
kørsel dog 3 t. Samtidig har
man skiftet chassis, således
at kranen bliver opbygget
på en MAN type 8-160’HA.
Driftsleder Frank Hauberg
fra maskinfabrikken udtaler,
at de foretagne ændringer er
sket på baggrund af forslag
fra de stationer, der har
modtaget bjærgningsvogne af
„den gamle“ type. Ved at

skifte chassis har man op
nået, at vognen også er vel
egnet til almindelige bugseringsopgaver.
Vogne af den nye type er
allerede leveret til Ringkø
bing, Skærbæk og Tønder.
Inden årets udgang skal også
Skælskør, ‘Ruds Vedby, Ste
ge og Kalundborg have til
svarende køretøjer.
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Falck bruger hvert år mange dæk.
Skal vi forsøge at spare penge på vort
dækforbrug? Selvfølgelig skal vi det; det
er nemt tjente skattefri kroner, som på
anden vis kan komme de enkelte medar
bejdere til gode i form af bedre biler etc.
Bedre biler koster mere, og hvorfor ikke
hente pengene gennem en bedre drifts
økonomi?
Alle er sikkert helt klar over, hvordan
man hurtigst muligt ødelægger et sæt
dæk. Vi kender vist alle en sådan chauf
før! Han giver først og fremmest tilsku
erne indtryk af, at han egentlig skulle
have været fremme i går. Voldsomme
accelerationer og hårde opbremsninger
er et af kendetegnene. Kører han sam
tidig med for lavt eller højt dæktryk,
forkert sporing og afbalancering, vil han
hurtigt blive et kendt ansigt hos dækfa
brikanterne. De mere avancerede „dæk
ødelæggere“ kører op over kantstene med
stor fart og parkerer altid med „et halvt
dæk“ oppe på kantstenen. Hurtig kørsel
på meget dårlige veje samt hård kurve
kørsel hører til begynderstadiet for dæk
ødelæggerne.
Vi skal altså gøre det stik modsatte.
Daglig bør vi kontrollere dæktrykket, in
den vi kører ud. Vi skal også se på selve
dækmønstret: For det første skal der
overalt på dækket være mindst 2 mm
slidbane, hvilket kontrolleres ved hjælp
af en 1-krone (hvis man kender nogen,
der tør låne den ud). 1-kronen presses
ned i dækkets riller på det mest slidte
sted, og beløbet „1 krone“ på mønten må
ikke kunne ses. Er dækket slidt i begge
kanter eller på midten, har man kørt
HJÆLP 7/73

med for lavt henholdsvis højt dæktryk.
Er dækket jævnt slidt på den ene kant,
er det sporingen, det er galt med. Er
dækket slidt 16-kantet i siden, er der tale
om dårlig afbalancering. Vær opmærk
som under kørslen: Ryster rattet, er der
nok noget galt med afbalanceringen.
Mange har forsøgt at spare penge på
en anden måde. Man lader være med at
udskifte dækket, når det bliver slidt ned
under de to mm. Desværre falder forsø
get ikke så heldigt ud, idet man i stedet
kommer til at betale en bøde. Og husk:
Det er både ejer og bruger, der får bøde.
I særligt uheldige tilfælde kan en sådan
vogn blive indblandet i trafikuheld, og
så er det jo et spørgsmål, hvordan køre
kortets videre fremtid bliver.
Det er klogt at lade dækkene udskifte
om efteråret, såfremt det kan lade sig
gøre. GOODYEAR har foretaget en un
dersøgelse, der viser, at det største slid
på dækkene sker om vinteren i det glatte
og fedtede føre. Sætter man derfor nye
dæk på om efteråret, vil man få det
største slid på dækkene, mens de er nye
og gode, hvorefter man får det mindre
slid om foråret og sommeren. Sætter
man derimod nye dæk på om foråret,
bliver dækkene slidt jævnt, inden det
kraftige slid sætter ind om efteråret. Her
efter går det stærkt med at „opbruge“
slidbanen.
Tallene i ovenstående tabel illustrerer
det nævnte: Jo større slitagetal, jo la
vere slid. Derfor vil oktober-november
være gode måneder til at montere nye
dæk i, set ud fra et driftsøkonomisk syns
punkt.

- greve 235

I forbindelse med artiklen I „HJÆLP“ 6/73 side 179-182 om universalslukkere, har
forfatteren anført, at Dansk Brandværns Komité ogsé siger god for glødebrandpulver.
I den anledning skylder vi at oplyse, at nævnte passus ikke er indføjet efter aftale
med komiteen, men har sin oprindelse i det skema, der blev bragt i Dansk Brandværn nr. 3/73 (gengivet i „HJÆLP“ nr. 5/73 side 149).______________ ____________
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Redder
Ungredder Orla S. Johan
sen, Sønderborg, er pr. 1.
august 1973 udlært som red
der.
Pr. 1. september 1973 er
ungredder Carsten Carlsen,
Tårnby, udlært som redder.

REDNINGSFØRER
Pr. 1. juni 1973 er redder
Vagn Aage Nielsen, Vejle,
udnævnt til redningsfører.
Pr. 1. juli 1973 er redderne
Ove Vagn Olesen, Randers,
og Frode Thorngaard, Ør
sted, udnævnt til rednings
førere.
Pr. 1. august 1973 er red
derne Eigil Jeppesen, Ros
kilde, Niels Lærkholm An
dersen, Roskilde, og Mo
gens Jensen, Korsør, ud
nævnt til redningsførere.
Pr. 1. september 1973 er
redder Georg Tegne-Hansen, Helsinge, udnævnt til
redningsfører.
Alle udnævnelser er fore
taget med uændret tjeneste
sted.

VAGTMESTER
Vagtmester
Pr. 1. juni 1973 er redder
Niels Erik Mortensen, Vejle,
udnævnt til vagtmester.
Pr. 1. september 1973 er
redningsfører Hans Chr.
Hansen, Hillerød, redder
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Flemming K. Christensen,
Maribo, og redningsfører
Egon Johs. Pedersen, Tå
strup, udnævnt til vagtme
stre.
Alle udnævnelser er foreta
get med uændret tjeneste
sted.

ASSISTENT
Pr. 1. juli 1973 er rednings
fører Jens Brovst Andersen,
Ars, udnævnt til assistent i
Års. Andersen blev ansat
som redder på stationen i
Års i 1964. I 1970 fulgte ud
nævnelse til redningsfører
på samme station.
Pr. 1. juli 1973 er redningsfø
rer Henning Larsen, Løg
stør, udnævnt til assistent i
Logstør. Larsen blev ansat
som redder i Nibe i 1963. I
1969 fulgte udnævnelse til
redningsfører.

Pr. 1. august 1973 er red
ningsfører Aage Weber Pe
tersen, Korsør, udnævnt til
assistent i Korsør. Petersen
blev ansat som redder i
Korsør i 1943. I 1965 blev
han udnævnt til redningsfø
rer, og gennem hele sin
ansættelsesperiode har han
været tilknyttet stationen i
Korsør.

1960 på Amager. I 1964 flyt
tede han til Skagen som
redder, og han har gjort tje
neste her indtil udnævnel
sen som assistent i Ring
købing.
Pr. 1. oktober 1973 er red
der Jørgen Drejer, Lyngby,
udnævnt til assistent i Hol
bæk. Jørgen Drejer blev an
sat som redder i Lyngby i
1966, hvor han siden har
gjort tjeneste både som
redder og vagtmester.

ADMINISTRATION
Administration
Kontorelev Poul Pedersen,
Ålborg, er pr. 1. august 1973
udlært som kontorassistent.
Pr. 1. september 1973 er
kontorassistent Ruth Znaider, Fællesforbundets Se
kretariat, udnævnt til kon
toroverassistent. Ruth Znaider blev ansat i sekretaria
tet i 1971.
Den 18. september kunne Inspek
tør Hugo Tegne-Hansen fejre 50
Ars Jubilæum I redningskorpsene.
Han modtog I dagens anledning
HM Dronningens belønningsme
dalje og korpsets hæderstegn.

Pr. 1. september 1973 er
redder Kristian Kleis, Ska
gen, udnævnt til assistent i
Ringkøbing. Kristian Kleis
blev ansat som redder i
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Sophus Falcks mindelegat
Den 3. oktober fyldte Falck
67 år. Vi gik ikke af med
pension, men åbnede sta
tion nr. 132 i Greve og ud
delte Sophus Falcks Minde
legat til følgende:
Redder Frank Hansen, Sorø,
for den 8. januar 1973 at
have undgået påkørsel af
et 3-årigt barn i Næstved.
Frank Hansen
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Redder Bent Aage Nielsen,
Saxkøbing, for den 17. fe
bruar 1973 at have reddet
tre personer ud af en bræn
dende bil efter sammenstød
på Hovedvej A 2 ved Rønnede.
Fuldmægtig Finn Larsen,
Vesterbro, for som funge
rende leder at have iværk

Finn Larsen

sat og ledet katastrofealarm
til S-togsulykken ved Øster
port.
Redningsinspektør
Henry
Tharsgaard for mangeårig
tro og påskønnelsesværdig
tjeneste i Falcks Rednings
korps.
Derudover fik station Grind
sted en portion (se bag
siden), ligesom der blev gi
vet legatportioner til uddan
nelse.

Bent Aage Nielsen

Henry Tharsgaard
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Computerberegninger om verdens under
gang behøver ikke at være rigtige, sagde
dr. Kapp fra Basel ved en international
konference.
- Havde der eksisteret en computer i 1872,
ville den have forudsagt, at der i 1972 ville
være så mange hestekøretøjer, at Jordens
overflade ville være dækket med 2 meter
hestegødning.
Men vi kan også i det lille Danmark. En
statistiker har således regnet på indregi
streringsfrekvensen af biler sammenholdt
med ulykkesstatistikken. Han kom til føl
gende resultat:
- I 1980 ejer alle danskere en bil. Stati
stikken siger nemlig, at 75% af danskerne

til den tid-vil være bilejere og at 25% bli
ver dræbt i trafikken - ergo vil alle dan
skere være bilejere i 1980.

Medlem af fremskridtspartlet
Efter at diverse aviser havde bragt en hi
storie om en Falck-redder på Fyn, der efter
sin egen - fejlagtige - mening måtte for
lade sin stilling pludseligt som følge af sin
sympati med fremskridtspartiet, modtog vi
en opringning fra en abonnent, der i fuld
alvor spurgte, om man som medlem af
dette parti kunne være Falck-abonnent. At
svaret var JA, turde vel være overflødigt
at bemærke.

Formue i brandhane
Stationen i Nexø har haft en
usædvanlig oplevelse, som
ikke forekommer hver dag.
I forbindelse med rutine
mæssig kontrol af brandha
ner aftog man topdækslet
på en brandhane i byen, og
ud faldt en plasticpose med
et indhold på kr. 7.658,-.
Dette skabte naturligvis no
gen forbavselse, idet en så
dan belønning ikke er helt
normal i forbindelse med
eftersyn af brandhaner.
Kriminalpolitiet blev derfor
tilkaldt.
Sagen blev hurtigt opklaret.
Pengene var dagen før stjå
let i en af byens virksom
heder.
Tyven havde naturligvis følt
sit gemmested helt sikkert.
For hvem leder efter penge
i brandhaner?
HJÆLP 7/73
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Den første af Falcks nye tyske automobilsprøjter.

T denne måned modtog stationerne i
Århus og Odense de to første
M.A.N.-automobilsprøjter af den se
rie på 36, korpset har bestilt hos fir
maet Carl Metz. G .m.b.H, i Tyskland.
Leverandøren, //. F. Nielsens Ma
skinfabrik A/S. sørgede for afhent
ning i Karlsruhe, og efter cn klargø
ringsperiode blev vognene leveret pak
ket efter den udarbejdede liste. 1 ind
satsklar stand står vognen korpset i
ca. 300.000 kr.
De 36 sprøjter forventes leveret med
to å tre stk. pr. måned. De første 12
stk. bliver bygget på M.A.N. Il 168
chassis med kort (3700 mm) akselaf
stand. herefter kommer 6 stk. Merce
des-Benz LF 1113, og endelig følger
de sidste 18 på M.A.N.-chassis.
Sprøjterne fordeles med 2 stk. til Ål

borg og Vejle. 5 stk. til Odense og År
hus samt 16 stk. til København A/S.
De resterende 6 er endnu ikke for
delt.
HJÆLP 8/73
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Arbejdstilsynet
og Falck i sam
arbejde for at få så
mange oplysninger
om arbejdsulykker
som muligt
Falcks virksomhedsnævn har givet grønt lys for.
at grønne anmeldelser om arbejdsulykker må
blive udstationeret i korpsets ambulancer og ud
leveret i forbindelse med ambulance- og sygekørsel til virksomheder, der rammes af uheld med
personskader.
Ny lov
Som det fremgår af artiklen
på side 246 er det i henhold
til ärbejdsministeriets be
kendtgørelse nr. 236 af 2.
maj 1973 om anmeldelse
af arbejdsulykker m. v. på
lagt virksomhederne at fore
tage indberetninger af uheld
inden for virksomhedernes
områder eller i forbindelse
med arbejde omfattet af lo
ven om almindelig arbejder
beskyttelse.

De lovmæssige forudsætnin
ger for en bedre statistik
om arbejdsulykker - og der
med forøgede muligheder
for at forebygge ulykker skulle nu være skabt. Man
ge vil sikkert huske tidligere
års debatter om arbejds
ulykker og bl. a. en TV-udsendelse, hvor et for ringe
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kendskab til antal og årsa
ger afspejledes i uhyggelig
grad.
Allerede dengang tilsagde
redningskorpset sin støtte til
fremskaffelsen af en bedre
statistik. Et tilsagn, som blev
husket, dg som nu betyder, at
Falck-medarbejdere i begyn
delsen af det nye år vil få
en ny opgave i forbindelse
med kørsel til skadestilfælde
på virksomhederne.

Ikke „stikkere“
Falck-reddernes
opgave
kommer til at bestå i udle
vering af et sæt anmeldel
sesblanketter i kuvert til den
skaderamte eller - helst - en
tilstedeværende repræsentant
for virksomheden. Anmeldelsesblanketteme skal ud
fyldes af virksomhedens ejer
eller sikkerhedsrepræsentant

og indsendes til arbejdstil
synets ulykkesstatistik i Kø
benhavn. Oplysningerne tje
ner kun statistisk formål, og
der er således under ingen
omstændigheder tale om, at
vi er med til at „udlevere“
nogen virksomhed.

Hvornår aflevere?
Anmeldelsesblanketter vil fra
Falck-Huset blive udsendt
til samtlige stationer, der
skal sørge for, at de anbrin
ges i ambulancer og syge
transportvogne. Af praktiske
grunde vil kuverter, der ud
leveres gennem Falck, få en
speciel farve, således at vi
senere kan aflæse, om vor
medvirken har den forvente
de værdi.
Anmeldelsesblanketter skal
afleveres ved:
HJÆLP 8/73

Kuvert med anmeldel
sesblanket skal afleve
res til en af pgl. virk
somheds ansatte, eller
eventuelt patienten.
Indholdet i kuverten
fortæller tydeligt, hvad
sagen drejer sig om.

Ambulance til ulykke i virk
somhed

„Lille vogn - skade“ til virk
somhed

Sygetransport umiddelbart
efter ulykke i virksomhed

Hvem skal have?
Arbejdstilsynets mand pa
jobbet, ekspeditionssekr. Ole
Bruun, fortæller, at man fra

„Stor vogn uden“ til virk
somhed
HJÆLP 8/73

myndighedernes side ikke er
så bange for, at større virk
somheder skal glemme at
indsende en anmeldelses
blanket. Det er især de mel
lemstore og små virksom
heder, der maske skal min
des om indsendelsen, når
Falck-reddernc på stedet i
det aktuelle minut afleverer
et sæt blanketter. I den for
bindelse er det værd at be
mærke. at et landbrug, hvor
f. eks. karlen kommer til
skade, i bekendtgørelsens
forstand betragtes som en
virksomhed.
Såvel Arbejdstilsynet som
korpset ser med forventning
hen til det nye samarbejde,
der foreløbig køres på eks
perimentbasis. Vi skal ind
trængende anmode redderne
om at huske at udlevere
blanketterne, så snart syste
met indføres efter nytår.
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Vi skal også
selv anmelde
arbejde-

Ved ulykke med personskade rekvireres
anmeldelsesblankettcr i hvert enkelt til
fælde på hovedkontoret, som fremsender
2 eksemplarer pr. skadet person til sta
tionen. Stationen udfylder de 3 første si
der af anmeldelserne enslydende og un
derskriver begge. Originalens side 4 ud
fyldes af den behandlende læge, som sen
der anmeldelsen til forsikringsselskabet.
Genparten (som ikke skal udfyldes på
side 4) indsendes til hovedkontoret.
En sådan anmeldelse skal kun ske, så
fremt den tilskadekomne vil få mén af
uheldet og med deraf følgende krav på
erstatning.

I begyndelsen af dette år blev der fra
Fællesforbundet udsendt et grønt skema,
som skulle udfyldes og anvendes til en
intern statistik ved tilskadekomst af vort
personale. Dette grønne skema skal ikke
mere udfyldes, og stationerne bedes de
struere skemaet, fordi der fra Direktora
te! for Arbejdstilsynet blev udsendt et til
svarende skema pr. 1. april 1973, som det
ved lov er påbudt arbejdsgiveren at ud
fylde, når en tilskadekommen medar
bejder er fraværende mere end én dag.
Skemaet er trefløjet, og efter udfyldelsen
skal det fordeles på følgende måde:

1. del sendes til Direktoratet for Ar
bejdstilsynet
2. del sendes til Fællesforbundets Se
kretariat.
3. del arkiveres på stationen.
Som det vil ses, er omtalte skema kun
beregnet til at lave statistik efter, og det
må endelig ikke forveksles med de an
meldelser, der skal sendes til Ulykkes
forsikringen med tilskadekomst af per
sonalet med den hensigt at sikre en til
skadekommen person erstatning ved for
ringelse af arbejdsevner.
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1 tilslutning til foranstående er det selv
følgelig naturligt at omtale aflønning un
der sygdom eller ved tilskadekomst, idet
den nye sygesikringslov, som trådte i
kraft pr. 1.4. d.å. har ændret billedet,
idet dagpenge ikke mere udbetales af et
ulykkesforsikringssclskab. Den økono
miske side af sagen er ifølge loven ble
vet ordnet sådan, at en virksomhed skal
betale løn til en syg eller tilskadekom
men medarbejder i de første 5 uger,
hvorefter Sygesikringen træder til, men
da korpset overenskomstmæssigt har
bundet sig til at betale løn til dets med
arbejdere for en længere periode end de
5 uger, er det af vigtighed, at stationen
giver besked til hovedkontoret, såfremt
fraværet af en medhjælper strækker sig
udover de 5 uger, fordi korpset har krav
på udbetaling af dagpengene fra Syge
sikringen. Ligeledes må hovedkontoret
have besked, når vedkommende kommer
i arbejde igen.

Det er af vigtighed, at disse ting kom
mer til at køre rigtigt, og såfremt tvivl
skulle opstå om fremgangsmåden i syg
doms- og tilskadekomsttilfælde, bør ho
vedkontoret kontaktes.

- gdh HJÆLP 8/73

Københavns Lufthavn, Roskilde, var den 23. ok
tober rammen om en simuleret katastrofesitua
tion. Øvelsen var et led i et katastrofemedicinsk
seminar for unge læger på Forsvarets Lægekorps’
skole. Seminaret omfattede foredrag, drøftelser,
gruppearbejde og øvelser. Ved seminaret holdt
korpsinstruktør Aage Rørmark foredrag om red
ningskorpsets katastrofeindsats.
Forsvarets Lægekorps havde forud for seminaret
kontaktet korpset angående øvelsen, og korpset
gav i lighed med politi og brandvæsen tilsagn om
medvirken.
En C-47 i brand med
22 ombord
Øvelsessituationen formede
sig om en af Flyvevåbnets
C-47 maskiner under ind
flyvning til lufthavnen kon
staterede, at landingshjulene
ikke fungerede. Om bord
befandt sig 22 værnepligtige
læger, der med sminkning
af illuderede læsioner funge
rede som figuranter.
Lufthavnen afgav „stand-by“
alarm. Ved landingen brød
flyet i brand, og der skete
stor personskade. KATA
STROFEALARM.

Øvelsen var af tekniske grun
de opdelt i 3 sekvenser:
1) redning og visitation
2) transport
3) skadestueindsats
Korpsets indsats ved øvelsen
var redningsarbejde på ste
det og ambulancetransport
til Roskilde Amts Sygehus.
Roskilde Brandvæsen klare
de brandslukningen og ud
rykning med lægehold fra sy
gehuset.
5 stationer involveret
9 ambulancer, 1 sygetrans
portvogn, 1 redningsvogn og
24 mand fra stationerne Ros
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kilde, Greve, Frederikssund,
Holbæk og Hillerød var ind
sat. Roskilde Turisttrafik stil
lede en bus til rådighed, lige
som Roskilde Taxa havde
vogne på stedet til transport
af lettere tilskadekomne.
Såvel skadestedsledelsen som
kommunikationen, der er
fastlagt i katastrofeplanen
for lufthavnen, var sat i funk
tion. Udover selve indsatsen
på skadestedet med visitation
og klargøring til transport
blev en tænkt situation med
ophobning af ambulancer på
sygehuset afprøvet.

Kritik

At bedømme på den efter
følgende kritik af øvelsen
var såvel myndighederne som
Forsvarets Lægekorps til
fredse med forløbet. Til
fredsheden afspejlede sig spe
cielt i, at alle parter havde
lært af en del fejl. Politi
kommissær Aage Thuesen,
Roskilde, udtalte således, at
katastrofeplaner på papiret
er ét - planer i praktik no
get andet. Politikommissæ
ren udtrykte iøvrigt ønske
om, at øvelsen med nye si
tuationer ville blive en årligt
tilbagevendende begivenhed.
HJÆLP 8/73

Fra øvelsen i Tune Lufthavn.

De unge læger var ikke helt
tilfredse med den ydede før
stehjælp. Senere i seminaret
har overlæge Hans Pahle gi
vet en redegørelse herfor,
men situationens manglende
alvor er sandsynligvis en del
af forklaringen.
Øvelsesforløbet vil senere bli
ve gennemgået i detaljer
med mandskabet.
Stationsledcr E. Assentorp
deltog i øvelsesledelsen, me
dens distriktsleder E. John
son, korpsinstruktør Å.Rørmark og overlæge Hans Pah
le var på stedet som korp
sets observatører.

Teknisk uheld
Nævnes skal også, at en si
deløbende bedriftsværnsøvel
HJÆLP 8/73

se på jernbanestationen i
Roskilde udløste en virkelig
katastrofealarm på grund af
en misforståelse. 28 ambu
lancer, 7 redningsvogne og
DET LYKKEDES
Enhver der kender til
Falck-stationer i presse
de situationer ved, at det
kan være meget svært
for den ene station at
undvære mandskab og
materiel til andre statio
ner, når der er rigeligt
at gøre alle vegne.
Undtagelsen, der be
kræfter regelen, kom un
der stormvejret den 20.
november, hvor statio
nerne i Nordsjælland var
meget hårdt trængt hen
under aften. Alt disponi

4 bjergningsvogne var af
sendt fra det storkøbenhavn
ske område, men fejlen blev
hurtigt opdaget og alarmen
afblæst.
jea/—
belt Falck- og CF-mandskab var i sving.
Selv om det også var
galt andre steder, lykke
des det at skaffe hjælp
fra Falck-stationerne i
Storkøbenhavn og Koge,
og det skyldtes ikke
mindst mændene, der
„fik hul på bylden“, di
striktslederne Kaj Olsen
og E. Johnson, vagtstue
chef Benny Trustrup fra
Vesterbro, overassistent
Svend Lauritzen fra Køge
samt assistent Bruno
Achton fra Taastrup.
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NY VAGTORDNING

- på godt og ondt...
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at for
årets overenskomstforhandlinger var præget af ar
bejdstidsforkortelse. I Storkøbenhavn var proble
merne særlig store, blandt andet på grund af kon
centrationen af mange Falck-stationer med stor
assistancemængde om natten. Resultatet blev en

kneben vedtagelse om en ny overenskomst med
vagtordninger, der bygger på princippet om effek
tiv arbejdstid uanset tidspunkt i døgnet.
Vi har sammen med distriktsleder Kaj Olsen væ
ret på et par Falck-stationer i hovedstadsområdet
for at finde ud af, hvad redderne mener om de
nye vagtordninger nu, nogle måneder efter at de
er trådt i kraft.
39,8 timer pr. uge

Medens døgnvagtens princip
bygger pa en kombineret arbejds- og vagttid (tid, hvor
man kun skal udføre de assi
stancer, der begæres), har
den nye Falck-ordning for
Storkøbenhavn den effektive
arbejdstid som princip.

Populært er vagtordningen
døbt DON ~ dag
dag
nat, og princippet følger af
nedenstående figur I. Første
og anden dag arbejdes fra 7
morgen til 19.30 aften, tredje
dag fra kl. 19 til fjerde dags
morgen kl. 7. Efter vagtskifte
går man hjem, holder fri
FIGUR 1:

NAT

DAG
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fjerde, femte og sjette dag
for at begynde forfra på sy
vende dagen. Princippet giver
nogle ulemper med hensyn
til sammenhængende frihed
lørdag-søndag, men for de
fleste storkøbenhavnere er
weekend-fri ikke mere så ef
tertragtet, idet trafikken bry
der sammen, butikkerne er
overrendte og P-pladserne en
mangelvare. Til gengæld gi
ver ordningen en fordel ved
ferier, idet sommerferie star
ter efter de normale tre fri
dage og slutter med tre fri
dage.
Den effektive arbejdstid pa
Falck-stationen er beregnet
til 39,8 timer pr. uge, og alle
er i hvert fald enige om, at
ordningen har medført, at
man hellere vil køre end
være på stationen. En totalbetraglning for Storkøben
havn giver altså det resultat,
at antallet af. reddere pr.
hold er reduceret, men at
effektiviteten er øget.
For brandmandskabets ved
kommende på brandstationer
med såkaldt minutforplig
telse
opretholdes
stadig
døgnvagt.
Døgnvagt, ligesom DDNvagten på alle stationer sup
pleres med en dagvagt og
2-skiftet vagtordning.

Fortolket lidt hårdt
Som det så ofte går efter
faglige forhandlinger, der
har været „svære“ at trække
i land, skulle de nye aftaler
indføres i en fart. I. juli få dage efter et knebent fler
tal på fire stemmer
kom
DDN-vagten. På station Ve
sterbro er det den alminde
lige opfattelse, at overgangs
perioden kunne have været
lidt mere smidig. Det var
lige som om, assistenterne
HJÆLP 8/73

skabet meget stærkt ind for
den nye vagtordning. De
hævder selv, at den ugent
lige korsel ikke overstiger 25
-30 timer, at sa godt som
alle i dag ville stemme for
DDN, og at mange af deres
kolleger roser vagten
ikke
mindst fordi der nu er tid
til at kunne ga pa aftenskole
og have et mere harmonise
ret familieliv.

Henning Ingemann og Tage Wels Hansen.

ville demonstrere, at der nu
absolut kun kunne blive tale
om effektiv arbejdstid - og
mandskabet
„demonstrere
de“ ved at sælge billard.
farvc-TV og andet godt, for
nu skulle man alligevel kun
være i garagen.

næste kørsel sa godt som
hele dagen.
Om natten kan mandska
bet være færdig i garagen kl.
3, hvis alle hjælper til med
vognservice, rengøring, ben
zincheck o.s.v.
Dejlig vagt
Pa station Tårnby gar mand

Ole
Jensen,
fællestillids
mand, redder i otte dr på
døgnvagt:
- Vi ved, hvornår vi kom
mer hjem. Det er et stort
plus. I begyndelsen var der
stor utilfredshed, men det er
ændret. Det hører jeg alle
vegne. Dog kniber det lidt
med at forstå begrebet ar
bejdstid
når tingene for os
at se er i orden om natten.
DDN fremmer gruppefæl
lesskab. Del skulle jo give
bedre trivsel. Og ikke mindst
må korpset kunne se. at vi
hellere nu vil kore om nat
ten end at være hjemme.

Taite Weis Hansen, redder i
fem dr, tidligere døgnvagt:
Jeg har altid været glad for
døgnvagten og ville hellere
have haft en udvidet døgn
vagt. Derfor stemte jeg NEJ
og jeg tror stadig, at 90 ty
af mine kolleger gerne ville
tilbage.
- Men min kone er glad for
DDN-vaglen, for jeg er mere
hjemme om natten.

Hennifift Ingemann Petersen,
stationsleder:
Ordningen med at se TV har
„mænnerne“ selv været med
til at ødelægge. Et sygevognshold på DDN har ca.
30 timers effektiv kørsel pr.
uge, kranvogne svinger lidt
mere; en dag to ture, den
HJÆLP 8/73

Ole Jensen og Ebbe Povelsen.
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' holdene. De, der ikke kom
på, har skuffelsen i sig
endnu.
Redder Claus Bendtsen, syv
årig tidligere døgnvagt:

I Glostrup: Fra v. Langaa, Dan Hansen, Jørgen Stenspil og Steen Hansen

Ebbe Povel'sen, redder i fem
år, tidligere på Nørrebro:
- Det er en dejlig vagt i for
hold til døgnvagten. Den be
tyder, at vi hellere vil køre,
og på vores vagt er der næ
sten ingen syge. Vi har et
godt team. Men jeg indrøm
mer, det kan være svært at
bestille noget meningsfyldt
ud på de små timer, når all
er i orden.
Kører forladte biler
om natten
På station Glostrup, der diri
geres af vagtcentralen i Tå
strup, er meningerne om
DDN mere delte. Nogle fo
retrækker skiftevagt uden
nattjeneste, andre mener, at
alle hellere ville tilbage på
døgnvagten - selv om statio
nens personale indrømmer,
at de hørte til dem, der i
døgnvagtens tid følte sig
„forfulgt“ og skulle køre
hele distriktets ture om nat
ten - „selv en start ad He
dehusene til“, som det blev
udtrykt.

Jørn Stenspil, redder, der
både har prøvet døgnvagt,
to- og tre-skiftet tjeneste:
DDN er meget god på nær
nattevagten. Man kan godt
mærke trætheden hen ad kl.
4 om morgenen, for man kan
jo ikke sove hele den fore
gående dag, bare fordi man
skal på vagt.
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- Men vi vil hellere køre
end gå på stationen, og det
er bedre for familien.

Preben Damkilde, stations
leder:
- Vi har en station, hvor det
er svært. Vi er seks hold å
fire mand plus seks dagvag
ter. Et væsentligt mindre nat
beredskab, men til gengæld
effektivt
og vi er dækket
ind på grund af de mange
ambulancer, der kører til og
fra amtssygehuset.

Systemet gik for hurtigt
igennem
På station Lyngby lægger
man ikke skjul på, at der
blandt redderne er skabt en
„klassedeling“, idet brand
holdene stadig er døgnvag
ter til en højere løn og la
vere udnyttelse, medens re
sten er dagvagter eller DDNvagter. Der blev i sin tid
slået ønskelister op - og så
godt som alle søgte brand-

Carsten Ellasen.

Systemet gik for hurtigt
igennem, og jeg bryder mig
ikke om DDN-vagten. Fami
lien siger både/og. Som
DDN kan jeg risikere fire
week-end’s hvor en af da
gene er vagtdag eller -nat.
Døgnvagten er blevet et
stræbemål, selv om den skal
tage skraldet ved større
brande.
Jeg tror stadig, de fleste
gar ind for døgnvagten. I
hvert fald på en brandstation
som Lyngby, idet vi jo kun
ne skifte med brandholdet,
når der var meget at lave på
ambulancer og kranvogne.

Carsten Ellasen, redder i 2%
år:
- Det er et spørgsmål, om
man kan vænne sig til DDN.
Døgnvagten er bedre lønnet,
men mindre udnyttet, og når
man før den nye ordning har
vænnet sig til døgnvagtryt
men og - takket være brand
holdet - ikke har været så
hårdt udnyttet, så er DDN
svær at vænne sig til.
Det havde måske været let
tere at acceptere, hvis ikke
døgnholdet havde været ved
siden af os. Men DDN-vag
ten giver mere hjemmeliv.

Claus Bendtsen.
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»Arbejdsgiveren«

Lønstigning giver underskud

Distriktsleder Kaj Olsen.

De fleste er nye
Distriktsleder Kaj Olsen læg
ger ikke skjul på, at han er
meget glad for de nye vagt
ordninger.
- Fra lederside er vi klar
over, at der er problemer,
ikke mindst fordi vi måske
skulle have haft et halvt år
og ikke nogle få dage til at
forberede os. Men omvendt
må vi sige, at vi måske har
undgået en masse vrøvl ved
at lave det hele på cn gang.
Vi har så vidt muligt til
godeset vore erfarne reddere
ved at sætte nyansatte på
DDN, men det kan kun rig
tigt praktiseres på brandsta
tionerne, hvor vi har brand
holdene.
Ingen leder ville tage an
svaret for vor store brand
slukningsforpligtelser,
hvis
ikke vi beholdt de speciali
serede døgnhold til dette.
Kaj Olsen er i øvrigt ikke i
tvivl om, at DDN-vagten vil
blive mere populær frem
over, når vagtcentralerne
gennem erfaringen har lært
at planlægge turene, således
at der bliver en jævn og
konstant kørselsmængde, for
delt på alle 24 timer.
- Og er det egentlig ikke
målet for den højeste grad af
effektivitet i et rednings
korps, der udadtil ikke læg
ger skjul på, at det kan kal
des hvor som helst og når
som helst???
HJÆLP 8/71

En lønstigning er i nogle til
fælde ligefrem ensbetydende
med underskud. Det koster
således en familie 3.530 kr.
i skat at øge indtægten fra
48.000 til 50.000 kr. Årsa
gen er en „marginalbeskat
ning“ på ikke mindre end
176 pct. af lønstigningen.
Hvis familiens bruttoind
komst øges fra 28.000 til
50.000 kr., bliver der kun
2100 kr. tilbage i disponibel
merindkomst. Det er under
10 pct. af indtægtsstigningen
svarende til en beskatning på
90 pct.
Disse grelle eksempler siger
ikke så lidt om samspillet,
mellem skatter, sociale ydel
ser og indkomsten.
Ingen lyst til ekstra indsats
For at vise forskellene i den
disponible indkomst ved for
skellige indtægtsniveauer er
der som eksempel taget en
familie, der bor i lejlighed i
Odense. Der er taget hensyn
til de regler, der gælder i
1973 for skat, boligsikring og
fripladser i børneinstitutio
ner.
Familien har to børn, som
er i børnehave eller vugge
Indtægt i 1.000 kr.

stue. Det koster 5.000 kr.
Huslejen er på 12.000 kr. år
ligt, og hustruen har cn brut
toindkomst på 10.000 kr. og
ligningsmæssige fradrag på
2.500 kr. Hun betaler såle
des ikke skat.
Familiens faste udgifter til
husleje, børnepasning m. v.
udgør ved alle indkomstnivauer 22.500 kr.. men æn
dringer i indkomsten påvir
ker i høj grad størrelsen af
de sociale ydelser, boligsik
ring og fripladser. Børnetil
skuddet derimod påvirkes ik
ke af indtægten.
Med undtagelse af indkomst
intervallet 30.000 35.000 kr.
er marginalprocenten para
doksalt nok højere i alle in
tervaller under 65.000 end
over 65.000 i samlet familie
indkomst. Fra 65.000 til
100.000 kr. stabiliserer pro
centen sig på 61,5 pct., der
netop er marginalprocenten
for indkomstskatten. Over
100.000 kr. stiger marginal
skatten til 65.9 pct.
Indkomstudjævningen er alt
så blevet så kraftig, at sti
gende indkomster ikke bety
der større forskel» i de dispo
nible indkomster.
w-
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BREVE UDEFRA

EKSEMPLER PÄ GOD SERVICE
Stationsledere og reddere hos Falck!
I år kan vi glæde os over, at resultatet af LYKKE-LOTTERIET bliver væsentligt større
end de nærmest foregående år, hvorfor hjælpen til det desværre stadigt stigende an
tal handicappede kan forøges.
Den store assistance, der fra korpsets side beredvilligt er udfort - både ved gennem
førelsen af arrangementer i forbindelse med lotteriet og direkte ved lodseddelsalg har en meget væsentlig andel i det fine resultat.
De fem samarbejdende invalideorganisationer, der i fællesskab afholder Lykke-lotte
riet, beder enhver, der har medvirket til succes’en, modtage en hjertelig tak for ydet
indsats.
Mange venlige hilsener
Kai Simonsen
Til Falck-pigerne
Kommitteret for Vanførefonden
Lyngby
Leder af Lykke-lotteriet.

- med tak for to transporter til kir. amb. på Gentofte. Det var dejligt at træffe to menne
sker, der gav indtryk af virkeligt at få realiseret sig selv i deres job og derigennem også
at virke så positivt på deres passagerer.
Tak og fortsat god arbejdslyst.
Vibeke Forchhammer

Station Lyngby oplyser, at de to falckoliner hedder Else Overgård Jensen og Maggi Frand
sen.
Falck
Faxe
En tak for køreture mange
og altid selv om ventetid så lange.
Så støt og roligt du bilen føre,
derfor så dejligt det er med dig at køre!
Karen Olsen
Den støtte og rolige kørsel bliver af station Faxe tillagt redder Knud Erik Petersen.

Jeg har - heldigvis - aldrig brug for jer i større stil, men I skal vide, at I er et aldeles
prima korps i alle henseender, førsteklasses mennesker - altid parate. Tænk, om andre
„korps" i Danmark var besjælet af samme mentalitet.
Arne Steving
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Jeg vil gerne herved udtrykke min tak over for Falck Zonen for at modtage personalebla
det Hjælp. Bladet er meget interessant skrevet med mange gode aktuelle artikler, og jeg
får herigennem for mig mange værdifulde og interessante oplysninger.
Med venlig hilsen
Hans Hansen
Falck Zonen
Stege
Vi vil lige sende en hilsen til den Falckmand, som lagde en førsteklasses forbinding på
kolerslangen på vores Vauxhall Viva. Vi kan fortælle, at vi kom helt hjem - vi korte endda
252 km, og der var ingen problemer. Nu takker vi for den gode service, vi fik ovre hos
jer på Møn.
Vagn Godsk
Station Stege har fortalt, at den redder, der forbandt en Viva hed Vive med Lars til for
navn.

Hr. stationsleder Jensen,
Falck Zonen,
6400 Sønderborg.
Den 31. august d. å. besogte jeg stationen i Sønderborg med en klasse elever fra Nr.
Aaby Realskole. Det var fjerde gang, sådan et besøg fandt sted, og hver gang har jeg
modt en meget positiv indstilling, som har glædet mig meget. Denne positive indstilling
har bl. a. givet sig udtryk ved en hjertelig modtagelse, grundig gennemgang af stationens
materiel og daglige arbejdsgang samt en masse materiale, som eleverne har kunnet ar
bejde videre med efter hjemkomsten. Ved besøget den 31. august fik jeg at vide, at De
havde fødselsdag selvsamme dag, og det ærgrede mig, at jeg intet havde at forære Dem.
Nu vil jeg gerne have lov til at forære Dem medfølgende billeder (som jeg i al beskeden
hed selv har taget) som en forsinket fodselsdagshilsen og min personlige tak for den
måde, vi fra Nr. Aaby Realskole, er blevet modtaget på stationen i Sønderborg. Måtte jeg
venligst bede Dem have ulejlighed med at give stationens overassistenter de to medføl
gende konvolutter. Hr. Thomsen og denne gang hr. Tychsen har deres andel i. at besø
gene har været så vellykkede.
Med venlig hilsen
J. Jacobsen
Station Sønderborg oplyser, at der i kuverterne til overassistent Thomsen og Tychsen lå
nogle meget fine billeder af Sønderborg-stationen.

Et af de fine billeder af st. Sønderborg,
som Nr. Aaby realskole forærede.
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Falck Zonen
Nørremarksvej
6880 Tarm
Må jeg på denne måde bringe Dem en
hjertelig tak for den enestående hjælp
somhed, som De har vist i forbindelse
med mit uheld om aftenen den 10/10,
hvor jeg påkørte en schäferhund mel
lem Skjern og Tarm.
Min tak går specielt til den mig ukend
te Falckmand, som straks trådte hjæl
pende til og senere påtog sig en del
ekstra ulejlighed.
Deres
Arne V. Christensen.

Station Tarm:

Ovenstående havde kørt en hund ned, i
det samme passerede en ladvogn fra
St. Esbjerg, redderen hjalp med at af
live hunden.
Senere søgte vi oplysning om ejermand
til hunden, da det viste sig, at der var
sket skade på vognen.
Ungredder Jørgen Madsen og „King“ fra Grindsted.

Redder Paul Gjervig
Odense

(Brev oversat fra engelsk)

Kære Paul!
Som du ser, er vi nu sikkert tilbage i Wales. Bilen går meget fint, og vi har ikke haft
flere problemer med motoren.
Jeg er bange for, at mekanikeren, som reparerede bilen, blev lidt skuffet over de 550,- kr.,
vi gav ham, men det var, hvad vi kunne undvære - og til slut var alle tilfredse.
Jeg er mest taknemmelig over dig og dine kolleger for al hjælp og venlighed, I viste un
der mit ufrivillige ophold i Odense - hvis det er eksemplet på dansk hjælpsomhed, ser
jeg frem til mit næste besøg i jeres land.
Kommer I til mit land, håber jeg, I vil komme og besøge mig.
J. A. Hoggarth
N. Wales

Station Odense oplyser, at dir. Hoggarth gik i stå med sin bil på Middelfartvej. Efter et
check af vognen på Falck-stationen på Klostervej blev der konstateret et ødelagt stempel.
Det var lørdag eftermiddag, og alle værksteder var lukkede, men en reparationsvillig me
kaniker blev fremskaffet. Den udenlandske gæst blev underholdt til lørdag aften kl. 23,
hvor en datter hentede ham. Som vært fungerede redder Paul Gjervig.
HJÆLP 8/73
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Georg Meldgaard (ved telefonen) og Ole Falck.

Den 3. oktober slog vi portene op for
station nr. 132. Efter planen skulle den
faktisk have været nr. 133, men siden vi
åbnede i Kristrup, har nye vagtordninger
og ændrede dispositioner gjort, at vi i
mellemtiden har lukket krudthuset på
Amager Strandvej som redningsstation.
Never mind - den nye station i Greve er
den sidste efter Falcks perspektivplan for
Storkøbenhavn for 1967-1972, eller om
man vil, den første efter den nye perspek
tivskitse for perioden frem til 1980’erne.
Vi har kun grund til at være stolte af sta
tionen. Ikke alene er den pæn og sober
at beskue, men den er i høj grad også
udtryk for gennemført byggeri af bed
ste slags på egnen. Som hovedentrepre
nør optræder fa. Chr. Islef og Co., og
den samlede anskaffelsessum ligger på

3,3 mill. kr.
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Station Greve centralalarmeres fra sta
tion Køge. Indtil videre foretager den
ambulance- og sygetransport, autohjælp
og redningsarbejde i Køge-Bugt-området, men en afklaring omkring kommu
nernes brandslukningstjeneste ventes om
kring 1. april 1974.

Fra opholdsstuen i Greve.

Alle Greve-stationens ambulancer er malet I nye
farver.

Dir. Jørgen Falck holdt indvielsestalen i Greve.
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Den, der kører mod Lunikvej i Greve,
skal ikke blive forbavset over at se en
Falck-station på en bar mark i nærheden
af Sydmotorvejen. Faktisk er der kun en
kæmpe cementsilo, en gammel gård og
et gartneri i nærheden, men der er tale
om et kommende industriområde, og går
det efter de hidtidige erfaringer i Stor
københavn, vil vi snart ligge klemt inde
mellem rugbrødsfabrikker, tankstationer,
bogtrykkerier, maskinværksteder og an
det godt.

Indvendigt er Greve-stationen dimensio
neret til en halv snes Falck-biler i ga
rage. Der er tre vognafdelinger med op
holds- og andre personalelokaliteter cen
tralt beliggende i midten af bygnings
komplekset i to etager. At alt er gedigent
og at der hører en aldeles pragtfuld skole
stue til stationen nævnes kun for fuld
stændighedens skyld. Møblerne i op
holdsstuen er af så gedigen en kvalitet,
at de frister til længere tids bekendt
skab - men helst uden støvler, idet den
sorte skosværte ikke rigtige harmonerer
med det lyse stofbetræk.
Som tidligere meddelt hedder den nye
daglige leder Ole Falck. Ved sin side har
han assistent Georg Meldgaard.
Derudover sørger 16 reddere og en
falckoline for den daglige kørsel blandt
andet i ambulancer, påført nye Falckfarver. Ud over de nye køretøjer vil sta
tionen dog snart modtage en hel del
gamle, idet det har været tanken, fjernt
fra alfarvej indrammet af raftehegn, at
placere et mindre ophugningslager for
Falcks biler. Og at der bliver noget at
bestille i denne afdeling, er vist ingen i
tvivl om . . .
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Kolding

Stationen med det
knirkende gulv
I Hjælp nr. 1 i år skrev vi om et nyt, knirkende
gulv i vagtcentralen på Falck-stationen i Kolding.
Nu kan vi fortælle om en næsten helt ny station
sammesteds. Helt ny kan man nu ikke kalde den,
for den har til huse i det tidligere kommunale
brandvæsens bygninger. Men i Kolding hersker
der stor enighed om, at fordelene ved, at man har
bibeholdt den meget centrale beliggenhed, langt
opvejer de fordele, der eventuelt kunne være ved
at flytte ind i helt nye bygninger andetsteds. - Ta
get i betragtning at det er til- og ombygning kunne
det simpelt hen ikke være bedre, siger stationsle
der Neesby, der også påpeger vigtigheden af den
geografiske placering.

Kapacitetsudvidelse intet
problem
Den ny vagtcentral, som er
indrettet i det gamle værk
sted, har nu været i funk
tion et år. Blandt de facilite
ter, den byder på, kan næv
nes den gode plads, at der
er lyst, og at man har fået
en ekspeditionsluge, således
at kunder ikke længere træ
der direkte ind i vagtlokalet.
Vagtmestrene har endvidere
mulighed for gennem en
glasluge og vinduerne at
overvåge båac den ny og
den gamle garage. Sluttelig
kan nævnes vagtmestrenes
eget køkken i direkte tilknyt
ning til vagtlokalet.
Gulvet i vagtcentralen er no
get ganske specielt. Det be
står af tæppebelagte, løse
gulvfirkanter, der hviler på
langs- og tværgående lister.
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Hver eneste gulvfirkant kan
løftes, så man får fri adgang
til reparation af netop den
del af ledningssystemet, der
måtte være i uorden. Samti
dig vil en udvidelse af kapa
citeten på vagtbordet heller
aldrig blive noget problem.
For meget at lave
36 mand, 1 falckoline samt
24 deltidsbeskæftigede brand
mænd udgør Koldingstationens personelle beredskab.
Til disse mennesker er nu
bygget nye opholds- og so
verum. Man er på 1. sal
netop blevet færdig med fire
soverum med plads til i alt.
ni mand, et spisekøkken, et
fritidsrum samt en fjernsyns
stue. Møblementet er holdt
i teak-træ.
På 2. sal skal indrettes sko
lestue i de tidligere mand
skabslokaler.
Stationsleder

Neesby: - Vi regner med at
få et rum på omkring 40 m2.
En skolestue er vældig til
trængt til undervisning af
vore egne folk. I øjeblikket
underviser vi i garagen. Men
også til den tiltagende fore
dragsvirksomhed har vi brug
for en skolestue. Ved at hen
lægge denne funktion til sta
tionens egne lokaler vil vi
kunne spare både tid og
mandskab.
Under vor rundgang på sta
tionen mødte vi på 2. sal
redder Simon Lautrup, som
også har været ungredder
på stationen: - Jeg er mæg
tig tilfreds med de nye for
hold. Mandskabslokalerne er
også gode. Og når vi får
glasdøre i sygevognsgaragen,
er det tip top. Dog har vi
nogle gange for meget at
lave, og så sker det, at vi
bliver snydt for frokost og
HJÆLP 8/73

Gode udkørselsforhold
Også bilerne har fået nye
opholdsrum. Et garageanlæg
til brandkøretøjerne har set
dagens lys. Det er bygget
mellem den gamle station og
Trindholmsgade, hvorfra der
er udkørsel mod. Østerbro
gade. Her er der også ud
kørsel for autohjælpkøretøjerne, som har plads under
den nye car-port, der rum
mer i alt 12 køretøjer.

middag. Hertil meddeler sta
tionsleder Neesby, at Kol
ding udfører omkring 27.000
assistancer om året. Vi får
også at vide, at glasdørene
inden længe vil være en rea

litet.
virke,
flere
porte
ad.

Det vil samtidig be
at der bliver plads til
biler i garagen, hvis
i øjeblikket åbner ind

Vagtmester Niels Andersen viser stolt det nye vagtbord frem.
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Benny Neesby indrømmer, at det
ikke er lutter skæg at lede en
station med 27.000 assistancer
om året. '

I den ene ende af det ny ga
rageanlæg er indrettet værk
sted. Station Kolding udfø
rer således selv alle repara
tioner. Vi talte med mekani
ker Bent Hansen, der tidli
gere har arbejdet på statio
nen som deltidsbeskæftiget
brandmand:
Har du haft nogen indfly
delse på indretningen af
værkstedet? - Jeg var med
bestemmende med hensyn til
indkøb af værktøj. Ellers har
jeg ingen særlig indflydelse
haft. Faktisk kunne værk
stedet godt have været stør
re. Ellers er jeg tilfreds med
de nye forhold. Måske er
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der lige rigeligt arbejde i
øjeblikket. For tiden er jeg
den eneste, der er ansat spe
cielt som mekaniker.

Jørn Larsen:
Brandmateriellet
er
OK.
Derudover er køretøjerne
dårlige.

Snart for småt
Inden vi som en afslutning
skulle besigtige stationslede
rens nye kontor, nåede vi at
få en sludder med redderne
Hans Nielsen og Kjeld
Tanghus, tidligere Gladsaxe.
samt redder Jørn Larsen,
netop afgået efter 7 år i
Kolding:

Kjeld Tanghus:
Når vi får nye vogne, er det
gamle fra andre stationer. Vi
mangler også en større firhjulstrukken vogn, blandt
andet til kørsel i blød jord.

Mener I, at der er noget, der
kunne have været gjort an
derledes ved om- og tilbyg
ningen?
Huns Nielsen:
De nye bygninger er i og
for sig gode nok, men det
er allerede ved at være for
småt.
Jørn Larsen:
Udviklingen er ikke taget i
betragtning med hensyn til
omfanget af udvidelsen. Men
den centrale beliggenhed er
af altafgørende betydning.

Kjeld Tanghus:
Hidtil har manskabsrummene været under al kritik. Det
er også meget bedre med
små soverum end ét stort.
Med hensyn til indretningen
af mandskabssektoren er vi
blevet spurgt til råds. Der
blev i samråd med os udar
bejdet en byggeplan, som vi
så godkendte.
Jørn Larsen:
Selvfølgelig er det rart med
nye bygninger. Hvis bare
køretøjerne også var deref
ter.

Er der fra mandskabets side
utilfredshed med materiel
let?

Jørn Larsen:
Værkstedsforholdene er go
de, men man kan nu engang
ikke lave gammelt til nyt.
Med hensyn til sygevogne er
vi blevet skidt behandlet.
Disse og andre forhold er
grunden til, at jeg holder op.

Alle tre:
Vi er lidt misundelige på
Vejle A/S' stationer. De har
alle godt materiel. Nye byg
ninger er ikke helt nok til at
skabe en god arbejdsplads.

Sidste udtalelser kom fra
stationsleder Neesby i hans
nye kontor, der er indrettet
i det gamle vagtlokale:
Først når skolestuen står
færdig, og vi har fået glas
døre i den gamle garage, er
vi helt tilfredse. Men man
må nu sige, at da først ar
bejdet kom i gang, gik det
hurtigt. Vi synes, vi har fået
mægtig gode udkørselsfor
hold. Selvfølgelig er der al
tid noget, vi kan lave bedre
her på stationen, men det er
ting, som forhåbentlig bliver
tilgodeset hen ad vejen. Vi
er i al fald mægtig glade for
de forhold, vi har opnået
ved ombygningen.

Tilbage var blot at sige tak
for rundvisningen og god
behandling. Og til lykke med
ombygningen, der har stået
korpset i i alt 1,5 mill. kr.
rz
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Brandstationen i Ulfborg
Lørdag den 6. oktober 1973 blev den nye
station i Ulfborg officielt indviet ved en
reception kl. 11.00 for en kreds af ind
budte gæster, og senere samme dag var
der åbent hus for alle interesserede.
Stationen, som i praksis har været i an
vendelse siden 1. april 1973, er projek
teret og opført af kommunen, og udgør
en del af et større anlæg indeholdende
garager for kommunens materiel samt
garage og depot for kommunens biblio
teksvæsen. Den nye bygning ligger på en
grund på 7643 m2 centralt ved byens ud
faldsveje mod Herning mod øst og Ring
købing mod syd. Der er på grunden et
bebygget etageareal på 1099 m2, hvoraf
redningsstationen udgør 267 m2.
Bygningen er opført i gule facadesten og
med blåt eternittag. Stationen er placeret
i bygningens vestgavl og består af et ga
rageareal på 160 m2 med 3 stk. alumi
niumsvippeporte, et 23,6 m2 materiale
rum, en samlingsstue, der også tjener
som skolestue, på 28 m2, omklædnings
rum med stålskabe og 3 brusere, toilet
rum samt et 9 m2 kontor til brandvagtledercn. Bygningen er udvendig og ind

vendig opført i gule mursten, dog er
skillevæggen, der adskiller redningssta
tionen og maskinhallen, udført i profile
ret vandfast krydsfinér.
Gulvet i garagen er udført af beton be
handlet med rebolit, gulve i bad og wcrum er udført med klinker og gulve i
kontor, gange og opholdsstue cr beton
med nålefilt.

Den 5. september 1972 blev der afholdt
licitation, hvorefter arbejdet blev påbe
gyndt den l. november 1972. Efter den
udarbejdede tidsplan skulle byggeriet
være afsluttet den 1. april 1973, men
først blev byggeriet forsinket af forårets
strejker, som medførte materialemangel,
derefter vedtog kommunalbestyrelsen, al
hallen skulle forlænges med 9 meter mod
øst, således at der kunne etableres et
bogdepot - hele byggeriet og anlægsar
bejdet er derefter afsluttet den 1. oktober
1973.

Det samlede byggeri har kostet kommu
nen ca. kr. 692.000,00, deraf har red
ningsstationen kostet kr. 239.000,00, sva
rende til 895,13 kr. pr. m2.

Planskitse over Ulfborg-Vemb Kommunes nye maskinhal med brandstationen i venstre tredledel.
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Viggo Offersen, Klaus Boel og Lars Christensen hygger sig i Skives
nye opholdsstue.

I Her at korpset købte naboejendommen,
en villa med slagterforretning, og indret
tede den til stationslederbolig, opstod tan
ken om at inddrage den tidligere stations
lederbolig og derved forbedre de noget
trange kår for personalet.
Denne ombygning har nu resulteret i
endog meget fine lokaler for mandskabet.
Den tidligere opholdsstue og soverum
blev indrettet til enkeltmandssovekabiner
adskilt med ,,spanske“ vægge, hvor hver

Selv med spanske vægge er tyrefægtning dog sta
dig forbudt på Falckstatloner.
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mand har sin bestemte soveplads. Der
er opkald over samtaleanlægget til hvert
enkelt soverum, som er møbleret med en
såkaldt skibsbriks, hvor der i skuffen er
plads til sengetøj.
I den tidligere lejlighed blev køkkenet
udvidet til et stort spisekøkken, og i det
tidligere soveværelse blev der indrettet
en lille skolestue, som ved hjælp af en
stor foldedør kan forbindes med den
store opholdsstue. Der er her gode for
hold for filmforevisning og andre større
arrangementer. I skolestue og opholds
stue er alle vægge beklædt med fineret
træ, og nyt tidsvarende møblement er
indkøbt.
1 vagt- og kontorsektionen er der blevet
frisket op med nye farver overalt, og det
tidligere køkken er blevet inddraget til
opholdsrum for vagtmestrene. Der er her
også blevet plads til en lille køkkenvask
og kaffemaskinen.
Den „gamle“ vagt var alt for trang til 2
vagtmestre. Der er nu indrettet kontor,
mens vagten er flyttet ud i det store for
kontor. Der er blevet indkøbt et 2-mands
betjent vagtbord, konstrueret af fa.
Bruun & Sørensen A/S, Århus, og for
synet med et nyt samtaleanlæg og kode
kald, der dækker hele stationens område.
Alt i alt lyse og venlige lokaler, hvor
pladsen er rationelt udnyttet.
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VOGNE & UDSTYR
Redningsvogn til Ålborg

lige de indespærrede eller
ved kystulykker anmode sej
lere om at blive i båden.
Brugen af sirenen er dog
ikke tilladt ved udryknings
kørsel.

På stationen i Ålborg har
man under ledelse af værk
mester Niels Pedersen op
bygget og monteret en ny
redningsvogn, og som altid,
når Ålborg bygger specialkoretojer, byder vognen på
flere
bemærkelsesværdige
nyheder.

Vognen
er bygget over en Toyota
Landcruiser med benzinmo
tor og forsynet med et luk
ket karrosseri med tre
kunststofjalousier. Vognen
er udstyret med henblik på
de mangeartede rednings
opgaver, som en storbysta
tion kan blive udsat for.
men specielt med henblik
på udrykning ved meldinger
om fastklemte ved trafik
uheld, fabriksulykker, stør
re brande og vandskader
og soulykker ved kyst.
HJÆLP 8/73-

Udstyret
Udover det kendte udstyr
byder vognen som allerede
nævnt på flere nyheder, der
formentlig er et resultat af
direktor E. Bødkers rejse til
staterne for et par år siden.

Sirenen
Med den elektroniske sire
ne, der betjenes fra fører
huset, kan en udrykningsle
der ved fremkomsten til et
skadested påkalde sig de
tilstedeværendes opmærk
somhed ved hjælp af en 118
decibel kraftig stigende og
faldende hyletone. Herefter
kan han fra vognens radio
telefon via en højttaler (75
W udgangseffekt) give or
drer til de sammenstimle
de, eksempelvis ved trafik
ulykker bede de nysgerrige
give plads for redningsko
retojerne. ved brand bero

Lysmasten
Den anden nyhed i Dan
mark er den rejsbare lys
mast. En blå rotér med 4
stk. 55 watt jodkvartslamper
kan elektrisk hæves på sin
stander, så det roterende
blink er ca. 6 m over jord
overfladen. og derfor tyde
ligt ses fra alle sider. Den
venter man sig specielt stor
gavn af ved ulykker på de
store nordjyske færdsels
årer, hvor bilisterne ofte
korer ret stærkt, og derfor
sent opdager vore normale
advarselsblinklys

Den udskydelige blinklanterne pä
Ålborgs redningsvogn - et raffi
nement, der er godt pa ulykkes
steder.
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Kasse til transport
af mindre dyr
De stationer, der råder over dyretrans
portvogn, har sjældent problemer, når
en abonnent henvender sig for at få
transporteret sit husdyr til eller fra dyrehospital/dyrlæge.
Det er imidlertid kun et fåtal af vore
stationer, der råder over sådanne vog
ne, og vi ved, at mange af disse sta
tioner selv har fremstillet egnede kas
ser, der kan køres på en Land-Rover
el. lign.
På Fyn har vi set en dyrekasse, der
både i udseende og brugelighed ud
mærker sig. Redder Preben Hansen på
Odense-statlon er uddannet tømrer, og
p. t. fremstiller han dyrekasser i den
store stil til de fynske stationer.
Kassen er fremstillet af 16 mm møbel
plade og konstrueret således, at det er
muligt for én mand at håndtere den, og
at den kan rumme de fleste husdyr,
måske lige med undtagelse af en grand
danois. Dyret får luft og udsyn gennem

de huller, der er skåret i de tre af
kassens sider, og herefter dækket med
trådnet.
Transportkassen er som skræddersyet
til en CONSUL st. car, men det vil jo
nok være formålstjenligt i en sådan
vogn at placere kassen på et lag pla
stic.
Kassen har af mange stationer længe
været savnet - nu er der alle mulighe
der for selv at gå i gang med sav og
skruetrækker.

Ny ladvogn til Gladsaxe
Stationen i Gladsaxe har ta
get en ny ladvogn i brug.
En ældre Commer-ladvogn
trængte til udskiftning, og
naturligt lagde man opgaven
i hænderne på værkmester
Age Jensen.
Lad, spil, slidsker m. v. blev
afmonteret den gamle vogn,
og efter en omfattende „oppudsning“ og forbedring af
systemet blev det hele mon
teret på et nyt FORD D-300
chassis.
Resultatet blev en lille, han
dy ladvogn, der afgjort vil
være god i den tætte stor
københavnske trafik. Trods
de beskedne ydermål laster
vognen 2400 kg, hvilket gør
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den i stand til at klare alle
personvogne og de fleste
mindre varevogne.

Vlppeladvognen fra
Gladsaxe. Endnu et ny
deligt resultat af værk
stedets arbejde.
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Slem overraskelse
Deltagere på bugseringskursus
så bugserstang blive bøjet som en
flitsbue
Som et led i kurset skal man
med den nye MAN-bjergningsvogn udføre en katastrofeopbremsning fra ca. 25
km/t - vel at mærke med
en havarist på 20 t i fast
stang efter sig. Chaufføren
af tankvognen er altid in
strueret om, at han skal

„bremse med“, hvis bjerg
ningsvognens
udskridning
bliver for stor.

I dette tilfælde var chauf
føren af havaristen en anelse
for langsom til at bruge
bremsen. Dette, i forbindelse
med, at føreren af bjerg

øverst: En modeloptagelse der viser, hvorledes tankvognen med
25 km/t formår at presse sig Ind under kranvognen, der bremse.
Nederst: Bugserstangen efter uheldet.

ningsvognen i stedet for at
slække sin bremse trådte
endnu hårdere på den, be
tød, at følgende nu skete i
hurtig rækkefølge: Den tun
ge havarist presser sig ven
stre om bjergningsvognen
- bugserstangen bøjer bjergningsvognens
venstre
side løftes fra jorden - bug
serstangen tvinges ind under
bjergningsvognens
venstre
baghjul - bjergningsvognens
bagende løftes, så baghjulet
er ca. 1 m over jorden og
laver skader på havaristens
højre forskærm og motor
hjelm.
Var havaristen ikke på dette
tidspunkt blevet bragt til
standsning ville bjergningsvognen være blevet væltet
om på siden. I dette tilfælde
reddedes situationen ved at
bakke havaristen, så bjerg
ningsvognen atter kom på
ret køl. uden at der skete
yderligere skader.

Instruktør Bjarne Jensen,
Landtrans portskolen, under
streger, at der her var tale
om et sammentræf af uhel
dige omstændigheder - men
alligevel er det en situation,
der nemt kan opstå igen på
landevej - og så er hava
ristens fører næppe så kendt
med
bugseringsteknikken.
som det her var tilfældet.

HUSK DERFOR: DET ER
STORE KRÆFTER, DER
ER I BEVÆGELSE VED
BUGSERINGER - PAS
DERFOR SÆRLIGT PA VÆR ALTID FORBEREDT
PÅ EN KATASTROFEOP
BREMSNING-KØR IKKE
FOR STÆRKT - HER
VAR 25 KM/T FOR ME
GET!!
-greveHJÆLP 8/73
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Godkendelse af ildslukkere

Statens Skibstilsyn har i sine „Meddelel
ser" nr. 278 givet folgende godkendelser af
betydning for os:

Transportable ildslukkere i skibe:
Falck vandslukker, 10 liter
Falck trykvandslukker, 10 liter
Falck trykluftvandslukker, 10 liter
Falck skumslukker, 10 liter
Falck trykskumslukker, 10 liter
Falck Total PT6, 6 kg pulverslukker
Falck Total PT12, 12 kg pulverslukker
Falck Total P6, 6 kg pulverslukker
Falck Total P12, 12 kg pulverslukker
Falck CO2, 6 kg kulsyresneslukker
Falck CO2, 10 kg kulsyresneslukker.

Ildslukkere i motorredningsbade:
Falck Auto, 2 kg pulverslukker
Falck CO2, 2 kg kulsyresneslukker.
Regnskab
Kobenhavns Brandvæsen har offentliggjort
sit driftsregnskab for 1972/73. De totale ud
gifter beiober sig til 57 mill, kr., fordelt med
39 mill. kr. i personaleomkostninger, 7 mill,
kr. i pensioner og understøttelser, 2 mill. kr.
til slukningsmateriellets drift mv., og resten
- 9 mill. - er forskellige udgifter til ejendom
me, administration mv. Fra udgiftsbelobet
skal trækkes 5 mill. kr. i indtægter, hvilket
giver et nettobelob på kr. 52 mill, kr., der
skal sættes i relation til 611.000 indbyggere,
hvilket giver en udgift til brand- og ambu
lancetjeneste på 74 kr. pr. indbygger, når
pensionsudgifter til brandmænd er fratruk
ket.
En god plads
„Hjælpen kan være billig", har mange ind
set efter at have læst vor brochure af
samme navn i Billed-Bladet. At den var
placeret i midten af radio/tv-tillægget, og
at det var den 12. oktober lige for efter
årsferien, har sikkert gjort sit til succes’en.
Indtil dato (12/10-7/11) har brochuren i
hvert fald afstedkommet 1705 abonnemen
ter eller udtrykt i kroner ca. 170.000.
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RN og VN
I november måned afholdtes valg i de syv
regionsnævn. Forste mode, der bliver af
holdt i nævnene efter valget, finder sted i
januar måned. Ved samme lejlighed væl
ges nye repræsentanter til virksomheds
nævnet. Aftalen om „Demokrati på Ar
bejdspladsen" blev som bekendt revideret
i marts 1973, men sammensætningen af
virksomhedsnævnet er stadig den samme:

VN-sammensætning:
Direktionen
Via direktionen
Via arbejdsledere
Fra regionsnævn
Reddernes Landsklub
Arbejdslederforeningen
Chaufførernes Fagforening
Handels- og kontorfunkt.f.
Dansk Funktionærforbund
I alt

Antal medlemmer
8
1
1
7
1
1
1
1
1
22

Politi-PR
Pa færdselssikkerhedens område er sket en
ændring, der medforer, at visse politimed
arbejdere, som repræsentanter for Radet for
Storre Færdselssikkerhed vil få til opgave at
formidle politiets kontakt til offentligheden
i færdselssikkerhedssporgsmål. Siden 1947
har politimedarbejdere fungeret som lokale
repræsentanter for Rådet, men med en nu
gennemfort nyordning vil principperne for
Rådsrepræsentanternes bistand være æn
dret, ligesom der sker en udpegning af re
præsentanter for hver politikreds gældende
3 år ad gangen.
Der er således tale om en nystartet PRvirksomhed på lokalt plan for Rådet og poli
tiet, der forhåbentlig bliver til gavn for både
politi og offentlighed.
De lokale Falck-stationer kan drage nytte af
denne nystartede virksomhed ved at finde
frem til pågældende politimedarbejder og
yde fornoden lokal bistand i færdselssikker
hedssporgsmål.

Kranoline eller Krandesse?
Pa stationen i Lyngby har man haft en ansoger, der kun ville beskæftiges med kran
vognskorsel. Ansogeren var af hunkøn. Da
man for øjeblikket ikke har fundet tiden mo
den til så drastiske skridt, er sagen dog ind
til videre lagt i bero. Men vi må se i øjnene,
at den dag, hvor vore abonnenter kan blive
betjent af en kranoline eller krandesse. ikke
er fjern.
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Den 22. august 1973 afgik
redningsfører Ernst Carl
Brønning, Åbenrå, ved dø
den.
Ernst Brønning belv ansat i
1936 som redder i Haders
lev. I 1962 flyttede han til
Åbenrå, hvor han i 1969
blev udnævnt til rednings
fører.
Ved Ernst Brønnings død i
en alder af 61 år har korp
set mistet en loyal og pligt
opfyldende medarbejder og
kollegerne i Åbenrå en vel
lidt og god kammerat.
Æret være hans minde.

REDNINGSFØRER
Pr. 1. oktober 1973 er red
der Bent Ove Hansen, Køge,
udnævnt til redningsfører i
Greve.
Pr. 1. oktober 1973 er red
der Børge Daugaard Han
sen, Esbjerg, udnævnt til
redningsforer i Esbjerg.
HJÆLP 8/73

Den 15. oktober modtog
man meddelelse om, at
salgsinspektør Kurt Edel
sten, Frederikshavn, var af
gået ved døden.
Edelsten blev ansat som
redder i Frederikshavn i
1936. I 1942 overgik han
til salgsinspektørernes ræk
ker og var som sådan kon
taktmand mellem de man
ge abonnenter og korpset.
Han blev en kendt mand i
by og i landsdel og var
overalt en velanset person
med et godt humør og stor
arbejdslyst. Gennem det
sidste stykke tid var Edel
stens helbred ikke for godt,
og han havde været syge
meldt siden foråret.
Blandt personalet i Frede
rikshavn har man mistet en
god kollega og kammerat.
Æret være hans minde.

Pr. 1. oktober 1973 er red
der Ove Lausen, Åbenrå, og
redder Hans Jørgen Jessen,
Åbenrå, udnævnt til red
ningsførere i Åbenrå.

vagtmester
Pr. 1. september 1973 er
redderne Kjeld Andersen,
Horsens, og Villy Frederik

I en alder af 64 år er assi
stent Erik Ogstrup Nielsen,
Holbæk, afgået ved døden
den 19. oktober 1973.
Erik Ogstrup Nielsen blev
ansat som redder i Næstved
i 1944. I 1958 flyttede han til
Tåstrup, hvor han i 1963
udnævntes til vagtmester. I
1964 fulgte udnævnelsen til
assistent på stationen i Hol
bæk.
Ogstrup Nielsen var en vel
lidt og loyal kollega, der
ikke mindst ved sin store
interesse for at udbrede
kendskabet til korpset i
skoler og foreninger, var en
kendt person blandt korp
sets abonnenter og kunder.
Æret være hans minde.

sen, Vejle, udnævnt til vagt
mestre.
Pr. 1. oktober 1973 er føl
gende udnævnt til vagtme
stre:
Redder Kaj Kurt Nielsen,
Ballerup, redder Torben L.
Christensen, Ballerup, red
der Jens H. Pedersen, Ha
derslev, redder Hans Fr.
Carstensen,
Sønderborg,
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redder Poul Nielsen, Søn*
derborg, redder Hans J. W.
Hansen, Køge, redder Erik
B. Jensen, Vordingborg,
redder Ejner Møller Larsen,
Holbæk, og redningsfører
Svend Erik Samuelsen, Ho*
bro.

sen, Hellerup, udnævnt til
vagtmester.

Pr. 1. november 1973 er føl
gende udnævnt til vagtme
stre:
Redder
Kurt
Normann
Thomsen,
Frederikshavn,
redder Hans Viggo Johan
sen, Rødovre, redder Agner
Gert Olsen, Frederikshavn,
redder Claus Clausen, Hel
lerup, og redder Benny
Fjord Christensen, Odense.

Pr. 1. november 1973 er
vagtmester Jørgen Olsen,
Næstved, udnævnt til assi
stent i Haslev. Jørgen Ol
sen blev ansat som redder
i Næstved i 1961. I 1972
fulgte udnævnelse til vagt
mester.

Pr. 1. december 1973 er
redder Anker Lykke Ander
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Ovennævnte udnævnelser er
alle foretaget med uændret
tjenestested.

ASSISTENT

Pr. 1. november 1973 er
vagtmester Børge Jacob
sen, Odense, udnævnt til as
sistent i Odense. Jacobsen
blev ansat i Odense som

inkassator i 1942. I 1962 ud
nævntes han til vagtmester.
Børge Jacobsen har gen
nem hele sin ansættelses
periode været tilknyttet sta
tionen i Odense.

Pr. 15. november 1973 er
redder Bent Lerke Olsen,
Kerteminde, udnævnt til as
sistent i Ringe. Olsen blev
i 1967 ansat i Rødovre som
redder. I 1972 flyttede han
til Kerteminde, ligeledes
som redder.
Pr. 1. december 1973 er
redningsfører Karl Erik Jep
sen, Nørresundby, udnævnt
til assistent i Sæby. Jepsen
blev ansat som redder i
Nørresundby i 1963, og i
1970 udnævntes han til redningsfører.

Energi
I anledning af det udsendte cirkulære om
nedsættelse af energiforbruget meddeler
vor udsatte medarbejder, at han i mange
kroge har observeret, at en sådan nedsæt
telse har fundet sted i længere tid.

Vågen hvile
For nylig kom en indbydelse til internatio
nalt symposium over virkningerne af dyb
hvile i vågen tilstand. Dette fik vor ven
kammertjeneren, til omgående at udbryde,
at han ej behøvede at deltage, thi dette
havde han såmænd praktiseret længe.

Fra Miljøministeriet foreligger en ubekræf
tet meddelelse om, at arbejdet med be
kæmpelse af olieforurening indstilles på
grund af oliemangel.
HJÆLP 8/73
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