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Medarbejdere
i selska
bernes
bestyrelser?
Ved bekendtgørelse fra Han
delsministeriet af 21. novem
ber 1973 er der åbnet ad
gang for, at medarbejdere i
aktieselskaber med over 50
ansatte kan anmode om at
foretage valg af 2 medlem
mer til selskabets bestyrelse.
For Falck-koncernen bety
der det, at der for hvert
Falck-selskab kan vælges så
danne medarbejderrepræsen
tanter, såfremt medarbejder
ne ønsker det. Initiativet
skal således komme fra med
arbejderne.
Hvem kan anmode
Anmodning om medarbej
dervalg til bestyrelser kan
normalt kun komme fra et
flertal i selskabets samar
bejdsudvalg
(virksomheds
nævn), faglige organisatio
ners klubber, der repræsen
terer mere end 1/10 af de
ansatte, eller såfremt PIO af
medarbeiderne ved under
HJÆLP 1 /74

skrift selv anmoder om valg.
Krav om afstemning skal
fremsættes over for selska
bets bestyrelse, der senest 4
uger efter drager omsorg for
nedsættelsen af et valgud
valg.
I Falcks tilfælde er det ved
taget af virksomhedsnævnet,
at såvel anmodning om re
præsentation som nedsættelse
af valgudvalg påtages af
virksomhedsnævnet, der i
henhold til ministeriets be
kendtgørelse § 5 stk. 2 er
kompetent til at drage om
sorg for sagen - såfremt
medarbejderne hos os ønsker
at blive repræsenteret.
Afstemningen
Afstemning om, hvem der
skal vælges, foregår som
skriftlig hemmelig afstem
ning. Kandidaterne fastsæt
tes på den måde, at valgud
valget indkalder forslag til
kandidater fra medarbejder
ne og undersøger, om de fo

reslåede kandidater er valg
bare. Valgbar er enhver, der
på valgdagen er ansat og
har været ansat i mindst 1
år. Samtidig skal pågælden
de være myndig.
Med hensyn til kandidater
er der således ikke nogen
bestemmelser om. at det f.
eks. skal være reddere, fordi
reddergruppen er større end
andre grupper i korpset. For
den sags skyld kan kandida
ter hos os være alle fra kon
torbud til økonomichef.
Det eneste, man må håbe,
er, at de foreslåede og må
ske til sin tid valgte kandi
dater har så meget forståelse
for bestyrelsesarbejdets an
svar og problematik, at me
ningen bag bekendtgørelsen:
at medarbejderne sikres ind
flydelse på væsentlige for
hold i virksomhedens ledel
se, vil give sig udslag i prak
sis.
pk
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Søndag den 2. december kom syv af vore stor
københavnske stationer ud for en kompliceret
ulykke, der satte såvel redningsmændenes dygtig
hed som fantasi på en prøve. Fra alle sider har vi
fået tilkendegivet, at redningsarbejdet var godt præget af den professionelle indsats, der kende
tegner Falck-folk, når de er bedst.
Ulykken
Ringtoften i Skovlunde be
står af nogle fire-ctagers
ejendomme, der er opført
som murstensbyggeri med
armerede betonadskillelser,
'ragkonstruktionen er spær
med etcrnittag. I nr. 167,
der er endeopgang i en af
ejendommene, sker kl. ca.
11.15 en gaseksplosion. Her
ved styrter gavlen sammen
og river det meste af byg
ning og inventar i fire lejlig
heder med sig. Foran gavlen
var en yndet legeplads for
børn.
Beboerne hidkaldes natur
ligvis af eksplosion og sam
menstyrtning og i et inferno
af murbrokker, støv, gråd
og råb fra beboerne og til
ilende synes situationen i
første omgang uoverskuelig.

Melding og udrykning
Det ligger fast, at der er gået
nogle minutter fra eksplosio
nen indtraf til den første
melding indgik. Utvivlsomt
skyldes det, at alle er løbet
fra telefoner til ulykkesste
det for at se, hvad der var
sket.
Til gengæld kom der efter
kl. 11.23 en bølge af meldin
ger, dels til 0-0-0 og dels til
politi og Falck direkte.
Vor station i Ballerup mod
tog første melding fra 0-0-0
kl. 11.23. Meldingen lød på:
Hus styrtet sammen.
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Station
Ballerup
foretog
i første omgang normal
brandudrykning med auto
mobilsprøjte og d rejestige.
Derudover sendte man en
ambulance, redningsvogn og
ledervogn. Samtidig blev katastrofecentralen i Gladsaxe
underrettet, hvorefter alle
omliggende stationer blev sat
i beredskab.
Overblik
Trods det, at de første
Falck-folk mødte en hel del
virvar på stedet, lykkedes det
hurtigt
for
stationsleder
Ernst Daugaard at få et
overblik over situationen.
De fire tidligere oven på
hinanden værende lejligheder
var væk, beboerne på mod
satte side af trappen var i
sikkerhed. Cirka 5 tilskade
komne var til at få øje på i
ruinerne, og et uvist - men
mindre - antal blev meldt
savnede. Derudover kunne
det ikke udelukkes, at et el
ler flere børn havde befun
det sig legende under gav
len.
På denne baggrund blev der
omgående givet tilbagemel
ding med anmodning om
mindst 5 ambulancer ekstra,
mandskab til redningsarbej
det og distriktsleders tilstede
værelse.
1 mellemtiden var der pa
grundlag af meldingerne, der
til stadighed indløb, iværksat
HJÆLP 1/74

De fire raserede lejligheder I Skovlunde.

katastrofealarm med merhjælp, og det betød i praksis,
at i alt 16 ambulancer og 9
HJÆLP 1/74

brand- og redningsvogne an
kom på stedet inden for et
kvarter.

Redningsarbejdet
Medens 7 tilskadekomne
blev ført til Københavns
Amts Sygehus i Glostrup,

5

blev sygehuset sat i alarm
beredskab, og da det fra ste
det blev meddelt, at et eller
flere børn var i live i rui
nerne, kørte et narkosehold
under ledelse af overlæge
Ole Mogens Hansen til ste
det i en Falck-ambulance.
Hele redningsarbejdet blev
koncentreret om at få disse
børn - der viste sig at være
henholdsvis 15 og 21 år fri af ruinerne. Eftersøgning
og politiets foreløbige afhø
ringer kunne ikke bekræfte,
at der herudover skulle be
finde sig flere end 2 perso
ner, med hvilke der over
hovedet ikke var kontakt,
skønt bygningen blev gen
nemgået og undersøgt fra tre
sider. Det var en umådelig
lettelse for redningsmandska
bet, at politiet så hurtigt og
præcist kunne fortælle, hvor
mange der skulle være i
ruinerne.
21-årige Pia Burmeister og
15-årige Linda Larsen blev
et kapitel for sig selv i dansk
redningshistorie. De lå dybt
gemt i minerne, den ene med
en betonklods få centimeter
over sig, den anden med et
badekar som beskyttende
hætte.
Under ledelse af distriktsle
der Kaj Olsen, brandinspek
tør B. Nøhr og stationsleder
ne Ernst Daugaard og Hen
ning Ingemann Petersen blev
der med en fantastisk ro og
præcision pillet murbrokker
fra hinanden, foretaget af
stivning og ført beroligende
6

samtaler med pigerne. Over
læge Ole Mogens Hansen
foretog -- iklædt kedeldragt
og beskyttelseshjelm - en
visitation af de to unge pi
ger, og det lykkedes efter
fire timers forløb at få dem
frigjort og bragt til hospita
let.
At det i det hele taget lykke
des, er der kun grund til at
glæde sig over. Hele tiden
blev taget chancer med redningsmændenes liv som ind
sats. En første plan om at
trække bygningen fra hin
anden og derved fjerne yder
ligere nedstyrtningsfare måt
te opgives. Det ville sand
synligvis have kostet pigerne
livet. Der blev i stedet ar
bejdet med udgravning fra
kælderen - og når det ikke
syntes at gå - forsøgte man
at fjerne stenene ude i det
fri.
Redderne
Jørgen
Lund,
Hans Jørgen Søberg og assi
stent Axel Vorm talte kon
stant med pigerne - forkla
rede dem situationen, bero
ligede dem og fortalte, hvad
der blev gjort for at frigøre
dem.
Alt imedens arbejdede redningsføreme Osvald Hørdum
og Bent Stecher sig langsomt
men sikkert med livet som
indsats ind til pigerne og
skaffede en acceptabel trans
portvej ud til friheden. Fle
re uheldige omstændigheder
spillede ind. Der løb vand
ned i hulrummet, så pumpe
materiel hele tiden måtte væ-

re parat. Og sidst men ikke
mindst blev der sporet
brand i umiddelbar nærhed
af pigernes opholdssted.
Da redningsarbejdet måtte
foregå med yderste forsigtig
hed og tiden derved løb,
blev fremskaffet en varmluftkanon for at holde piger
nes legemstemperatur.
Samarbejdet perfekt
Den lille katastrofealarm
HJÆLP 1/74

fremmode af ert byggekran
og lignende opgaver, som
man her er eksperter i.
Læger, politi. CF, BMS og
Falck arbejdede fint sam
men. Samtidig anvendte vi
et nyt system med at give de
mange
pressemedarbejdere
en løbende orientering. Det
bevirkede, at redningsmændene kunne arbejde ufor
styrret, medens pressen til
gengæld fik de oplysninger,
de søgte.

Lægeholdet fulgte opmærksomt
redningsarbejdet.

medførte et større opbud af
redningsfolk fra Falck - 71
mand - politifolk under le
delse af politimester Mogens
Gran og en deling fra Civil
forsvarskorpset i Hillerød
på 24 mand, ligesom 0-0-0
foranledigede de to am
bulancer fra Københavns
Brandvæsen til stedet. Her
udover ydede BMS også en
udmærket indsats med hurtig
HJÆLP 1 »74

Oprydning
I løbet af eftermiddagen
blev det fra politiet defini
tivt tilkendegivet, at der ud
over pigerne kun skulle have
befundet sig to personer me
re i ejendommen. Den ene
blev hurtigt fundet, den an
den blev fundet ud på afte
nen efter, at 200 tons mur
brokker var fjernet. De var
begge omkommet.

Hvad lærte vi i Skovlunde?
Selv om selve rednings
arbejdet gik upåklage
ligt, er det klart, at man
lærer noget. I dette til
fælde konkretiserer er
faringerne sig til føl
gende:
ang. alarm
I katastrofeplanerne har
Falck udpeget såkaldte
katastrofecentraler. Når
en ulykke af katastrofe
lignende karakter sker i
et område, hvor en stor,
vagtmesterbetjent
sta
tion er nærmere end ka
tastrofecentralen, kunne
det måske være hen
sigtsmæssigt, om kata
strofecentralen og pgl.
station blev enige om, at
sidstnævnte i denne ene
situation fungerede som
„områdeleder" Et tak
tisk system, der bl. a.
kendes fra SAR-alarmeringerne.
Vort nuværende radionet
i Storkøbenhavn ligger
p.t. på så mange fre
kvenser, at der ved ulyk
ker som den i Skovlun
de bliver foretaget til
bagemeldinger til for
mange vagtcentraler. Dette kan løses ved, at
lederne på forhånd bli
ver enige om én station
at tilbagemelde til
og
at denne station til sta
dighed holder andre un
derrettet. Når Falcks nye
radionet ad åre er en
realitet, bliver dette ikke
et problem længere.
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ang. materiel
Vort udmærkede E-materiel
på Sundbyvester
gjorde fin fyldest, lige
som
redningsvognene
yder god indsats. En
keltvis har de ikke det
meget materiel, men blot
en 3-4 er samlede på et
sted, er materielkapaci
teten god. Derfor skal
så mange redningsvogne
som muligt tilkaldes.
Lysanlæggene kan give
støjplage, der f. eks. kan

få murbrokker til at styrte
sammen. Derfor bør de
placeres så langt væk
som muligt, eller lysnetforbindelse etableres, og
i den forbindelse vil po
litiet som regel altid kun
ne rekvirere en vagtha
vende elektriker.
Falcks materielkapacitet
synes at være tilstræk
kelig - også under forhold som i Skovlunde.

Se iøvrigt side 21

Reddere og brandmænd fra Ballerup og afdeling E's folk foretog en
udmærket afstivning af kælderen.
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Beredskabsplan
STitisÄ. SNE!

/SS "
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SNEKAOS PÅ HELE BORNHOLM skrev efter
middagsbladet „Bornholmeren“ torsdag den 29.
november - og det var ikke helt forkert! Overalt
på øen var der i natte- og morgentimerne faldet
10-30 cm sne, der sammen med en kraftig sne
fygning og yderligere snefald om eftermiddagen
hurtigt lukkede alle veje på øens nordlige del.
Skolebørnene holdt fri, og også mange voksne
måtte opgive at komme på arbejde, da selv DSBbusserne havde svært ved at komme igennem sne
masserne.

Situationen
FALCK-redderne på Born
holm holdt dog ikke fri tværtimod arbejdede alle i
døgndrift. Allerede torsdag
middag havde man haft hen
mod 50 anmodninger om as
sistance til fastkørte biler,
og eftermiddagen bød på et
endnu større pres for vagt
centralen i Rønne, der diri
gerer øens to FALCK-statioHJÆLP 1/74

ner. Alt disponibelt personel
var indkaldt, saledes al alle
kranvogne kunne køre med
to mands besætning. Allige
vel måtte vagtmestrene for
berede kunderne på adskilli
ge timers ventetid, da vor
primære opgave ud over den
akutte hjælp blev assistancer
til det store antal sneryd
ningskøretøjer, der var sat
ind.

Samarbejde
På Bornholm udsættes man
ofte for endog meget krafti
ge snefald, og efterhånden er
øens beredskabsplan „SNE“
blevet rutine. Man kan jo
ikke her som andre steder
i landet kalde assistance fra
de omkringliggende statio
ner, så Rønne- og Nexøstationeme må klare opga
verne alene også i dis
se
spidsbelastningssituatio
ner. Stor hjælp får man
dog fra CF-sektionen i Al
linge og Abnegårds Kaserne
i Rønne, med hvilke både
vejvæsen, politi og FALCK
har et fortrinligt samarbej
de. Begge værn er altid pa
rate med ekstra snerydningsog kranmateriel, når det kni
ber, og adskillige ambulan
ceudrykninger er i tidens løb
foretaget med hjælp fra sne
plove og bjærgningsvogne til
hørende CF eller militæret.
Trods øens afsondrethed bli
ver situationerne altså aldrig
helt uoverskuelige.
9

Torsdag
kom der mere sne om efter
middagen. Dette gav flere
problemer, ikke mindst for
di øens store MAN-bjergningsvogn kørte fast, og
FALCK og CF måtte til
bringe en halv snes timer
med at bringe den 10 tons
tunge vogn flot igen. End
videre kørte frømandsvog
nen fast i Klemensker på vej
hjem fra en assistance til en
ko, der var faldet i et vand
hul. Da frømanden Per (Ja
cobsen) ikke kunne få vog
nen fri ved egen hjælp, løb
han de 12 km hjem til sta

tionen, da han vidste, at kol
legerne havde travlt med an
dre opgaver. Det skal lige
bemærkes, at de 12 km blev
tilbagelagt i høj sne og iført
den tunge frømandsdragt!!

Fredag eftermiddag
havde man haft ca. 700 hen
vendelser og udført omkring
150 assistancer. Når det vi
des, at øens gennemsnitlige
assistancetal er 60 pr. døgn,
vil man forstå det pres, vagt
mestre og reddere var udsat
for. På begge stationer ar
bejdede alle i døgndrift, og
familien blev kun set, når

der blev tid til at sluge af
tensmaden eller måske få et
par limers hvile.
Vejvæsenet havde nu fået
åbnet de største amtsveje,
og Rønne-stationens første
opgave blev at hente en
mælketankvogn, der var kørt
fast 30 timer forinden. Hel
digvis for chaufføren var
der kun få hundrede meter
til det nærmeste hus, hvor
hjælpsomme mennesker bød
på husly og mad.
Fredag aften var situationen
overskuelig, og alle hasteopgaver var udført. Frivagter
blev herefter sendt hjem for
at hvile, således at man lør
dag morgen (1. december)
kunne tage fat på at få ryd
det vejene for de hundrede
vis af biler, der var kørt
fast eller var kørt i grøften.

Lørdag
var første dag i Rønne for
vagtmester Niels Holm, tid
ligere Hellerup. Han fik hur
tigt sin sag for, men med bi
stand fra Olesen (vagtme
ster) og Pedersen (overassi
stent) gik det alligevel.

En kras omgang med frigø
relse af en sneplov på Krashavevej.

10
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Nilsson (stationsleder) tilret
telagde sammen med Peder
sen dagens program, så der
kunne blive ryddet op i vag
tens assistancesedler. 6053
(ladvogn) med Gunnar (Sø
rensen) ved rattet tog sig af
starter og bugseringer inde
i byen, mens Landroverkranvognen sammen med
Gert (Bengtsen) og Jørgen
(I ind) klarede bjærgningsop
gaverne i Ronnes nærmeste
omegn. 6896 (Mercedes 328).
ført af Thorsen og Ole
(Holm), gik i gang med en
systematisk oprydning på de
nordbornholmske landeveje.
Endelig blev den svære
bjærgningsvogn (MAN) be
mandet med Finn (Johansen)
og Preben (Windfeldt Han
sen) med det formål at tage
sig af de vanskeligste bjærg
ningsopgaver på de mere
sparsomt ryddede veje og
andre steder, hvor den firehjulstrukne vogn viser sin
styrke.
Sygeturene skulle klares af
Henning (Bech) og Fer teisen
i stationens nyeste Mercedes
med bistand fra Poul (An
dersen) i Taunus'en.
Med Rutsker kirke som baggrund bringes en Fiat 1100
op på vejen, hvor den hører
hjemme.
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I Nexø startede Poul (Jør
gensen). Svend Åge (Larsen),
Gert (Nielsen) og Grønne
gård med kranvogn, vejpatruljevogn og DODGE-ambulance, og stalionsleder
Knud Pi hl så dem ikke igen
før sent om aftenen. Han fik
samænd også nok at se til
med brand i Nexø, samtaler
med Rønne og besvarelse
af telefonopringninger fra
abonnenter, der på grund af
travlhed ikke kunne komme
igennem til vagten i Rønne.
Endelig var han sammen
med en frivagt det bered
skab, der i givet fald kunne

klare en ambulanceudryk
ning. Dette blev i Rønne
klaret af Nilsson, Pedersen
og Henning (Kofoed). Hen
ning er normalt salgsinspek
tør pa øen, men titlen „alt
muligmand“ ville passe bed
re, da han er manden, der
springer ind på en manglen
de plads - det være sig som
2. mand på en ambulance
eller som afløser i vagten.
Vi kiggede ind på Rønnestationen for at se, hvad der
egentlig sker på sådan en
dag på Bornholm:
Se næste side:

|
|
I
'
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Med Finn og Preben
i eventyrland
Med Finn og Preben kørte jeg hele dagen rundt i
nordlandet for at få et indtryk af, hvad snevejr på
Bornholm betyder. Allerede i udkanten af Rønne
kunne vi se det snedækkede landskab, og som vi
kom nordpå, følte vi os mere og mere som værende
i eventyrland. Hist og her skimtede man i grøfterne
taget af en personvogn eller udstødningsrørel af
en gravemaskine. Til andre tider tilkendegav et
stillestående, gult blinklys, at en sneplov var kørt
fast. Den blev omgående hjulpet fri og kunne
fortsætte rydningen. Oftest så sneplovsføreren
meget forundret på os, når Finn og Preben på et
par minutter fik halet den plov fri, chaufføren
havde bakset med en halv times tid.
Ved Klemensker fandt vi en Simca 1100, vi skulle
bringe i garage. Umiddelbart så det ud til, at vi
skulle på et større snerydningsarbejde, men efter
at Preben hurtigt havde fået startet vognen, be
høvede Finn og jeg blot at skubbe på, og den gik
nemt ud gennem en meter sne. Som Preben sagde
bagefter: „Det er første gang, jeg har skovlet sne
med en SIMCA!“
Ved Nyker hentede vi en gammel Anglia frem i
dagens lys. Den blev hensat til senere afhentning
- den kørte i hvert fald ingen steder ålene!
I Rutsker afleverede vi den VW, vi havde hentet
i en snedyne på amtsvejen. Glad over at møde et
par venner i nøden spurgte en ung mand os, om
vi kunne få hans vogn i gang. Finn svarede bered
villigt jo, men alligevel blev det nok den vanske
ligste opgave, vi kom på den dag, for bilen var
ikke til at se! Ejermanden kunne dog udpege den

Redder
Finn
Johansen.

Redder
Preben
Windfeldt
Hansen.
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snebunke, i hvilken bilen skulle befinde sig, og
ganske rigtigt dukkede en gammel FIAT 1100
frem efter kort tids gravearbejde. Og nu kom
vi på arbejde: Et er at have godt bjærgningsmate
riel til sin rådighed, men hvad hjælper det, når
FIAT’en er tæret op i undervogn og vanger, så
man ikke kan finde egnede anhugningssteder?
Nåh, Finn og Preben arrangerede et par mirakler,
og op af grøften kom den da.
I Slotslyngen hentede vi den lokale elektrikers
varevogn. Desværre for ham havde han glemt at
lukke vinduerne, da han forlod den, så han blev
nødt til at skovle sne i bilen, før den blev „hængt“
til tørre.
Dette var blot et par af de talrige opgaver,
FALCK på Bornholm klarede i disse snedøgn.
Efter at Finn i 6-7 timer havde ført os rundt i et
terræn, jeg ikke havde vovet mig ud i på ski,
spurgte radioen, om vi ville have kaffe eller en ny
tur. Jeg tror nok, at jeg lidt hurtigt fik sagt
KAFFE, men Finn og Preben så nu ud til at være
ret tilfredse med at „være nødt til at komme hjem
med feriedrengen“, som de sagde. Trods den gode
vilje duer heltene ikke uden mad og drikke - hel
ler ikke på Bornholm.
Dette lørdags-døgn udførte stationerne i Rønne
og Nexø 134 assistancer mod normalt et halvt
hundrede, så det er ikke så underligt, at der var
travlhed overalt. Flere var på vagt på tredje døgn,
kun afbrudt af nogle timers søvn. Arbejdet var
først og fremmest kendetegnet af lysten til at få
arbejdet udført. Frivagterne bryder sig ikke om at
sidde hjemme, når kollegerne slider i det - de
møder af sig selv op på stationen og hjælper til.
Familielivet klares så en anden dag.
At det er et hårdt slid, er der ingen tvivl om.
Som Olesen sagde hen ad lørdag aften: „Ded e’
fint, a enj ønte må tjøra i mor’n, så kanj horrarna
få lov a sava!“
-greve13

Tankvognsuheld ved Faaborg
Den 9. november 1973 kl. 17.57 meldte politiet
i Svendborg via 000 til stationerne i Svendborg og
Fåborg, at der på hovedvej A 8 ca. 15 km fra Få
borg var væltet en tankvogn med anhænger.
Udrykningen
Stationerne i Ringe og Oden
se blev omgående alarme
ret, hvorefter nedenstående
materiel blev afsendt til
ulykkesstedet under ledelse
af stationsleder Ewald Mad
sen.

Uheldsstedet
Ved ankomsten til uheldsstedet konstateredes, at ulyk
ken var sket i et vejsving.
Tankvognen var væltet rundt
på vejen og var havnet på
hjulene på et lavtliggende
areal ved siden af vejen.
Tankens bagende var helt
slået af, og hele området var
omgivet af benzindampe.
Anhængerens fortøj var ryk
ket af, og anhængeren var
trillet flere omgange, inden

14

den til slut var havnet inde
på en mark. Anhængeren var
tom.
Chaufføren oplyste, at tank
vognens fem rum tilsammen
havde indeholdt 12.000 liter
benzin og 2.100 liter fyrings
olie. Til at begynde med
skønnedes det, at kun 3.000
liter benzin fra det bageste
rum var løbet ud, men da
rummene blev kontrolleret,
viste det sig, at hele vognens
last på i alt 14.100 liter var
strømmet ud.
Udlægning af skum
Mandskab fra stationerne
Fåborg og Ringe udlagde
straks skum (skumtype 2/75)
over såvel tankvognen som
hele det forurenede område.
I alt blev benyttet 285.000 li
ter skum.

Redningsarbejdet
Tankvognen blev herefter
trukket ud af det forurenede
omraue. En nærmere under
søgelse godtgjorde nu, at de
forskellige rum var brækket
fra svøbet hvorfor hele vog
nens last var løbet ud fra
bagenden.
Anhængeren
blev
derpå
bjærget, og tre kranvogne
transporterede vogntoget til
Fredericia.
Forurening
Et større område var forure
net af den udstrømmedc
benzin og olie. Dette forsøg
te man at suge op med
ØSA-anhængeren, men dette
viste sig at være umuligt,
idet væsken hurtigt blev ab
sorberet i jorden.
1 en dybde af ca. 1.20 meter
var der på stedet et lag af
meget klæbrig ler, hvilket
forhindrede væsken i at
trænge længere ned i jor
den.
Efter samråd med brandin
spektør N. S. Christensen,
Fåborg, sattes ild til hele del
forurenede
omrade,
der
brændte kraftigt i 24 timer.
Samtidig etableredes en sik
ring med 3 stk. 2/75 ror.
For at holde branden vedlige blev der i dc sidste linier
gravet nogle sugerender på
den lavesle del af arealet.
Skønsmæssigt blev der på
denne måde afbrændt et sted
mellem 11.000 og 13.000 li
ter væske, inden redningsop
gaven kunne betragtes som
afsluttet.
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Tankvognens svage punkter er
enderne. Her ses tydeligt, hvor
ledes bagenden af hovedvognen
er trykket ud ved sammenstødet.
De to hjulpar foran i billedet til
hører anhængeren.

Tanken blev næsten slidt igen
nem under kureturen hen ad lan
devejen. Der gik hul forrest
(markeret i cirkel).

Redder Lars J. Mortensen fra Få
borg var synligt imponeret over
skummængden. Forøvrigt var sta
tion Fåborg heldig med vejret.
Ikke en vind rørte sig.
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Så længe
hjertet kan slå!
Behandling af hjertestop i
storkøbenhavnske ambulan
cer er endelig en realitet.
Hjerteambulancerne har læn
ge været det - og længst i
(Hostrup, hvor en hjerte
ambulance har stået køre
klar i over et ar. Fire
andre stationer i området
omkring Københavns Amts
Sygehus i Glostrup råder nu
over ambulancer med udstyr
til aflæsning af hjertekardio
gram samt defibrillator til
genoplivning med elektrisk
chok. Det drejer sig om sta
tionerne i Tåstrup, Brøndby,
Rødovre og Ballerup. For de
sidste tre stationerns ved
kommende er der tale om
ambulancer med mobilt hjer
tebehandlingsudstyr.
Den
dag, hvor defibrillation kan
foretages allerede i hjem
met, er således ikke fjern.
Fem hjerteambulancer er i
beredskab i oplandet om
kring Københavns Amts Sy
gehus i Glostrup. Sidste for
hindring for effektivisering
af systemet er overvundet,
og forsøget er sat i gang.
Uddannelse af mandskabet
på de af forsøget berørte
stationer var den sidste del
af forberedelsesarbejdet.
O verlæge A sger Pedersen,
Københavns Amts Sygehus
i Glostrup, som forestår for
søget med hjerteambulancer
16

ne, har ligeledes været den,
der bibragte redderne den
fornødne viden for at kunne
foretage hjertebehandling i
ambulancen. Til undervis
ningen har Asger Pedersen
udarbejdet en lærebog for
personalet. Den hedder kort
og godt „Hjerteambulancer
ne i Glostrup“ og omhand
ler
udover en indledning
der overbevisende redegør
for baggrunden for forsøget
alle for hjertebehandlingen
relevante oplysninger.
Der fortælles generelt om
hjertesygdomme. Elektrokar
diogrammer, som de ser ud
i de forskellige tilfælde, er
afbildet. Vigtigheden af at
montere elektroderne kor
rekt påpeges. Og selve an
vendelsen af hjerteambulan
cen fra alarmeringen til an
komsten til sygehuset gen
nemgås grundigt.
Fire klasser med hver om
kring en snes elever er
foreløbig blevet undervist.
Kurserne fandt sted dels i
skolestuen i Gladsaxe og
dels på Kardiologisk afsnit
på Københavns Amts Syge
hus i Glostrup. Den teoreti
ske del af undervisningen
blev rigeligt suppleret med
lysbilleder, film og brug af
over-head projektor.
Asger Pedersen gennemgik i
løbet af kurset lærebogen

med eleverne. Der blev givet
tid til at stille spørgsmål, og
enhver diskussion blev be
handlet seriøst. De af ele
verne stillede spørgsmål bar
også tydeligt præg af, at man
på forhånd var bekendt med
bogens stof. Eleverne virke
de både meget positive og
interesserede. En del nærede
dog en vis skepsis over for
HJÆLP 1174

afdelingen. Med hensyn til
defibrillation måtte dukke
Anne stå for skud. Og alle
elever fik lov at prøve at de
fibrillere.
Der er ingen tvivl om, at
kurset var udbytterigt for
begge parter. Falck-folkene,
der fremtidig skal bemande
hjerteambulancerne, fik mu
lighed for at eliminere
tvivlsspørgsmål og få belyst
eventuelle svære punkter i
lærebogen. Desuden fik de
større tillid til det kommen
de arbejde med hjertepatien
ter ved både at se og høre
om det fra et menneske, der
i det daglige udelukkende
beskæftiger sig med hjerte
sygdomme. For overlæge As
ger Pedersens vedkommende
må det være betryggende at
have
stiftet
bekendtskab
med de mennesker, der i
fremtiden kommer til at fun
gere som sygehusets forlæn
gede arm. Alt i alt må det
jo siges at være et projekt,
enhver kan gå helhjertet ind
for.
ruth
Udstyr i hjerte
ambulancerne:

det ansvar, det nu engang er
at skulle defibrillere. Hertil
sagde Asger Pedersen:
Idet der via elektrokardio
grammet er etableret kontakt
med hospitalet, vil ansvaret
også være henlagt hertil.
Ordren om defibrillation
kommer fra en læge på hos
pitalet, så rent faktisk kan
man sige, at der altid er en
HJÆLP 1/74

læge med i ambulancen, når
defibrillation foretages.
På Kardiologisk Afsnit på
sygehuset stiftede eleverne
bekendtskab med elektro
kardiogrammer og defibril
lation i praksis. Til at de
monstrere de typiske hjerte
rytmer ved forskellige syg
domme havde man „bånd
optagelser“ fra patienter på

ekg-apparat med oscillo
skopskærm
defibrillator og
defibrillationselektroder
ekg-elektroder
elektrodevæske
elektrodepasta
stærkstrømshandsker
radio
telefonrør til radio
apparat
højttaler
stopure
derudover forefindes i
ambulancerne alminde
ligt
krævet
genopliv
ningsudstyr.
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Det er søndag, og privatbilerne har fri. Men har Falck også fri. På Falckstationen i Helsingør kunne vi for nylig opleve en jævn assistancefordeling
på en trafiksvag vinterdag.

Billøs -men ikke assistancefri
En både naturlig og hyggelig start på en
bilfri dag er cn tur med kystbanetoget.
At det er søndag, og at klokken kun er
otte, tager egentlig ikke noget af hyggen.
Uden for toget daler sneen blød og hvid
og lægger sig dekorerende på huse og
træer. En hjort i skovtykningen synes at
spørge, om vi nu også har lov til at køre
i dag.
At stige ud af toget i Helsingør derimod
giver straks en helt anden følelse. Her
nærmest stormer det, og sneen er hård og
slår en i ansigtet. - Mon det får nogen
indflydelse på dagens forløb?
Allerede ved ni-tiden er man samlet med
vagtholdet i dagligstuen. To mand skal
dog snart af sted til en rudedækning i
Kvikly. Man snakker om dagen i går, og

der fortælles også beredvilligt om fore
gående billøse søndage. Har man mærket
noget til, at de har været billøse? Tja . . .
assistancetallet for en normal søndag i
Helsingør svinger stærkt mellem 20 og
80 - og med hovedvægt på autohjælp.
På en af de billøse søndage var der 45
autoassistancer alene, så det er lidt svært
at udtale sig. Vi må altså se, hvad dagen
i dag bringer.
Kl. 10.08 er der opkald til dagens første
sygetransport. Jørgen Jensen og Steen
Olsen skal køre, og undertegnede bliver
altså tredje „mand“ på vognen. Af sted
går det til Espergærde. Stille og roligt.
Gennem et malerisk snelandskab. Nu er
vinden også løjet af her på disse kanter.
Jørgen Jensen og Steen Olsen.
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En lammet patient på orlovstur fra syge
huset er blevet forkølet i hjemmet og skal
tilbage til hospitalet. Kl. 10.30 er både
patient og kørestol vel anbragt i vognen,
og vi sætter kurs mod Eshønderup Syge
hus - fysiurgisk afsnit nærmere betegnet.
Der er tid til en tår kaffe med sygehus
personalet, for næste patient skal først
hentes i Helsingør klokken tolv.

Tilbage til Helsingør. Der skal køres me
get forsigtigt, for overalt er vejene fed
tede. Bare nu folk tager sig i agt.
Kl. 12.00 præcis henter vi en politimand.
Han har lungebetændelse og bliver kørt
til Øresundshospitalct. Efter denne tur
bliver vi kaldt hjem.
Mens vi har været ude, har der været en
start, og de to folk, der blev sendt på
rudedækning, er kommet hjem kl. 11.10.

Så er der en siddende transport til ind
læggelse, og bagefter skal et toårigt barn
køres til undersøgelse for brud på den
ene arm. En hjemmeulykke med hjerne
rystelse til følge er næste hændelse, der
kræver kyndig transport. Offeret - en
14-årig pige - køres til observation på
ØH. Straks derefter skal vi - ligeledes
på ØH - afhente en mor og hendes to
dage gamle barn. Det er en overførsel til
Antoniehus - et føde- og rekreations
hjem.

Helt uafhængig af oliekrise og billøs søn
dag får en ung kvinde besvær med sin
blindtarm. Selv mener hun, at det er et
medicinsk tilfælde, for hun har prøvet
det før. Roligt og afslappet møder hun os
i hjemmet, og på ØH spadserer hun selv
ind på stuen.
Og nu går det stærkt, for vi skal have
eftermiddagskaffe med brød. På statio
nen samles alle hurtigt om kaffebordet.
Der snakkes om løst og fast. Husk, der
er billard-match mellem Danmark og
Sverige i TV i eftermiddag. Colombofilmcn i aften vil man også gerne se.
HJÆLP 1/74

Niels Kunert måtte affinde sig med, at telefonen
også ringer hos Falck på en billøs søndag.

Næste assistance klares med en P-vogn.
Der skal køres med en blodprøve. Og så
er kl. 14.50, og vi bliver kaldt til en forskåret patient. Mandskabet på vognen
har vi i mellemtiden rokeret lidt rundt
med. Det er nu redder Lars Hansen, der
kører i stedet for Steen Olsen. Jørgen
Jensen og undertegnede er stadig med på
vognen.
Vi når frem og finder den sårede. En
ung og temmelig forvirret mand, der be
stemt ikke husker at være gået igennem
sit lukkede vindue. Ikke desto mindre
bærer han ret tydeligt præg af det. Og
ruden er da også knust. Ind i vognen og
af sted til sygehuset... Nu er vi ved at
være upopulære på hospitalet. Behøver 1
at komme hele dagen med småskader?
Ved I da ikke, at vi strejker? Nå - man
tager sig alligevel kærligt af den unge
mand. Og vi kan køre hjem. Vagtmeste
ren bekræfter det over radioen: - 161
kommer bare hjemad!
Små syv billøse timer er nu gennemlevet
hos Falck i Helsingør. Og hele tiden har
der været noget at køre med. I hoved
sagen har der været tale om assistancer,
der ikke lader sig påvirke af forbud mod
privatbilisme.
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Morten Hastrup, Steen Olsen, fru og hr.
Carsten Nielsen samt Niels ‘Kunert om
kring kaffebordet I Helsingør.

De billøsc timer søndag den 16. decem
ber tegnede sig for i alt 7 ambulance
kørsler, 7 sygetransport I og 7 sygetrans
port II, 2 rudeafdækninger efter indbrud
samt 8 starter og 8 bugseringer. I alt 16
assistancer til biler på en billøs søndag.
Når man til sammenligning betænker
Helsingørs mellem 20 og 80 assistancer
på en „normal“ søndag, er det unægtelig
noget svært at drage konklusioner.
Hvilken effekt har en billøs søndag på
arbejdsgangen på en Falck-station? Kan
man i det hele taget undersøge det i Hel
singør? På en station hvis assistancetal i
forvejen er stærkt afhængigt af såkaldt

store dage og weekends. Af vejrlig, be
søgsantal fra Sverige og meget mere. 16
assistancer til biler er muligvis lige så
mange som „normalt“. Måske skyldes det
snevejret og måske det faktum, at de
biler, der måtte køre, har været udsat
for mere end normalt. Vi kan ikke kon
kludere. Kan kun notere os, at billøs
søndag ikke er ensbetydende med ledig
gang på Falck-stationerne. Og yderligere
mærke os en tendens til stigende antal
skadestuekørsel, som . folk normalt er i
stand til at klare selv. En forholdsvis
stille men „temmelig normal“ søndag i
Helsingør kan man vist kalde det.
Ruth

BREVE UDEFRA

Falck-Zonen
Herning
Jeg har for vane at
må rose, når der er
Da der i går var en
og kyndigste hjælp

gøre vrøvl, når der er noget, jeg er utilfreds med, hvorfor jeg også
grund til det.
forbandet bilist, der forsøgte at tage livet af mig, fik jeg den bedste
af Falck. Det tjener Falck-Zonen til ære.
Mange venlige hilsener
Robert Pedersen, MF.

20

HJÆLP 1/74

En hjertelig tak for god og hurtig og venlig hjælp ved busuheldet
d. 11/12.
Glædelig jul til alle fra 3 der var med.

Sojna Ebbesen
Helga Olsen
N. H. Jacobsen
Station Kolding oplyser, at brevet kom efter redningsarbejde i for
bindelse med en væltet bus med 40 mennesker.
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EKSEMPLER PÄ GOD SERVICE

Falck-Zonen
Vesterbro
I går aftes blev min mor syg på Hotel Plazas restaurant. Vi måtte tilkalde ambulance, og
der kom to, som kørte hende til Kommunehospitalet
Vi vil meget gerne benytte lejligheden til at rose begge ambulancers personale for den
hurtighed og effektivitet, som de udviste.
Og frem for alt vil vi gerne takke personalet for den allervigtigste egenskab: Den menneskelighed, som vi fandt hos dem.
Den kombination af høj organisation og varme er værdifuld. Vi beder Dem venligst videre
bringe vor varmeste tak til rette vedkommende, og vi føler trang til at understrege ordene
med en gave.
De venligste hilsener
Inge og Sten Hegeler
Station Vesterbro oplyser, at ambulancepersonalet bestod af redderne Jens Ring, Verner
Jürgensen, Flemming Bjørn og Peter Berg, der har modtaget medsendte gave. Der blev
sendt 2 ambulancer, fordi meldingen lød på hjertestop - og nærmeste ambulance kun
havde den normale 2-mandsbesætning.

Falck-Zonen
Nykøbing Mors
(Brev oversat fra tysk)
Endnu engang vil vi sige tak for redningen, takket være hvilken vi stadig er i live. Især
gælder vor tak redningsbådens mandskab, som måtte sætte deres eget liv på spil. Vi er
kommet helskindet gennem det hele og tænker - trods ulykken - tit tilbage på en skøn
tid i Danmark.
PS. Mange tak til politiet og tak for oversættelse af det danske.
Deres Ilse og Susanne.
Station Nykøbing Mors oplyser, at ovenstående brev vedrører en redningsaktion på Lim
fjorden i vindstyrke 9. De to mand i korpsets redningsbåd var redderne Olaf Manfred Jen
sen og Kjeld Jeppesen.

Til Falck i
Frederikssund
Hermed vores tak til de to reddere for veludført dåd i forbindelse med kørsel fra Stenløse
til fødegang B på Rigshospitalet.
Med mange hilsener
Elisabeth og Leif Jensen

Frederikssund oplyser, at fødslen (en pige) skete undervejs i vognen. Barnet blev modtaget
af redderne John Holst Christensen og Claus Helstrup.
22

HJÆLP 1/74

Ombygning i Hellerup

Station Hellerup er igen bygget om, og
EDB-afdelingen er flyttet fra lokalerne i
garagebygningen til de gamle ERA-lokaler i bygningen ud mod Hellerup. 1 gara
gebygningen er der skabt plads til 6-8
køretøjer, og i de ombyggede ERA-lokaler- er der opbygget en moderne EDBmaskinstue med dobbeltgulv og klima
anlæg. Samtidig med flytningen leveredes
visse nye enheder til korpsets EDB-anlæg, således at man nu disponerer over et
mere moderne og effektivt anlæg.
I EDB-afdelingen beskæftiges 12 perso
ner som følger:
1
1
3
5
2

sekretær
indkodningsdamc
operatører
programmører/planlæggere
ledere.

Afdelingens hovedopgave er behandling
af korpsets abonnementsbestand samt be
handling af rapporter. EDB-anlægget ud
nyttes ca. 200 timer pr. måned med føl
gende opgavefordeling:
abonnement ...................................
rapporter ........................................
løn ....................................................
regnskab..........................................
diverse opgaver..............................
programafprøvning.........................
HJÆLP 1/74

I løbet af 1974 vil der i EDB-afdelingen
blive igangsat forsøg med et maskinelt
ydelseskontrolsystem. En ændret rapport
formular, som kan læses maskinelt, vil
også blive afprøvet, ligesom der vil blive
igangsat forsøg med direkte forespørgsler
til abonnementskartoteket, således som
det foregår i motorregistret.
Det skal understreges, at EDB-afdelingen
er en servicefunktion for hele korpset.
F. eks. er der hver fredag afsat tid til at
udfærdige assistanceudskrifter, således at
stationer, abonnementsafdelinger, inspek
tører etc. kan få en oversigt over ydelDe genopbyggede garager I Hellerup.

54 pct.
22 pct.
7 pct.
2 pct.
3 pct.
12pct.
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En del af edb-maskinstuen.
I baggrunden de magnetbåndstationer, hvorpå abonnenter,
rapporter, løn m. v. behandles.
I venstre side ses central
enheden, „hjernen“ bag anlæg
get. Som alle andre hjerner kan
denne nu også fejle en gang
imellem.

serne til en abonnent. Alle er velkomne
til at rekvirere disse udskrifter.
Man cr ligeledes interesseret i at høre
ris og ros fra stationerne, når noget nyt
introduceres. Desværre er det ikke mu

BLINKENDE
LAMPER!
Ballerup er
begyndelsen til
et nyt og
bedre
radiosystem hos
FALCK
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ligt at komme ud til alle stationer, men
man er altid lydhør for udefra kommen
de synspunkter. Kontakten og samarbej
det ses gerne i fremtiden udbygget til
fælles gavn for personalet og for korpset.

På stationen i Ballerup, der er en af
Storkøbenhavns hårdest trængte, er fore
taget nogle ombygninger af vagtcentral
•og opholdslokaler, der bør omtales af en
speciel grund.
Udover at mandskabet har fået en ny
opholdsstue, at assistenter og kontor
dame har fået nye stole og lidt mere
lys, at kunder har fået ny disk og en
passage, så de kun en ad gangen kan be
stille kranvognshjælp, har stationen nem
lig taget en forsøgsvagtcentral i brug.
Og de, der har haft den oplevelse at høre
korpsets for nogle år siden ansatte radio
konsulent, Børge Pedersen, kan i Balle
rup se nogle af de ting, som han bered
villigt og udtømmende har fortalt om
ud på de små timer, når hans talegaver
var kommet rigtigt på gled.
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Vagtcentralen, der er dimensioneret til
også at kunne betjene en eventuel relæ
station, består af to rum. Et telefonrum
og et disponeringsrum. I modsætning til
station Vesterbro, hvor vi under tredje
ombygning - det var vist i 1967 - lavede
det samme, har Ballerup-vagtcentralen
fået bevilget noget af det mere avance
rede tekniske udstyr, der bør følge med.
Eksempelvis kan nævnes de nye telefon
anlæg, der gør det muligt at se om tele
fonen bliver taget. Den så tit efterlyste
tavle med angivelse af bugserings-ventetid er der også. Og sidst men ikke mindst
er der i radiorummet opsat automatiske
tidskontrolure, der fortæller hvor meget
hver enkelt mand har kørt hver dag.
Herved spares middagslisterne og det
dermed forbundne, administrative ar
bejde.

Selektiv opkald
Den største nyhed har vi dog gemt til
sidst. 5 ambulancer og 2 sygetransport
vogne har fået installeret nye radioer på
speciel frekvens (man har lånt st. Vesterbro's kranvognsfrekvens). 1 vognene
er indbygget en knap, der skal indtryk
kes, når vognen er ledig. På stationen
har fa. L. M. Ericson installeret et ta
statur, og nogle koder er aftalt for di
striktet.
Ved hjælp af tastaturet, koderne og reddernes velvilje prøvekøres vort kommen
de radiosystem på den måde, at vog
nens vognkode kan trykkes ind af vagt
mesteren, der herefter kan aflæse om
vognen er ledig eller optaget, og om den
er på vej til eller fra hospital, eller kan
tale med vognen uden at foretage de
traditionelle opkald, der belaster vort
radiosystem meget.
Det er tanken, at dette system skal af
prøves på station Ballerup, hvorefter det
i revideret form vil være at forefinde på
vore kommende vagtcentraler, hvoraf
station Vesterbro's allerede er planlagt
og bevilget.
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Assistent P. V. Christensen i „telefonrummet“. Be
mærk lystavlen, der fortæller, at der er 1 times
ventetid på starthjælp og bugserlng.

Vagtmester Flemming Brask i det nye radiorum.
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BRANDMÆND
som reddere
Overalt i USA har man diskuteret den stigende
anvendelse af brandmænd som reddere. Det skyl
des, at man i USA ikke har et redningskorps som
her, men har forskellige ordninger fra stat til stat.
Man har f. eks. haft brand- og ambulancetjeneste
adskilt, og har i stor udstrækning anvendt-frivil
lige. Nu synes tendensen imidlertid at gå mod
„danske tilstande“ på den måde at forstå, at
brand-, ambulance- og redningstjeneste bliver én
enhed.
Politibetjente eller
brandmænd
Næsten ved et tilfælde be
finder brandvæsener i USA
sig i forgrunden i en spæn
dende, fantasifuld og pro
gressiv plan om at forbedre
førstehjælpens kvalitet og
beredskab.
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Der er blevet diskuteret med
rådgivere fra forskellige be
villingsydende forbundsvirk
somheder, og meningerne
har været mange. Nogle tror
på private ambulancechauf
fører som det bedste, andre
har foreslået brug af politi
betjente, og sluttelig går en

del ind for brug af brand
mænd som førstehjælpere
(reddere).
Et faktum, der taler for brug
af brandmændene, er, at in
gen andre organisationer i
USA end brandvæsenerne
kan stille allerede disponi
belt mandskab til rådighed
på alle tidspunkter af døg
net. Og da slet ikke mand
skab, der på betryggende
måde kan udføre en sådan
service med den dygtighed
og professionalisme, som
redder/brandmændene i Los
Angeles lægger for dagen.

Lægernes tvivl forsvandt
Da uddannelsen af Los An
geles Country’s første red
der-klasse
begyndte, for
svandt lægernes tvivl. Brand
mændene reagerede hurtigt
over for instruktionsmate
rialet og forstod og absor
berede det med forbavsende
lethed. Da mændene avance
rede fra klasseværelset til
deres kliniske uddannelse på
den akutte modtageafdeling
og på Harbor General Ho
spital’s skadestuer, vandt de
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hurtigt hospitalspersonalets
tillid. Da de efter endt ud
dannelse begyndte at arbejde
i „marken“, havde de fuld
støtte fra hele hospitalssek
toren. Kardiologerne, hvis
langsigtede mål havde inspi
reret programmet, vidste, at
de havde valgt de rette folk
til jobbet.
Høj rekrutteringsstandard
At redder/brandmændene i
Los Angeles Country har
fået succes, skyldes vel i før
ste omgang den høje rekrut
teringsstandard, som har væ
ret gældende i området i
mange år. Bortset fra første
hjælpsarbejdet
er
brandmænd, som bliver ansat uden
tilstrækkelig
rekrutterings
standard, for øvrigt heller
ikke egnede til at gribe an
med brandbekæmpelses-ar
bejdet med den inspiration
og entusiasme, der er nød
vendig for et
moderne
brandvæsen.

Motivation og forfremmelse
Anvendelse af brandmænd
som reddere er ikke uden
problemer. Et af disse pro
blemer drejer sig om læng
HJÆLP 1/74

den af brandmændenes ser
vice inden for førstehjælps
sektoren. Er det klogt at ud
danne en mand til denne
højt faglærte funktion, når
han inden for nogle måne
der eller få år er moden til
forfremmelse, og som følge
deraf fratræder sin redder
stilling? På den anden side
ville det, at fjerne forfrem
melsesmulighederne ved at
fastlåse redderne i deres po
sition, være det samme som
at underkende motivationens
betydning. En betydning som
i dag er en anerkendt sand
hed.
Et modsat synspunkt beteg
ner primært kvaliteten af
servicen. Med hensyn til ar
bejdet som redder når kvali
teten af servicen over for
publikum sit højdepunkt, ef
ter at brandmændene har
fuldført deres uddannelse og
er begyndt at arbejde i mar
ken. De er yderst motive
rede i bevidstheden om, at
de har opnået højt speciali
serede kundskaber. Deres
ånd og entusiasme bliver
„genfødt“ med hver mulig
hed for at anvende disse fær
digheder. At deres arbejde
er blevet en succes holder

dem yderligere oppe i troen
på, at de udfører en sær
deles værdifuld, offentlig
service.

Professionelle reddere
I USA er der i de sidste år
tier blevet sagt meget om
„professionalisering“ i brand
tjenesten. 1 stræben efter
dette mål har de fleste
brandværnskomiteer
gjort
store fremskridt i forbedring
af kvaliteten af deres brand
bekæmpelse. Imidlertid ser
det ud til, at uanset hvor
gode man bliver til at be
kæmpe brande, så vil der
altid være offentlig uenighed
og kritik. På den anden side
vil de, som er så heldige at
have
veltrænede
redder/
brandmænd i aktion, indse,
at professionaliseringen en
delig er kommet. Og det er
klart for enhver selvtænken
de person, at ingen kommu
ne eller stat har råd til at
„berøve“ sig selv et effektivt
førstehjælpsprogram, og at
ingen organisation er bedre
udstyret, bemandet og orga
niseret til at klare program
met end den professionelle
brandservice.
rz
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VOGNE & UDSTYR

Båre
stropper

Ved omtalen af „Østerport"togulykken i nr. 7/73 blev
det konkluderet, at det er
en fordel, når stationerne
råder over færdigt forarbej
dede bårestropper til op- og
nedfiring af bårer.
Flere stationer har allerede
gjort dette, og på billedet
ses en type, Arhus-stationen
har fremstillet. Til stropper
ne er benyttet 8 mm Danaflex i længder på 130 cm.

Stropperne er i den ene
ende splejset på en ring,
hvori en krog kan anbrin
ges. I stroppernes frie ende
har man anbragt karabin
hager, der kan sættes ind
over bårens vanger. Kara
binhagerne skal placeres så
nær bårens fire hjørner som
muligt for at tilstræbe sta
bilitet ved firingen. Husk at
placere karabinhagerne, så
de ikke under firingen kan
glide ind mod bårens midte.

Efter kort tids sygdom afgik
redder Hans Peter Larsen
Møller, Haderslev, den 23.
december 1973 ved døden
i en alder af kun 39 år.
Møller blev ansat på sta
tionen i Haderslev i 1962
som
deltidsbeskæftiget
brandmand. I 1964 blev han
fastansat som redder. Ved
sin død beklædte han hver
vet som tillidsmand.
I Haderslev har man mistet
en god kammerat og en vel
lidt kollega.
Æret være hans minde.

Stationsleder Hans Harry
Jørgensen, St. Heddinge,
afgik ved døden den 21. de
cember 1973.

Harry Jørgensen blev 54 år.
Med 30 års ansættelse på
Falck-stationerne i Skæl
skør, Hillerød og St. Hed
dinge var han kendt af og
vellidt blandt mange. Kendt
for sit stille og rolige væ
sen, der gjorde St. Heddin
ge stationen til en god ar
bejdsplads for alle og en
station som enhver kunne
samarbejde med.
Harry Jørgensens hjerte
blev svagt. Han gjorde hvad
han kunne for at styrke det,
men forgæves.
Æret være hans minde..

VAGTMESTER

ASSISTENT

Pr. 1. november 1973 er føl
gende udnævnt til vagtme
stre: Redder Evald H. An
dersen, Arhus, redder Leif
Burlund, Arhus, redder Fro
de Rasmussen, Arhus, og
redningsfører Tage Tengsted, Arhus.

Pr. 1. december 1973 er
vagtmester Hans Jørgen
Brenner, Vesterbro, udnævnt
til assistent på station Ve
sterbro. Hans Jørgen Bren
ner blev ansat på Vesterbro
som redder i 1959. I 1962
flyttede han til Tåstrup som
redder for igen i 1962 at
vende tilbage til Vesterbro.
I 1972 fulgte her udnæv
nelse til vagtmester.

REDDER
Pr. 1. november 1973 er ung
redder
Henrik
Sandum,
Hørsholm, udlært som red
der.

Pr. 1. december 1973 er red
derne Hans Christian Mor
tensen, Gladsaxe, og Hen
ning Torben Nielsen, Tå
strup, udnævnt til vagtme
stre.

REDNINGSFØRER
Pr. 1. november 1973 er red
der Svend Brun Jensen,
Alestrup, udnævnt til red
ningsfører i Alestrup.
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Ovennævnte
udnævnelser
er alle foretaget med uæn
dret tjenestested.

Pr. 1. december 1973 er
vagtmester Flemming Han
sen, Tåstrup, udnævnt til as
sistent i Tåstrup. Flemming
Hansen blev ansat som red
der i Glostrup i 1962. Her
fulgte udnævnelse til vagt
mester i 1965. I 1968 flyttede
Hansen til Tåstrup, ligeledes
som vagtmester.
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Nu er det
ikke Winther
mere
— for han
trækker sig
tilbage...
Den 7. december kunne la
gerforvalter Aage Christian
Winther fejre sin 67 års fød
selsdag.
Winther blev ansat i korpset
i 1935, og i de forløbne år
er det ikke kun gennem sit
daglige arbejde, han har
været med til at præge
korpsets udvikling. Også
via sin hobby som radio
amatør har Winther bidraget
til rationaliseringen af korp
sets arbejde.
Det var nemlig Winther, der
allerede i sit første ansæt
telsesår konstruerede korp
sets første kalderadio. Det
skete i Kerteminde, hvor
„basisstationen“ blev ind
rettet på stationens toilet.
Winther havde selv kalde
radio med, når han kørte
ud, og allerede på den før
ste tur til Fyns Hoved gik
samtalen tydeligt igennem
trods de 15 km’s afstand
mellem radioerne.
Senere flyttede Winther til
Ringe, der herefter i nogle
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år havde glæde af radioer
ne. Efter krigen kom han
til Rødovre, hvor man for
første gang holdt en større
afprøvning af kalderadioens
muligheder i korpset. Tietgensgade-stationens davæ
rende leder, H. IngemanPetersen, korte sammen
med en repræsentant for et
radiofirma mod Køge i en
ambulance, der var forsynet
med en af Winthers radioer.
Winther selv var placeret i
tårnet på Carlsberg med en
anden radio. Først da am
bulancen var nået syd for
Køge, svigtede forbindel
sen. Det viste sig senere, at
det var strømtilførslen til
ambulancens radio, der var
svigtet. - Winthers radioer
fejlede ikke noget.
Dette forsøg var en forløber
for indførelsen af kalderadioer i korpset, og Win
ther blev flyttet til Gladsaxe
i midten af halvtredserne,
da stationen her blev opret
tet. Winthers første opgave

blev i samarbejde med tele
fon- og radiofirmaer at op
bygge hele det tekniske
kommunikationssystem på
den nye station.
Senere blev Winther lager
forvalter på reservedelsla
geret samme sted. På den
ne post har han været agtet
af alle stationer som den,
der fremskaffede reserve
dele til korpsets meget al
sidige vognpark - Winthers
altid ukuelige humør er på
denne måde blevet lands
kendt.
Den 31. december 1973 var
Winthers sidste dag i korp
set. Trods mange gode år
glæder han sig til at nyde
sit velfortjente otium, bl. a.
sammen med den nye ra
diostation, han forærede sig
selv i „jule-“ eller „pen
sionsgave". Som han selv
siger: „Der er mange radio
amatører i verden, og jeg
skulle jo gerne hilse på
dem alle!"
-greveHJÆLP 1 /74

Postalt
Vort udmærkede postvæsen, der ellers
normalt kun har ry for nedsættelse af vægt
grænser og forhøjelse af posttakster, kan
af og til uforvarende affyre morsomheder.
F. eks. en modtaget kuvert. - Afsender
Falck-Zonen, Falck-Huset, poststempel:
ZOO - åbent hele året.
Eller et brev, som Age Rørmark for nylig
modtog: INGEN REDNING UDEN FALCK,
hr. Age Rørmark, Kobenhaun, Danska.
Hørt på gaden
- Nej, er du blevet ansat hos Falck??
- Næh!
- Jamen hvorfor bærer du da uniform??
- Det var en overraskelse fra min kone.
Da jeg kom hjem i nat, lå den på stolen i
soveværelset!
Hørt hos mekanikeren
- Hvordan ligger din bil i svingene?
- Fint. Så godt at Falck har måttet hale
den op for mig fem gange.

Brandspande
En tom spand, der i tilfælde af brand ville
være udmærket, om den havde været fyldt
med vand.

Natligt drama
Det ringer midt om natten på alarmtelefo
nen hos den lokale Falck-station.
- Hallo! De må komme med det samme.
Vor lille søn har slugt en øloplukker!
Efter udveksling af navn og adresse sen
des en ambulance, da alarmtelefonen ki
mer igen.
- Hallo - det er os fra før. De behøver
alligevel ikke at skynde dem så meget. Vi
har fundet en anden øloplukker!

Formanden vidste besked
En større bygherre inspicerede et af sine
byggearbejdere og opdagede til sin for
bløffelse, at Falck holdt med redningsvogn
og ambulance ved en af udgravningerne
til byggeriet.
- Hvad foregår her! spurgte han.
- Udgravningen er styrtet sammen, forkla
rede Falck-folk og byggearbejdere, me
dens de gravede videre.
- Har formanden fået det at vide?
- Hvis han ikke allerede ved det, så skal
vi nok fortælle ham det, så snart vi har
fået gravet ham ud!

Nye anvendelser for
dieselvogne.
På grund af enegikrlsen og
mangel på dieselolie sysler
korpsets tekniske medarbej
dere med ideer til fremtidig
anvendelse af opstaldede
dieselambulancer. Her ses et
udkast til en kommandovogn
til ledere, der ved hjælp
af denne model kan bevare
det store overblik og det
klare udsyn i alle retninger.
HJÆLP 1/74
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En mørk novemberdag i GI. Hampen ved Nørre Snede i Jylland. Klokken
er få minutter i sytten. Ad Hovedvej A 13 kommer en gastankvogn på vej
mod sit domicil i Fredericia. Af ukendte årsager mister chaufføren herre
dømmet over den store vogn, rammer en parkeret varevogn og tørner ind
i et hus nær vejkanten. Tankvognen havner inde i stuen, men heldigvis for
beboerne er man i færd med at lave mad i køkkenet. Efter et kollosalt brag
bliver der stille. Chaufføren sidder fastklemt. Eneste lyd er en svag siven
under tankvognen.

Konduite
utroligt held
og cykelslange
Alarmering og udrykning
Den 7. november 1973 kl.
17.03 modtager Falck-stationen i Nørre Snede melding
fra 0-0-0: Tankvogn ind i
hus i GI. Hampen. Muligvis
brand.
Få minutter efter er hele sta
tionens vagt- og brandmand
skab, i alt 11 mand, på vej i
ambulance, automobilsprøjte,
kranvogn og personvogn.
Da man ankommer til stedet,
viser det sig at være en gas
tankvogn. Der siver gas ud
på grund af en lækage under
vognen. Hvor meget vides
ikke. Chaufføren sidder fast
klemt, men kan befries uden

36

større besvær. Politi kan ikke
forventes fremme (skal kom
me fra Horsens) den første
halve time. En umiskendelig
lugt af gas har bredt sig. Ad
skillige nysgerrige står rundt
omkring, og olieselskabets
eksperter skal køre helt fra
Fredericia.
Stationsleder Peter Gammel
gaard fra Nørre Snede har
kun et valg: Han må klare
situationen med sit eget
mandskab - og det skal gå
stærkt.

Redningsarbejdet
Som det fremgår af den af
trykte anerkendelse på side

40 lykkedes det de 11 Falckfolk fra Nørre Snede at kla
re opgaven beundringsvær
digt. Men heldet var også
med dem. Gastankvognen
var næsten tom. Et forhold
som måske har reddet flere
huse og mennesker i Ham
pen. Konkret foretager man
sig følgende:
1. Medens nogle Falck-folk
uden brug af gnistskaben
de værktøj hjælper chauf
føren fri (benet sad fast)
foretager andre et skum
udlæg fra automobilsprøj
ten, efter i hast at have
flyttet den 45 meter væk
fra ulykkesstedet. Skum
HJÆLP 2/74

blev dækket over alt ved
hjælp af 1 stk. LM2-75rør og den samlede an
vendte mængde skum blev
på 80.000 liter.
2. To mand skaffer vand
forsyning fra vandværket,
500 meter fra ulykkesste
det. Nørre-Snedes auto
mobilsprøjte indeholder
1400 liter vand.
3. Leder og reddere evakue
rer beboere i 400 meters
afstand fra ulykkesstedet.
Ambulancen flyttes 100
meter væk. En elektriker
får ordre til øjeblikkeligt
at udtage alle mastesikringer i området, så elek
trisk strom afbrydes (ho
vedafbryder i det ramte
hus er slået fra).
Der udstedes forbud mod
tobaksrygning, brug af
ild, start og kørsel af bi
ler samt brug af presse
fotografers blitz.

4. Efter samtale med chauf
føren, inden denne køres
bort, bliver det klart, at
den udsivende gasmæng
de er ringe, og at utæthe
den skyldes et ror under
vognen, der er flækket på
langs. Herefter bliver by
ens cykelhandler banket
op, og ved hjælp af cykel
slanger af gummi bevikles utætheden, saledes at
udstrømningen standser.
Under arbejdet dækkes
alt med skum. Situatio
nen „holdes“ indtil politi
og eksperter når frem.
Bjergningsarbejdet
Nørre-Snede-stationens
ar
bejde har været så godt, at
eksperterne efter en kort
gennemgang finder det for
svarligt at bugsere tankvogHJÆLP 2/74

Oprydning efter ulykken I Hampen.

nen til Fredericia uden yder
ligere tætning. Kranvognen
anvender tovstropper og wi
rer samt en kasteblok. Ikke
kæder, da de kan give for
mange gnister. Savel spil
som wirer dækkes konstant
med skum, medens tankvog
nen trækkes fri og gøres
transportklar. Bugsering fo
regår med forsigtighed, og
efter i alt 3 timer og 37 mi
nutter er opgaven slut.

- Da vi kom, stod nysgerrige
og røg tobak. Det hele
kunne lige sa godt være eks
ploderet, for ingen kendte
gasmængden, forklarer sta
tionsleder Gammelgaard. Men herude i provinsen læ
rer vi at klare os alene, og
folk respekterer os, selv om
vi må gå lidt hårdhændet til
værks.
- Vi var heldige at klare
den - også denne gang!

Stationsleder Gammelgaard får sig en sludder med ejeren af det
uheldige hus. Tilbage er nogle forsikringsmæssige problemer, Idet
huset ej kan opføres på sit fundament, og hvem skal betale et nyt?
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FOR FARLIG SPØG
Efter uheldet i Nr. Snede er det klart, at interes
serede Falck-folk har diskuteret, hvad der kan
gøres, hvis omstændighederne en dag er uheldige.
En af ideerne har været, at man eventuelt kunne
„evakuere“ gassen, f. eks. ved at lade 500 meter
B-slange rulle ud til et lavt og afsides liggende,
frit område, hvorefter slangen skulle tilsluttes den
havarerede gastankvogn, og en tændstik i den
anden ende skulle få det hele til at brænde af som
en stor pyrolyseflamme.
Vi har indhentet en kommentar til denne og andre
forholdsregler fra direktør Gunnar Haurum og
skoleinspektør C. C. Carlsen fra Statens Brand
skole.
For farligt
-- Det er afgjort for farlig
en spøg til, at vi overhove
det tør anbefale den, udtaler
Haurum. - Det er muligt, at
fremmødte eksperter vil væl
ge en løsning med ildspå
sættelse, men brandvæsenet
må ikke gøre det!

- Ham, der skal tænde,
skaber uoverskuelige kon
sekvenser for sig selv og om
givelserne, mener inspektør
Carlsen. - Tænk bare på
den eksplosive gaskoncentra
tion, der vil være i lavningen
i forvejen, inden slangen er
rullet

næsten være umuligt at på
sætte en slange på et fos
sende rør. Temperaturen er
for lav og trykket for stort,
så vi må absolut fraråde!

Skum ikke godt
Brandskolens eksperter vil
generelt gerne påpege, at den
bedste måde, hvorpå gnist
risiko kan nedsættes, er ved
hjælp af konstant oversprøjt
ning med vand. Gørt alt
vådt og hold det vådt!
Det medbragte, syntetiske
mellemskum har ikke den
store virkning, fordi blandin
gen indeholder så meget luft
og så lidt vand, at gassen
„trænger igennem“ skummet
og fanger eventuelle gnister.
Det er bl.a. derfor, at man
ved fly-nødlandinger ikke

evakuering

FOR farligt uden eksperthjslp mener brandskolen.

38

HJÆLP 2/74

anvender mellemskum.
Gnistrisikoen
formindskes
ikke tilstrækkeligt, når flyets
metal rammer startbanen.

Ikke kortslutte
Haurum og Carlsen vil og
så gerne påpege, at Falck
redderne i en given situation
skal være varsomme med at
afbryde og kortslutte elek
tricitet.
- Gnister dannes især ved
tænd og sluk på kontakten.
Derfor kan man forøge risi
koen ved dette, fortæller
Haurum. - Det eneste sted,
vi mener, at risikoen for
eksplosion er større ved ikke
at foretage noget er, når det
gælder oliefyr. Disse har den
direkte flamme og må der
for afbrydes. Lad resten
brænde og arbejde. Sker
eksplosionen, kan den allige
vel ikke undgås. Derfor er
evakuering det allervigtigste!

Til Falck-stationerne:
Benyt disse artikler til gennemgang ved
kommende brandøvelse eller diskussion på
stationerne. Undersøg hvor nærmeste olie
selskab med gastankvogne har hjemme, og
forsøg at få et besøg arrangeret. De for
skellige afbildede og beskrevne rør m.v.
skal ses for at blive husket i en aktuel si
tuation.

Luk døre og vinduer
Som et sidste, generelt råd
påpeger Statens Brandskole,
at man i føjbinde^e med
evakuering skal sørge for, at
omkringliggende huse er luk
kede. Både vinduer og døre.
Hermed mindskes risikoen
for, at tilstrækkelig meget
gas trænger ind og danner
en eksplosionsrisiko.
- Det vigtigste i en sådan
situation er ikke at handle
overilet, mener Haurum. Konsekvenserne er for store
til impulsive handlinger, og
muligheden for at gøre no
get om er kun sjældent til
stede!
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Kan
vi
klare
den
næste
gang?
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Det må erkendes, at vor moderne tilværelse har
en forøget ulykkesrisiko, som man ikke kan gar
dere sig imod, hvis samfundsmaskineriet skal hol
des i gang. En gastankvogn er beskyttet på mange
måder, men kan ved et samspil af uheldige om
stændigheder virke som en tidsinstillet bombe, på
samme måde som f. eks. giftige stoffer og ammu
nition under transport kan udgøre en stor risiko
for befolkningen.
På baggrund af Nørre-Snede-stationens erfaringer
og de foreliggende oplysninger om gas og gastank
vogne i Danmark, har vi med stor velvilje fra
Dansk Shell’s eksperter, sikkerhedschef Kurt Ravn
og ingeniør Peter Elkjær, gennemgået de mulig
heder, en Falck-station kan tænkes at have, hvis
den bliver stillet overfor en ulykke med en gas
tankvogn.
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Gas
Den gas (LPG), der trans
porteres i tankvogne her
hjemme, er enten PROPAN
(C3H8) eller BUTAN (C4H10)
eller en blanding af disse.
For de, der kan huske ke
mien i skolen, vil formlerne
fortælle, at gas er kulbrin
ter. PROPAN anvendes i
industrien til fyring og an
den energiforsyning. Den er
tilsat et lugtestof, der gør
den let at konstatere. BU
TAN anvendes til gasværker.
Tankvogne kan også inde
holde den såkaldte blan
dingsgas, der består af ca.
50 ty propan og 50 % butan.
Den kan også konstateres
ved lugt.
Gassen transporteres i fly
dende form i tankvogne, hvis
kapacitet svinger mellem
6.000 liter og 30.000 liter.
Af sikkerhedsgrunde (op
varmning med trykforøgelse
som resultat) fyldes en tank
vogn ikke mere end til 85 %
af sin kapacitet. En tømt
tankvogn indeholder en be
HJÆLP 2/74

skeden, men ikke ufarlig,
mængde gas i luftform.
Opbevaringstemperaturen i
tankvognen er den samme
som omverdenens tempera
tur. Opbevaringstrykket er
ved 20° C for butan ca. 4
atm. og for propan ca. 10
atm. Den flydende gaskon
centration er 250, hvilket be
tyder, at 1 liter flydende gas
ved udstrømning eller læ
kage omdannes til 250 liter
luftformig gas eller sagt med
andre ord, at hvis indholdet
af 10.000 liter flydende gas,
slippes ud i koncentreret luft
form fylder det 2,5 mill, liter
luft.
Gassens vægtfylde er storre
end luft, hvorfor udsivende
gas altid vil brede sig til
lavtliggende områder. De
nævnte 2,5 mill, liter luft
formig gas vil altså i f. eks.
1 m's højde dække et område
på 50X50 meter, og da gas
koncentrationen skal helt
ned under 2 % for at være
ufarlig, vil det sige, at „fare
zonen“ i dette tænkte eks
empel er omkring 2,5-3 km

på hver led, regnet fra ulyk
kesstedet.
Gassens opførsel i tankvogn
er den samme som i tryk
flasker, beskrevet af Gun
nar Haurum i Statens Brand
skoles bog: „Slukningsteknik
og -taktik". Bogen findes på
enhver Falck-station. Der
imod er forholdsreglerne ved
uheld med gastankvogne ikke
de samme som gældende for
tankvogne med indhold af
benzin og olie.
Gassen - med undtagelse af
den, der anvendes af gasvær
ker - spores bedst gennem
lugt. Jo større koncentration
des mere uudholdelig. Men
den er forholdsvis uskadelig.
Giver svie i øjnene og irri
tation i svælg. Butan uden
lugtestof kan kun spores ved
hjælp
af
cksplosiometer
(gassporeapparat) eller gen
nem konstatering af isning
omkring tankvognen (en ud
strømmende gas vil ved om
dannelsen til luftform . af
give så meget varme, at den
får en temperatur under
0° C).
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30.000 Ilter gastankvogn. Mellem SHELL og
GAS ses pejleaggregatet. I toppen ses sikker
hedsventilerne, der kan volde problemer, hvis
tankvognen er væltet.

Ulykker med
gastankvogne

Lækage af tank
- ingen brand

Såfremt en Falck-station får
melding om en ulykke med
en gastankvogn, gælder det
først og fremmest om at
skynde sig langsomt og med
omtanke. Samtidig med ud
rykning eller senest ved til
bagemelding må eksperter
og politi sættes ind i situa
tionens alvor. En instruks
om eksperthjælp vil snarest
tilgå Falck-stationerne.
Indsatsen på stedet vil blive
afhængig af følgende ulyk
kestyper:
1. Lækage af tank - ingen
brand.
2. Lækage af tank - med
brand.
3. Rørbrud - ingen brand.
4. Rørbrud - med brand.

Det vil være yderst sjældent,
at tanken på en gastankvogn
vil blive læderet. Den kan
tåle en del stød og slag ved
kollision, ligesom pladerne
er så tykke - mindst 9 mm at de kan modstå en del frik
tion mod landevejen i tilfæl
de af, at vognen vælter og
kurer hen ad vejen. Da den
flydende gas ikke er så tung
som f. eks. fuelolie, vil risi
koen for, at skvulp i tanken
tager magten fra chaufføren
også være yderst ringe.
Hvis ulykken alligevel ind
træffer, er der kun en mulig
hed:
EVAKUERING af
vogn eller omgivelser.
Trykket fra den udstrøm
mende gas er så stort, at
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standsning af lækage ikke er
en sandsynlig udvej. Står
tankvognen op, må man
spænde et - langt - tov i den
og slæbe den ud i en mose,
eller i et andet frit og lavt
liggende område. Står eller
ligger den på en fri stræk
ning, skal man lade den
ligge eller stå og fjerne alt
levende i en omkreds, man
ved brug af lugtesans eller
sporingsudstyr kan bestem
me. Husk også at fjerne
Falck-bilerne.
Brug ikke
vandtåge til at sprede gassen
med. I nærheden af tanken
kan den gøre det hele mere
eksplosivt, idet gassen først
er eksplosiv, når en tilstræk
kelig mængde atm. luft er
iblandet. Grænserne for en
eksplosionsfarlig
blanding
ligger fra 2% til 8% gas i
atmosfærisk luft.
HJÆLP 2/74

Lækage af tank
- brand
Såfremt der i forbindelse
med ulykke med gastank
vogn er opstået brand i eller
omkring gastanken, og gas
mængden kommer fra læ
kage i tanken, er det bedste
rad at lade det brænde og
foretage fornøden evakue
ring. Sikkerhedsventilen på
tankvognen vil hindre en di
rekte eksplosion, og at flam
merne brænder „et stykke
fra“ lækagen, skyldes kun
trykket af den udstrømmen
de gas. Så længe det bræn
der, har man nogenlunde
kontrol over tingene.
Lad være med at forsøge di
rekte slukning af flammerne
med vand eller skum, med
mindre der er foretaget total
evakuering af omgivelser.
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Men hold trykket i tanken
nede ved hjælp af nedkøling
med vand. Ög sørg for
brandsikring af omgivelser.
Såfremt branden f. eks. ikke
er opstået ved lækagen, men
måske af
udstrømmende
benzin fra en i sammenstød

involveret bil, må man sikre
sig med skumudlæg over den
brændende benzin, samtidig
med, at en konstant nedkø
ling af tanken kan foretages.
Gå til den fra siderne, som
man angriber en benzin
tankvogn.
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Rørbrud
- Ingen brand
Ulykken ved Nr. Snede var
af denne type. Hvis det er
muligt, standses udstrømnin
gen ved hjælp af kiler, men
de skal tøjres godt, idet tryk
ket indefra som nævnt er fra
0-10 atm., afhængig af pro
dukt og temperatur. Alle
gastankvogne er imidlertid
forsynet med hydraulisk sty
rede, hurtiglukkende venti
ler, der automatisk slår til,
når udstrømningen - f. eks.
som følge af rørbrud - bli
ver for voldsom. Samtlige
forsynings- og afgangsrør er
forsynet med en sådan ven
til. Bemærk, at man even
tuelt ved isættelse af kile
måske kan påvirke ventilen
til igen at slå fra, hvor
for tøjringen er væsentlig.
Ellers virker kilen som en
kanonkugle. Tøjring af langs
gående knæk, som f.eks. i
Nr. Snede, er også prima bare det er gjort forsvarligt.
Lækage af rør opstår som
regel ved kollision. Tanken
får et skub, og rørene giver
sig i forhold til tanken.

Der sidder tre små ventiler
på siden eller bag på en gas
tankvogn. I visse tilfælde er
de skjult af en luge. Det er
til pejlingsrør m. v. De er
ikke forsynet med rørbruds
ventil, men hullerne er små,
hvorfor de er lette at til
stoppe, hvis de ikke er iset
til af sig selv ved lækage.
Såfremt et knækket rør ikke
lader sig stoppe, er situatio
nen den samme som angivet
under lækage af tank: Der
må foretages en evakuering
af omgivelser eller af tank
vogn.
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Rørbrud
- brand
Såfremt den udstrømmende
gas brænder efter et rør
brud, vil det som regel være
med en beskeden flamme og det betyder, at rørbruds
ventilen har virket efter hen
sigten. Lad være med at
stoppe hullet med kile. Der
ved oparbejdes et tryk, ven
tilen slår fra igen, og en
voldsom udstrømning kan
blive resultatet. Sørg for at
sikre med vand i nærheden
og iagttag de samme for
holdsregler som nævnt un
der tanklækagerne.

Evakuering og
andre forholdsregler
Som det er fremgået af de
forrige sider, er ulykker med
gastankvogne
noget,
en
Falck-station ikke skal ønske
sig. Et lidt skurrende ord,
evakuering, har været nævnt
nogle gange. Når det gælder
gasudstrømning må man som
nævnt evakuere tankvognen
til et lavtliggende område el
ler omgivelserne til et højere
liggende område. Alle for
holdsregler i og omkring
ulykkesstedet må ske samti
dig med en konstant over
sprøjtning, idet gnistrisikoen
formindskes herved. Med de
på Falck-stationerne væren
de eksplosiometre eller gassporeaparater kan gaskon
centrationen til stadighed
følges.
Så snart koncentrationen er
under 2% volumen begynder
faren at drive over. En før
ste evakuering af mennesker
og biler må være til ca. 1
km’s afstand fra tankvogn
med udstrømmende gas og
større mængde flydende gas
HJÆLP 2/74

Tankssttevognens gasafgangsrør er som regel bagudvendte.

i beholderen. (I Nr. Snede
var vognen næsten tom derfor mindre evakuerings
afstand.) Alle midler må ta
ges i anvendelse til hurtig
evakuering. F. eks. må nys
gerriges biler ikke fjernes,
men forlades med slukket
motor. Det samme gælder
ambulancer etc., der ikke er
nødvendige, før den primære
fare er væk. Brug af ild, to
baksrygning, blitzfotografering etc. må også være band
lyst.

Tømning m.v.
Ifølge Shell’s eksperter skal
brand- og Falck-stationer
ikke vente sig nogen gavn
af det gnistfri pumpeudstyr,
som hører til de såkaldte
olieskadepåhængsvogne, der
skal udstationeres i henhold
til miljøministeriets og Sta
tens Brandinspektions in
strukser. Der skal meget spe
cielle pumper til at flytte
flydende gas. De findes, og
vil naturligvis komme til ste
det - hvis det kan nås - men
der kræves to tankvogne ud
over den havarerede til, at
det kan lade sig gøre at fjer
ne flydende gas. Så i prak
sis er det nok ikke en løs
ning.

Det er en skrøne, at diesel
vogne - f. eks. nogle auto
mobilsprøjter og kranvogne
- er mindre risikoskabende
end benzinvogne i situatio
ner med gasulykker. Ganske
vist er der flere gnister i
benzinvognene, men diesel
vognene kan til gengæld op
tage gassen som brændstof,
hvorved vognens motor bog
stavelig talt kan løbe løbsk
og ikke kan stoppes på sæd
vanlig måde, hvorved den
dermed skaber varme og
gnister.

Ville hellere tage bussen
Inden tryk forelagde vi en
del af denne artikels indhold
for en af vore erfarne Falck ledere, der promte erklære
de, at såfremt en ulykke
skete i hans distrikt, ville
han skyndsomst tage bussen
fra ulykkesstedet.
Hensigten har naturligvis
ikke været, at vi nu skal gå
rundt og føle os som ud
pegede selvmordspiloter. Ri
sikoen er til stede - men den
er minimal. En trøst må det
være, at ulykken i Nr. Snede
var den første, som Shells
sikkerhedschef havde ople
vet - han har været i olie
selskabet i 20 år...
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Brande i EDB- anlæg
af direktør Mogens Bomann

Vand og haloner er tilsyneladende
de bedste slukningsmidler

Mogens Bomann
direktør
EDB-rådet.

Umiddelbart forekommer overskriften vand og elektroniske datamaskiner - vel de
fleste at være helt hul i hovedet!
Ikke desto mindre er der alligevel bund i
denne kombination, og selv om vi ikke skal
gå i dybden med teoretiske udredninger og
hvad man ellers vil have af beviser, bør man
nok have øjnene åbne for, at der er visse
gamle fordomme, som måske trænger til en
revision.
Edb-brande

Her i landet har vi været forskånet for større
edb-brande, men i adskillige udenlandske
tidsskrifter har der i de sidste år været omtalt
brand- og røgskader på datamaskiner - øde
læggelser, der i visse tilfælde medførte, at
firmaet gik konkurs, da man ikke havde sik
ret sig tilstrækkeligt.
Det gav anledning til, at man i Edb-rådet
(Erhvervenes Uddannelsesråd) igangsatte et
større sikkerhedsprojekt, dels omfattende
forholdsregler mod at data falder i forkerte
hænder, dels sigtende på at fortælle edb-specialisterne, hvordan de kunne forebygge og i de første 7-10 minutter - bekæmpe brande.
Det sidste gav anledning til en brandrapport,
der er udkommet i marts måned, samt at man
i samarbejde med De Danske Redningskorps
udviklede et 2-dages brandkursus, der nu vil
blive søgt afholdt over hele landet. På dette
kursus vil edb-medarbejdeme få en teoretisk
og praktisk undervisning.
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Slukningsmetode, når spænding
er taget af edb-anlægget. (Gæl
der indtil haloner evt. forefindes
i automobilsprøjter.)

Vand

Vi har klippet lidt fra rapportens afsnit om
slukningsmidler, og her er først omtalen af
vand og edb-anlæg:

„Mange vil sikkert være betænkelige ved at
installere vandsprinkleranlæg i rum med
elektronisk udstyr på grund af risikoen for
vandskader. Udenlandske undersøgelser og
erfaringer viser imidlertid, at det er væsent
ligt lettere at få et anlæg tørret, renset (for
kalk), repareret og i gang igen, når det har
været udsat for rent vand, end når det er
blevet påvirket af varme og korroderende
røg. De fleste elektroniske komponenter er
sådan udført og sådan kapslet, at de vil
fungere fejlfrit igen, når de er blevet tørret.
Derimod kan en varmepåvirkning eller en
begyndende korrosion ødelægge dem for
stedse.

Vand har stor slukningsevne og en yderligere
fordel er, at klorbrinte-forbindelserne (fra
f. eks. PVC-kabler) opløses og skylles væk,
hvorved farlige kemiske forbindelser undgas.“
Trykvandslukker, velegnet til
brug I operatørrum m. v.
Men sprinkleranlæg er absolut at
foretrække.
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Før dette afsnit har man gennemgået, at sluk
ning med vand naturligvis kun bør ske på
spændingsløse anlæg, men at f. eks. el-afbry
der til datamaskinen kan være koblet sam
men med meldere.
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Haloner

1 kg halon-slukker, der kan for*
handles med halon 1301, när de
danske myndigheder giver grønt
lys.

Af de nye slukningsmidler nævnes Halon
1301, der dog foreløbig kun er benyttet få
steder her i landet, eftersom Sundhedsstyrel
sen skal give tilladelse til installation.
Da haloner dog formodentlig vil få stor ud
bredelse i fremtiden (således har Norsk Veri
tas lige godkendt halon-anlæg til skibes ma
skinrum, og både USA, Vesttyskland og Eng
land har anvendt det mange steder), kan det
være på sin plads at nævne de væsentligste
egenskaber her. Samtidig henledes opmærk
somheden på en film udarbejdet af det engel
ske firma Kidde, der sælger halon-anlæg. Fil
men er instruktiv og kan sikkert udlånes til
alle interesserede.
„Haloner er medlem af en gruppe stoffer
under halogenerede kulbrinter. Stoffet er kun
10 år gammelt, og navnet stammer fra en
sammentrækning af det amerikanske „halo
genated hydrocarbon“. Haloner er sammen
sat af kulstof, brint og et eller flere af halo
generne fluor, klor og brom.
Halon 1301 er en luftart ved normal tempe
ratur og tryk. Ved ekspansion fra flydende
tilstand i trykflaske til luftformig tilstand ved
atmosfærisk tryk falder temperaturen til 34° C.
Evnen til at slukke ild er effektiv, idet indblæsning af en mængde Halon 1301 svarende
til en rumkoncentration af 2-5 %, er til
strækkelig til at slukke en brand i løbet af få
sekunder.“

2,5 kg halon-slukker. Haloner I
håndslukkere kan gøre mere ska
de end gavn, hvis de bruges for
kert. - Derfor anbefales halonsprlnkling.
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Det bedste ved Halon 1301 er vel, at det i
denne koncentration ikke er giftigt for men
nesker eller dyr; at det ikke er elektrisk le
dende; at det ikke forårsager skader på elek
tronikken eller giver kuldechok, og at det
ikke virker nedbrydende på andre materialer.
HJÆLP 2,74

Kulsyresneslukkeren kan bruges
ved brand I spændingsfyldte edbanlæg, inden brandvæsen når
frem, men bedst er at tage spæn
ding fra - og bruge vand.

Brandrapporten

Edb-rådets brandrapport nævner adskillige
andre slukningsmidler - hvad der er anbefalelsesværdigt og hvor - hvordan man kan
forebygge - hvordan man bør alarmere de
specielle korrossionsvogne, og hvad der kan
gøres bagefter med elektronikken, hvis man
er bange for begyndende angreb (Elektronik
centralen, firmaet Inmentic, etc.).
Den understreger helt klart, at slukning af
brande ud over 7-10 minutter efter opståen,
ikke er edb-medarbejdernes opgave, men
redningskorpsenes.
I kombination med det før omtalte brand
kursus for edb-medarbejdere er det et godt
materiale, der er blevet frembragt - og som
vil få stor betydning i årene fremover.
BI
Redningsfase

Først tilkaldes en af Falcks 20 korrosionsvogne,
der sørger for primær rensning og tørring sam
tidig med, at lederen af korrosionsudrykningen
tilkalder fa. INMENTIC, tlf. (01) 91 97 22 eller
(06) 82 46 88, jvf. korrosionshåndbogens side 55.
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Gunnar Lindehammer:

SALGSUDVIKLINGEN
i 1973
Nye veje og metoder har præget salgsud
viklingen i 1973. Ikke sådan at forstå, at
vi ikke har gennemført de gamle og prø
vede salgsfremstød, men alligevel et år,
hvor sælgerne har udvist både opfindsom
hed og interesse.
Den efterhånden længere og længere fri
tid har gjort mange af vore prøvede salgs
metoder noget mere besværlige. Dør-tildør-metoden er efterhånden ved at have
tabt sin effektive virkning, fordi det nu
er blevet sværere at træffe folk hjemme
på deres bopæl. Sommerhuset trækker sin
ejer til sig ikke bare lørdage, søndage og
ferier, men i det hele taget er der sket
en væsentlig forandring i folks fritids
vaner. Man begiver sig ud i naturen i
langt større målestok end tidligere - in
gen sidder hjemme i den toværelses mere
end højst nødvendigt.

Vi har gennemprøvet nogle nye salgs
ideer med særdeles godt resultat. Bl. a.
har vi indledt et vældig godt samarbejde
med butikscentrene, og især de helt store
som Rødovre Centrum, Rosengårdscen
tret i Odense, Bilka i Ålborg m. fl. Det
har været et interessant eksperiment,
fordi det har vist sig at være et udmær
ket middel til kontakt - selvfølgelig først
og fremmest med potentielle kunder men også i høj grad med handelsfolk på
de lokale steder, og så naturligvis gen
synet med de gamle abonnenter, som ikke
har været den mindst væsentlige del af
eksperimentet. Der har været mange
gode gensyn og mange tillægstegninger
er forårsaget heraf. Kompletteringer af
forbindskasserne er naturligvis vokset i
antal, men uden tvivl en god investering
i det lange løb.

Vor største salgssucces har
været i forbindelse med center
arrangementerne. Men det skyl
des utvivlsomt også, at Falck
har haft noget at vise frem ikke bare Carlo Lauritzen, som
ses på billedet i en vant situa
tion.

50

HJÆLP 274

Det har været lærerigt at følge denne
salgsudvikling både for sælgere og for
salgsledere. Nye problemer dukker op og
kræver nye løsninger - altsammen nyt
tigt for en virksomhed i udvikling. Den
tekniske side af sagen - alt det der skal
til for at et centerarrangement kan lyk
kes - præsentation af de nyeste sygevogne, redningsvogne og andre special
køretøjer - har ligget i hænderne på de
lokale stationers personale. Og de har
gjort det særdeles godt. I det hele taget må
man ved årets afslutning erkende, at sam
arbejdet teknik og salg har været næsten
helt perfekt. Vi har trukket på mange
kræfter for at komme frem til 1973's
salgsresultat. Fællesforbundets PR-afdeling har trukket et stort læs og korps
instruktører med Grønbæk i spidsen har
demonstreret genoplivning på interimisti
ske scener rundt omkring i landet.
Abonnementsmæsigt har vi også fornyet
os en del. Bl. a. er det populære familie
abonnement frisket gevaldigt op med nye
og gode ting, hvoraf vi i cn meget aktuel
situation med bilfrie søndage vil nævne
udbringning af livsvigtig medicin. Det er
ofte de små ting, der i de vilkårligt op
ståede situationer virker bedst på den
abonnent, der står i akutte vanskelighe
der. I det hele taget må vi nok erkende,
at hele abonnementsudviklingen har taget
en meget heldig drejning. Der er i den
sidste halve snes år ofret mange kræfter
på at give abonnenterne det bedst mulige
inden for hver eneste abonnementskate
goris rammer.

Alle salgsmuligheder af seriøs art mA prøves, når
det gælder om at få folk til at forstå, at man ikke
kan undvære abonnementet.

Falcks demonstrationer landet over, hvor brand
slukning, førstehjælp og redningstjeneste er blevet
vist for et talrigt publikum, har været med til at
bringe korpset op på det niveau, hvor det bør høre
hjemme.

Vi er vel efterhånden kommet så langt,
at vi kan konstatere resultaterne af vore
bestræbelser. En støt og sikker portefølgefremgang viser, at vi er på den rette
vej. I særdeleshed har resultaterne for
1973 tegnet godt. Flere og flere abon
nenter bliver hos os længere og længere.
Enkelte undtagelser forekommer natur
ligvis, men en analyse vil sikkert afsløre,
at det for tiden urolige bilmarked, olicHJÆLP 2/74
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CENTERARRANGEMENT I

RØDOVRE

Til forslagskassen RIS/ROS i Rødovre
Center indkom følgende vedrørende
Falcks demonstration i januar:

ROS
- Flink betjening af flinke folk.
- Jeg vil ikke klage over de flinke
Falck-mænd, og jeg har en kompliment
over Falck-Zonens hurtige tilstedevæ
relse efter et anfald for nylig. Mange
tak for hjælpen.
- Man møder altid et sødt og venligt
personale, der er meget hjælpsomt, og
så da vor lille søn skulle på skade
stuen.
- God behandling.
- Aldrig en sur mine hos servicefol
kene, selv om jeg tit må ringe både to
og tre gange om ugen, fordi min bil
ikke vil starte. Også ros for den ven
lige behandling ved sygetransport.
- En yderst god behandling og klar
besked på mine spørgsmål samt yderst
pæne og noble assistenter, som forstår
- at betjene deres kunder.
En ny Falck-station I et nyt område - her Stenløse giver større mulighed for tilvækst på abonnements*
siden, men der skal et godt befolkningsgrundlag
til, for at omkostningerne skal blive dækket.

krisen og truende rationeringer, prisfor
højelser på drivmidlerne og mange andre
faktorer har gjort mange bilister betæn
kelige og medført overgang til brug af
den kollektive trafik. Men det er sikkert
kun forbigående problemer, som skal
overstås. Vi kommer ikke udenom, at
højere trafikintensitet vil kræve stadig
større effektivitet på hjælpeydelsernes
område, noget vi kan læse i årsberetnin
ger og statistikker, der beretter om stadig
flere hjælpeaktioner.
En meget positiv virkning har hele vort
oplysningsarbejde med Falck-Blad, Kø
reklar og Trafikredaktionen i spidsen også
haft. Det er helt klart, at jo mere man
informerer befolkningen om muligheder
ne for hjælp i de skiftende situatio
ner, jo mere binder man sig også til dem.
Det koster penge at drive propaganda.
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RIS
Ingen.

Et Falck-Blad er ingen billig fornøjelse,
men det har vist sig at være en god idé.
Antallet af hjælpeydelser vil måske nok
stige lidt mere end sædvanligt, men det
vil også automatisk trække flere abon
nenter til. Og flere gamle abonnenter vil
betænke sig mere end én gang, før de
slipper en god tryghedsfornemmelse. Ud
viklingen over salget af abonnementer til
udviklingen af bl. a. stationsbyggeriet har
meget nær forbindelse med hinanden.
Det har vi også erfaret i 1973 i de om
råder, hvor nye stationer er dukket op,
eller hvor der cr sket forbedringer af be
stående bygninger. Her er salget nemlig
steget - enkelte steder endda meget bety
deligt. Vi kommer altså hinanden ved
ikke bare indbyrdes, men også forholdet
abonnent og redningskorps imellem. Den
landsdækning, vi har gennemført i et
halvt århundrede, er en vældig god ting
HJÆLP 2/74

for den, der farer land og rige rundt i
sit erhverv, men den største betydning
ligger nok i at kunne fortælle den lokale
abonnent, at der ikke er ret langt til hans
station. Et spørgsmål, der ofte forekom
mer i samtalen mellem akkvisitør og
abonnent, er netop: hvor ligger min sta
tion.
Vi er altså godt på vej, vi får besværlig
heder i 1974, men det vil nok mest være
besværligheder, som ikke har indre år
sager, men som er bestemt af de ydre på
virkninger midt i en krisetid.
Den sælgerstyrke, som korpset i dag rå
der over, vil sikkert kunne overvinde
også de besværligheder, året kommer at
byde på, bl. a. fordi det har vist sig at
værc medarbejdere, der rigtigt skolet og
med forståelse for de skiftende situatio
ner har markeret deres tilstedeværelse
på en meget positiv måde også i 1973.
I dette ligger der intet snobberi for sæl
gerstanden, bare en simpel konstatering
af de fakta, som salgsresultaterne påvi
ser. Økonomien strammes for alle befolk
ningskategorier, og også for De Danske
Redningskorps. Det har vi oplevet før,
men vi har ikke appelleret forgæves til
korpsets medarbejdere i de svære tider,
heller ikke til sælgerne.
Til sidst et par ord om den del af salget,
der hedder handelsafdeling. Også her har
vi oplevet helt nye resultater i 1973. En
rivende udvikling, delvis forårsaget af
usædvanlig god PR, men også desværre
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p.gr.a. en af landets største brandkata
strofer, har gjort os det begribeligt, at
vi også inden for dette område må værc
på tæerne for at kunne tilfredsstille be
hovet hos en stadig stigende kundekreds.
Der venter nye, spændende opgaver i
1974. Både København og Århus forbe
reder nye, spændende ting. Ting, der kræ
ver en omhyggelig opbygning af system,
både hvad salg og service angår, men der
hersker en ret så god tro på fremtiden.
Det er en stor opgave at løse, men mon
vi ikke, via hele den placering, vi har
som redningskorps, inderst inde må er
kende, at vi har en stor forpligtelse. Så
stor som vort samarbejde med kommu
ner og amter naturligt giver os. Men
også p.gr.a. den naturlige udvikling, som
sikkerhedsforanstaltningerne for bl. a.
automobiler er inde i, og som ad åre
sikkert vil kræve en ildslukker i hver
eneste bil.
1974 vil blive et arbejdets år, mest med
de nye ting, men også et arbejdets år
med omhyggelig pasning og pleje af den
bestående portefølge. Til dette arbejde
kræves stadig væk en dygtig stab af med
arbejdere, men den samme stab vil få
det lettere, hvis samarbejdets svære kunst
bliver udfoldet i samme gode takt, som
den vi har fulgt mellem alle de med
arbejdere, der i 1973 har givet sælgerne
og salget en virkelig god håndsrækning.
Samvirke skaber tryghed.

GL
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AFGIFT FOR WC
AFHOLDT
AF KOMMUNEN
Et usædvanligt jubilæum kan
i april måned fejres hos
Falck i Svendborg. Det er
da 50 år siden, at der for
første gang blev skrevet kon
trakt mellem korpset og en
kommune om brandsluk
ning, hvor korpset skulle
virke som købstadsbrandvæ
sen.
Allerede i 1919 etablerede
Sophus Falck en station i
Odense.
Brandvæsenet på landet var
dengang i en ynkelig forfat
ning. For at råde bod på
dette rejste Sophus Falck til
Frankrig og købte et par på
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hængs-motorsprøjter. En af
disse blev installeret på sta
tionen i Odense, hvorved
man her kom i besiddelse af
et slukningstog, der var sær
deles anvendeligt til landbrande.
Økonomisk var dette dog in
gen særlig god forretning,
idet korpset blot havde sluk
ningstoget stående til lejlig
hedsvise assistancer.
Der måtte oprettes kontrak
ter med kommunerne, så der
mod et fast årligt vederlag
blev ydet brandsluknings
assistance. I 1923 vedtog
Svendborg kommune at en

trere med Falck om brand
slukningen, og i april 1924
åbnede korpset en station i
Svendborg
med Harry
Falck som leder.
Stationen havde ved åbnin
gen til huse i en bygning på
torvet, hvor tillige politiet
hørte hjemme.
Her fortsatte udviklingen
indtil i 1966, hvor en nybyg
get station på Odensevej blev
taget i brug. Hvad der på
begyndtes i 1924, har i høj
grad ændret udseende med
årene. Stationen i Svendborg
råder i dag over 30 fastan
satte og 32 deltidsbeskæftige
de, 11 brandkøretøjer, 10 på
hængssprøjter, 7 ambulanceog sygetransportvogne, 6
autohjælpskøretøjer,
frø
mandsvogn, korrosionsvogn,
redningsbåd og plasticjolle,
og opfylder hermed de be
tingelser, der i dag stilles til
en moderne brand- og red
ningsstation.
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UHELD VI KAN LÆRE AF

En automobilsprøjte på vej til brand møder i en
skov ved et S-sving en modkørende personbil.
Vejen er 2,9 meter bred og forbikørsel umulig,
hvorfor begge parter kører i grøften. Personbilen
er af tilskuere på brandstedet sendt af sted for at
vise automobilsprojten til stedet. Begge førere er
ædru, og der er ikke sket personskade. Auto
mobilsprøjten har slukket udrykningshornene
nogle minutter før det uheldige møde i skoven.
Er uheldet hændeligt eller kan nogen bebrejdes
noget?
Hvad siger loven?
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 271 af 28.
august 1964 foreskriver i § 5, stk. 2, at udryk
ningshorn kun må benyttes, når det under kørs
len skønnes nødvendigt for at tilkendegive andre
trafikanter, at der er tale om udrykningskørsel.
Domspraksis viser, at føreren af udrykningskøre
tøj normalt får tilkendt hele eller en del af skyl
den, hvis horn ikke har været anvendt og der
sker sammenstød. Undertiden er der rejst krav
om frakendelse af førerbevis.
Falck-reddernes forklaring
Om den manglende brug af udrykningshornet i
dette tilfælde forklarer de afhørte Falck-reddere
og -brandmænd, at det var slukket, „fordi de
skulle høre evt. radiokorrespondance“, „at man
godt kunne indse, at hornet burde have været
tændt“, „at det var almindeligt, at personer på
forsædet tændte og slukkede hornet efter behov,
så føreren kunne koncentrere sig om kørslen“
og „at man ikke kunne angive nærmere, hvor
for hornet var blevet slukket".
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Ingen af Falck-folkene havde angivet, at hornet
var slukket, fordi det ikke var skønnet nødven
digt for at advare andre trafikanter. (Lovteksten
fra justitsministeriets bekendtgørelse.)

Sagen
Automobilsprøjtens fører - en deltidsansat
brandmand - blev tilkendt en advarsel for over
trædelse af færdselslovens § 24, stk. 1 (vejfaren
des pligt til at optræde hensynsfuldt og udvise
agtpågivenhed) og § 35, stk. 1 (kørehastighed af
passet efter andres sikkerhed). Han modtog ad
varslen.

Det fremgår kun af en enkelt vidneforklaring, at
hastigheden omkring mødetidspunktet har ligget
på 40-50 km/t. Når føreren af automobilsprøjten
alligevel har fået tilkendt en advarsel, begrundet
i manglende agtpågivenhed og kørehastighed,
hænger det måske sammen med en politiopfat
telse, at hastighed bør nedsættes, såfremt hornet
ikke benyttes i forbindelse med udrykningskør
sel. Selv om føreren af den modkørende person
vogn umiddelbart før uheldet havde hørt brand
bilen i det „fjerne“, lægges det ham ikke til last,
at han fortsætter kørslen og møder sprøjten på en
vej, hvor passage er umulig.
Vor konklusion på denne og lignende sager må
være, at man som fører af udrykningskøretøj kun
bør afbryde hornet kortvarigt, med mindre der er
tale om lige landevej og uhindret oversigt. Ellers
må hastigheden sænkes og agtpågivenheden
skærpes. Det hjælper ikke at have en justits
ministeriel pligt til at afbryde udrykningshornet,
når politi og domstole ændrer pligten til en last.
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BREVE UDEFRA

De Danske Redningskorps, Hellerup

Modtag min bedste tak til Dem og Deres reddere for al den omhu, elskværdighed og
hjælpsomhed, min kone mødte fra alle sider, mens hun levede.
Jeg ønsker Dem og Deres folk en rigtig glædelig jul og et godt og lykkeligt nytår.
Deres
Werner Hobel

Falck, Hellerup
Tak, fordi De reddede mit hus fra oversvømmelse.

De venligste hilsener fra
Ellen Gyrithe Fogh

Falck-Zonen, Horsens
Dersom denne henvendelse skulle volde Dem en smule ulejlighed, beder jeg Dem
på forhånd om undskyldning derfor. Mit ærinde er at bede Dem sende mig stilling
og navn på tre af Deres medarbejdere, som jeg gerne vil have mulighed for at rette
en personlig tak til.
Den situation, som er anledningen hertil, er følgende:
Den 12. november sank jeg uden varsel sammen i en stol i mit hjem med hjertestop.
Min hustru, som reagerede omgående, drejede 000 og udtrykte over for Deres telefon
vagt formodning om et hjertetilfælde. Tidspunktet har været ca. kl. 14.30-14.45. Be
kendte i Østergade og naboer har udtalt deres beundring for Falcks kørsel. Efter
min hustrus beskrivelse var de tre Falck-mænds dygtighed, håndelag og tempo fan
tastisk. Hun har fortalt mig, at hjertemassage påbegyndtes i min stue, fortsaVe under
udbæringen og hele vejen til hospitalet, men ingen har rigtig kunnet fortælle mig,
hvor få minutter der forløb fra min hustrus alarm, til jeg var afleveret til viderebehand
ling på sygehuset, hvor jeg først kom til bevidsthed ud på aftenen. Men jeg er ikke i
tvivl om, at disse mænds førstehjælp har gjort det muligt for lægerne at redde mit liv.
Jeg blev udskrevet den 4. december og er da naturligvis fremdeles sygemeldt, går for
tiden til optræning på fysiurgisk afdeling, men lægerne giver mig det bedste håb om
fuldstændig helbredelse.
Ingen ved bedre end jeg selv, at jeg slet ikke kan takke Deres folk efter fortjeneste,
men jeg ville så gerne have mulighed for at vise disse tre mænd blot en lille op
mærksomhed.
Med venlig hilsen
Paul Ivertsen
De tre medarbejdere i Horsens, der udførte assistancen, var: redningsfører Svend
Fuglsbjerg, redder Leif Holmgård Jensen og redder Hans Clausen.
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EKSEMPLER PÄ GOD SERVICE

Falck, Holbæk
Da vi kort før jul var så uheldige at køre fast i en snedrive på vor daværende adresse i
Ejby Strand, sendte vi bud til Dem, og der kom en ung mand ved navn Poul Erik Christian
sen. Han var helt enestående, hjalp os fri og havde mange venlige ord.
Stor var min glæde, da jeg i dag til morgen hilste på ham her uden for vor nuværende
adresse - med et stort smil kl. 6.30 morgen. Og atter et venligt ord og smil til de to unge
mennesker, der var kørt på en lille ponny.
Min mand og jeg mener, at han skal have et stort UG for sin optræden, og for Falck er
det et stort + at have en sådan mand. De bedste ønsker for det nye år og tak for det
gamle, der svandt.
Deres
Holger og Tove Andersen
HJÆLP 2/74
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: O KRITIK VI KAN LÆRE AF

PATIENTEN SAT AF
Anklage:

Vi bekræfter modtagelsen af Deres ovennævnte faktura og skal hertil meddele
Dem følgende:
D. 25/11 var den første søndag, hvor privat automobilkørsel var forbudt p.gr.a.
olierestriktionerne.
Da min kone nedkom den dag og fik veer ca. kl. 02.00, telefonerede jeg til politiet
og forespurgte, om jeg måtte køre min kone til fødeklinikken. Dette blev mig næg
tet, men man rådede mig til at ringe efter en ambulance.
Jeg drejede derpå 000 og fik Københavns Brandvæsen og forklarede sagen og
meddelte, at vi skulle til Olga Limschous Fødeklinik, Nørrebrogade 157. Man op
lyste mig derpå, at der ikke er ambulancer i Søllerød kommune, men at man der
for ville sende en Falck-ambulance. Lidt over kl. 03.00 kom der en af Deres
ambulancer med udrykning; det havde vi ikke bedt om, men vi kom ind i ambu
lancen og meddelte, at vi skulle til ovennævnte adresse.
Undervejs meddelte Deres chauffør, at der var blevet lavet om på vore planer,
vi skulle til KAS i Gentofte! På min forespørgsel, hvem der havde ændret vores
planer, fik jeg intet svar! På min udtrykkelige forlangen fik jeg derpå oplyst, at
det var Deres central, der havde ændret vore planer. Det udviklede sig derpå til
en, især for min kone, særdeles ubehagelig samtale, som endte med, at vi stod
af på Kildegårds Plads, da man nægtede at køre os til ovennævnte adresse!
En gravid kvinde kl. ca. 04.00 med veer hvert 10. minut i snevejr på øde gade.
Men godt, vi gjorde det, for De var jo ikke orienteret om, at fødegangen på KAS
strejkede.
Yderligere skal oplyses, at Deres chauffør på mit forlangende nægtede at iden
tificere sig.

Forsvar:

Pågældende assistance blev af 0-0-0 bestilt som ambulancetur. Normal indlæg
gelse sker til KAS-Gentofte, og efter opkald hertil bad vagthavende læge om at
få patienten indlagt. Ambulanceturen var efter omstændighederne blevet til en
sygetransport. Normalt følger vi altid lægers ordre.
60

HJÆLP 2/74

EN ANDEI^ SLAGS BREVE
Konklusion:

I Falcks ambulancehåndbog, der er godkendt af læger, står under „instruks vedr.
patientbefordringens praktiske udførelse“, pkt. 2.2.4:
„Korpsets personale skal bemærke, at en sygetransport ikke må udføres mod
patientens vilje eller uden patientens tilstedeværende omgangskreds’ medvi
dende.“

Fruen skulle altså have været kørt til fødeklinikken, hvilket skulle have været
meddelt sygehuset til orientering.
Reddernes og vagtcentralens opførsel i denne sag har været mindre heldig.

0-0-0’s bemærkninger om ambulance i pgl. kommune vil blive ordnet internt.
En Falck-redder har pligt til på forlangende at opgive navn og station til patienter,
pårørende eller myndigheder i forbindelse med assistancer. Det er af frygt for
misbrug ikke muligt at give redderne identitetskort.

DYRT HJULSKIFT
Hjulskift nødvendigt?

En medarbejder ved Danmarks Radio punkterer på vej til arbejde i Radiohuset.
Han skal være fremme til bestemt tid, da han skal stå for en direkte udsendelse.
Han tager en taxa til Radiohuset, og rekvirerer herfra Falck til at ordne punk
teringen.
Vagtmesteren giver sig til at diskutere med abonnenten og bebrejder ham her
under, at han ikke kan skifte hjul selv o.s.v. Men det ender med, at der bliver
lovet assistance.
Efter udsendelsen tager pgl. en taxa til sin bil, der står urørt. Et fornyet opkald
giver en diskussion, hvorunder vagtmesteren hævder, at vi har været på stedet,
og at bilen var låst. Dette var ikke tilfældet (vidnefast). Efter en længere diskus
sion ender sagen med, at Falck lover at bugsere vognen til et værksted (det er
midt om natten). Undervejs laves en skade på vognen.
Forsvar og konklusion:

Såvel vagtmesteren som involveret redder er ikke ansat mere, hvorfor deres for
svar må ligge. Tilbage kun at konkludere, at Falck tilbyder abonnement til bilister,
der af en eller anden grund ikke kan eller vil ordne deres bil, hvis noget, f. eks.
en punktering, kommer i vejen. Derfor er klagen berettiget, og vagtmesterens
handlemåde har indirekte kostet betydeligt mere end en kvik assistance.
HJÆLP 2/74
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Mit første møde
med

FALCK
Falck-Bladet og børnehistorier. Børn
rundt om i hele landet farer i blækhuset.
Mange og gode resultater foreligger. Og
tilbage er det svære bedømmelsesarbejde.
Peters historie her er mægtig god. Susi’s
er altså også skæg - og hun har tegnet
en Falck-bil og en Falck-mand til os.
Man kunne blive ved at fremdrage gode
resultater. Men for at give et indblik i
arbejdet omkring konkurrencen har vi
valgt at fortælle om Bolette.

Bolette er 8 år, og hun har fortalt om
dengang, hun blev født. Og hun har også
tegnet det: Mor og far på vej til klinikken
i bil. Mor på klinikken med en øl under
sengen - vel nok til at styrke sig på.
Falck-bilcn der henter dem hjem. Og
Falck-mandcn der bærer Bolette ind i
stuen. Til sidst ser vi også en barnevogn
med Bolette og en masse dejlige træer.
Og solen. Så det kan vel nok siges at
være en rigtig solstrålehistorie. I hvert
fald vandt hun 4. præmien for den, og
præmien bestod i et besøg for Bolette og
alle hendes klassekammerater på Falckstationen i Roskilde.
Tirsdag den 13. november skulle besøget
så løbe af stabelen. 3A fra Allerslev Skole
invaderede Falck-stationen i Roskilde. Og
assistent Svend Larsen måtte stå for
skud. Børnene fik lov at sidde i bilerne,
og utallige var de spørgsmål, Svend Lar
sen måtte besvare: Hvad bruger man så
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dan en til? Hvor hurtigt kan denneher
bil køre? Hvordan bliver Ole og mig
brandmænd? Osv., osv.
Da ungerne endelig havde fået deres
spørgelyst stillet og havde set længe på
alt materiellet, fik de lov at se film. „Når
NØDEN er størst“ vakte som sædvanlig
megen jubel, og bagefter trængte man
rigtignok til de kager og sodavand, der
var indkøbt til formålet. Og så var en
spændende dag slut for eleverne i 3A og en måske lidt trættende dag for mand
skabet i Roskilde.
At børnene havde været glade for at be
søge os, er der ingen tvivl om. Alle som
en har de sendt os søde breve med tak
for en dejlig dag. Mange af dem har
endda tegnet fine billeder med Falckmotiver til os. Så er man jo bare glad for
kommunikationen mellem Falck og abon
nenterne. Mellem Falck og alle de. der i
det daglige kan få brug for os.
ruth
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VOGNE & UDSTYR

De 30 nye MAN. Sprøjter fra

Motor og chassis
6-cylindret dieselmotor, max. ydelse 168 HK
DIN ved 2800 omdr./min. Akselafstand 3700
mm.
Totalvægt 12 ton, egenvægt 71A ton.

Angreb
1 kommuteret slangevinder med 60 m W
højtryksslange og HT-pistol i hver sides
bageste jalousiskab.

Opbygning
Mandskabskabine med plads til i alt 6 Falckfolk, incl. chauffør. 2 jalousidøre i hver side,
foldedør agter. Stige til tagentren agter.
Tagflade i skridsikker aluminium.
Pumpe og vandtank
Hækmonteret centrifugalpumpe (totrinskombineret høj- og lavtrykspumpe) udført i kor
rosionsbestandigt, hærdet letmetal. Indbyg
get varmeforzinket stål-vandtank, kapacitet
2600 liter.
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Indhold
Normalpakning, bestående af 2X60 m HTslange, 1440 m B-slange, 1170 m C-slange,
diverse forgrenere, skumudstyr m. v.
Leverandør
Fa. Carl Metz, Karlsruhe, importeret af H. F.
Nielsens Maskinfabrik, Haslev.
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Mercedes
240 DL
ambulance

Vor succesombruste ambu
lance i snart 5 år, MercedesBenz. 220 DL, tager snart
navneforandring til 240 DL.
I den forbindelse sker der
ikke de store ændringer:
Motoren får øget sit volu
men til 2,4 liter, og antallet
af hestekræfter øges til 65,
saledes at vognen nu får en
mærkbar bedre accellerationsevne.
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Af ydre tegn kendes vognen
pa det bredere og lavere kø
lergitter og en lidt mere
kantet tagkonstruktion, hvil
ket er medvirkende til at
give den et mere moderne
udseende samtidig med. at
barerumsbredden bliver stør
re under laget.
Endvidere er vipperuderne i
fordørene forsvundet, og
man har ført tagrenden ned

ad forrudens sprosser, såle
des al vand på forruden
presses op over taget i stedet
for ind af el åbentstående
vindue.
Med disse ændringer er en
god vogn gjort endnu bedre
men prisen er da også lidt
over 90.000,- kroner.
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FALCK har
lagt et
columbusæg
i Haslev

Mange af korpsets stationer
har gennem længere tid øn
sket sig en transportvogn,
hvormed man samtidig kun
ne transportere biler og
passagerer.
H. F. Nielsens Maskinfabrik
A/S, Haslev, har nu kon
strueret og fremstillet en
sådan vogn, der p.t. afprø
ves af Abenrå-stationen. Prototypen er bygget over
et chassis af typen Merce
des-Benz 608, der fra fa
brikken er forsynet med
dobbelt-kabine, d.v.s. at der
er plads til 5 personer for
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uden føreren. Det 490X215
cm store lad tippes i læsse
stilling, hvilket også sker
med den uskydelige grill.
Der kan således transpor
teres to biler ad gangen.
Stationsleder Hans Krogh,
Åbenrå, fortæller, at man er
ovenud tilfreds med den nye
vogn. Netop i Åbenrå er en
vogn af denne type sær
deles velanbragt, idet man
specielt i sommermåneder
ne har mange transporter
sydfra. Man har kun godt
at sige om den nye vogn,
som Hans Krogh betegner
som et „columbusæg“. Blot

er det som med alle andre
„opfindelser": Hvorfor i al
verden har man ikke fun
det på det noget før?

Såfremt forsøget i Åbenrå
falder heldigt ud, vil der
formentlig blive anskaffet
flere vogne af denne type.
De vil blive stationeret på
stationer, der ofte kører
lange ture med passagerer
og havarerede vogne - men
det betyder naturligvis, at
man må gøre hele turen
færdig straks og ikke lade
transporten dele mellem
flere stationer.
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Redningsvogn
I snart 6 måneder har red
dere og assistenter på sta
tion Vesterbro tilbragt ledi
ge aften- og nattetimer med
at bygge en ny rednings
vogn til stationen.
Resultatet af anstrengelser
ne er nu sat i drift. Den
nye vogn, der er indrettet i
en Mercedes Benz 408 kas
sevogn med en 85 HK DINbenzinmotor,
afløser
to
ældre redningsvogne, der
nu er afgået fra stationen.
Vognen er indrettet med
henblik på et primært brug
ved trafikulykker, brandred
ning, olieskader samt lænseog dykkeopgaver i havnen.
Materiellet er tilgængeligt
gennem 2 jalousidøre i hver
side samt gennem bagdø
ren. Alt materiellet tages
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udefra, og vognens varerum
er således fuldt udnyttet.
Udover materiel til de nævn
te opgaver skal nævnes en
20 kW lysmaskine, der har
udtag for 220 og 380 V. Be
tjeningstavlen er tilgænge

lig fra førerhuset, der rum
mer pladser til 4-5 mand.
Opbygning og indretning er
foretaget i samråd med alle
ansatte på stationen, så
ledes at flest mulige ønsker
og ideer er tilgodeset.
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KDAK & Co.!
I august 1957 kunne man
med ovennævnte titel i dette
blad læse om et samarbejde,
som Kongelig Dansk Auto
mobilklub havde indgået
med det daværende ZoneRedningskorpset om bilhjælp
til KDAK-medlemmer.
Måske var vi for hårde den
gang. Vi levede i konkur
rence med Zonen og havde
stort set forladt systemet
med at lade forpagtere og
forskellige „løsgængere“ tje
ne en ekstraskilling ved at
køre en tur i kranvogn. Sy
stemet levede ikke op til ri
melige kvalitetskrav og de
forventninger, moderne bili
ster har til bilhjælp i en gi
ven situation.
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Pr. 1. marts 1974 har KDAK
opsagt sit samarbejde med
FDM. Samtidig med, at man
forlader vejhjælpsordningen
med Falck, er det i forenin
gens blad slået stort op, at
KDAK-medlemmer nu kan
rekvirere gratis autoassi
stance døgnet rundt overalt
i landet. KDAK har indledt
samarbejde med „Rednings
tjenesten“, hvis leder og ejer,
Ivan Jørgensen, har en am
bulance og en ladvogn i Kø
benhavn.
Vi er lidt kede af det på
KDAK-medlemmemes veg
ne. Det er seriøse bilejere,
der har krav på service, hvis
de kommer ud for biluheld.
Med vort kendskab til bran
chen og reparationsvillige
mekanikere har vi ikke ind

trykket af, at KDAK-med
lemmer i tide og utide kan
få ydet hjælp til en hava
reret bil. Vi mener heller
ikke, at en automobilklub,
der ret beset er en „forbru
gerorganisation“ for bilister,
gør ret i at entrere med
forskellige former for servi
cehjælp, når bilhjælp efter
hånden er blevet et fag med
tilhørende statsanerkendt ud
dannelse.
KDAK-medlemmemes ene
ste trøst i den nuværende
situation må for os at se
være, hvis de er i besiddelse
af et Falck-abonnement, der
kan anvendes i en given si
tuation.
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Generalkonsul
Harry Duelund In memoriam
I en alder af 74 år døde
kort efter nytår en mand,
som vi er megen tak skyl
dig. Harry Duelund var knyt
tet til korpset som direktør
i årene 1929-1946 og be
skæftigede sig især med
akkvisitions- og abonne
mentsfunktionerne. - Efter
krigen fik han lyst til at er
hverve egen virksomhed, og
af staten, som havde be
slaglagt al tysk og japansk
ejendom her i landet, købte
han firmaet Pfaff Symaski
ner A/S. Kort tid efter blev
han desuden opfordret til at
varetage Østrigs interesser
som generalkonsul. Forbin
delsen mellem Duelund og
os opretholdtes, og indtil
1970 havde han sæde i København-selskabets besty
relse.
Det er klart, at kun ældre
medarbejdere i korpset har
kendt Duelund. Men de vil
til gengæld erindre en ener
giladet og idérig chef, som
ikke mindst under krigen
ydede en betydelig indsats
for at få ledet korpset hel
skindet gennem vanskelig
HJÆLP 2/74

hederne. De at os, som kom
ham på nærmeste hold, kun
ne ikke lade være med at
beundre hans logiske sans
og den konsekvens, der al
tid kendetegnede hans ad
færd og var bestemt af hans
intense interesse for korp
set.
Duelunds holdning under
krigen vakte respekt over
alt. Han lagde ikke skjul på
sin mening om besættelses
magten, og da han en nat
blev hentet til forhør hos
det tyske sikkerhedspoliti,
frygtede vi det værste. Men

efter en halv snes timer i
forhør måtte tyskerne give
op. Duelunds argumenta
tionsevner fornægtede sig
ikke. Vi var nogle stykker,
som derefter ville have ham
bragt i sikkerhed i Sverige,
men han ønskede at blive,
skønt han blev observeret
i lang tid, klarede han sig.
Vi bør ikke glemme dem,
der har været med til at
skabe grundlaget for den
virksomhed, vi har i dag, og
Duelund er en af dem, man
jævnligt bør tænke på i tak
nemmelighed.
BJ

Pr. 1. januar 1974 er ung
redder Erling
Pedersen,
Hornsyld, udlært som red
der
Ligeledes pr. 1. januar 1974
er ungredder Teddy Søren
sen, Vejle, udlært som red
der.

hus, Gunnar M. Pedersen,
Århus, og Erik Langberg,
Århus, udnævnt til rednings
førere.
Ovennævnte
udnævnelser
er alle med uændret tjene
stested.

REDNINGSFØRER
Pr. 1. oktober 1973 er red
derne Ib Thomsen, Kerte
minde, og Henning Josiasen, Ebeltoft, udnævnt til
redningsførere.
Pr. 1. december 1973 er red
derne Arne Andersen, Al
borg, Per Petersen, Had
sten, og Eduard L. Jensen,
Hadsten, udnævnt til red
ningsførere.
Pr. 1. januar 1974 er red
derne
Tonning
Nielsen,
Varde, Bent F. Pedersen,
Århus, Aage Pedersen, År

Pr. 1. januar 1974 er red
derne Jørgen Lund, Vester
bro, og Benny E. Krogh,
Århus, udnævnt til garage
mestre med uændret tjene
stested.

ASSISTENT
Pr. 1. Januar 1974 er vagt
mester Preben Mortensen,
Horsens, udnævnt til assi
stent i Horsens. Preben
Mortensen blev ansat som
redder i Horsens i 1960, og
i 1967 blev han udnævnt til
vagtmester på samme sta
tion.
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BRANDVAGT

Pr. 1. januar 1974 er brand
mand Erik Haugaard, Hirts
hals, udnævnt til brandvagt
assistent i Hirtshals.

Pr. 1. januar 1974 er brand
vagtassistent Aksel Jensen,
Hirtshals, udnævnt til brand
vagtleder i Hirtshals.

srr
Dieselvognene kører selv
Med mellemrum hænder det, at en diesel
drevet vogn af sig selv starter og kører
„løbsk". Arsagen er enten glødetænding el
ler kortslutning.
For at mindske skaderne ved sådanne uheld
bør man huske, at en dieselvogn skal efter
lades i frigear, således at den iKke kører ind
i garageporte, andre vogne m. v., hvis mo
toren af sig selv starter.

Lygteviskere
I Sverige er der med øjeblikkelig virkning
indført en lov om, at alle nye biler - d.v.s.
1974-modeller - skal have påmonteret lygte
viskere, således at bilernes lygter til enhver
tid er rene og 100 °/o synlige. Loven omfatter
person-, vare- og lastbiler såvel som busser.
Der forlyder intet om, hvorvidt loven på et
senere tidspunkt vil blive udvidet til også at
omfatte ældre bilmodeller.

Fra det fynske
Stationerne Odense og Fåborg har hver fået
en Metz-automobilsprøjte på MAN-chassis.
Desuden kan stationen i Odense glæde sig
over sin nye Mazda-startvogn, som man fin
der meget handy.
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ADMINISTRATION
Pr. 1. januar 1974 er kontor
assistent Henning Ander
sen, Arhus, udnævnt til kon
toroverassistent.
Henning
Andersen har været ansat
på kontoret i Århus siden
1966.

En 7000 liter tankvogn på Scania Vabischassis er anskaffet på stationen i Nyborg.
Tilsvarende har Svendborg fået en 7000 liter
tankvogn, men på MAN-chassis.
I HJÆLP 5/73 blev nævnt forhandlingerne
om overtagelse af et autoværksted i Oden
ses centrum. Disse planer er blevet for
kastet, og i stedet har man erhvervet 3000
m2 jord i tilknytning til Dalum-station, som
så bliver ’centrum for den nye værksteds
udbygning.

Åbent brev til Falck-fansl
Ja, FALCK er jo kendt for at rykke hurtigt
ud, og selv om det har taget nogen tid at
rykke ud med en klub for Falck-fans, der
har Falck-modelbiler og billedmateriale som
hobby, kan vi nu oplyse, at der med plan
spilkonsulent Børge Gregersen som for
mand samt med Falcks tilladelse er startet
en klub, hvorigennem vi vil samle medlem
mer fra hele landet, som har samme inter
esse.
Samtidig beder vi om, hvis der skulle være
andre i samme by, der er interesseret, at få
navn og adresse på vedkommende, som så
vil høre fra os.
Vort formål er at give oplysninger om, hvor
der kan købes løsdele til modelbiler samt
transfers samt hvilke stationer, der har de
vogne, som man ønsker at fremstille i mo
del. I øvrigt vil medlemmer også modtage
Falcks personaleblad Hjælp, og hvad vi el
lers kan hjælpe med.
Kontingent for medlemmer er 20 kroner om
året at regne fra 1. januar 1974. Beløbet skal
bruges til papir og porto.
Der vil også blive arrangeret et antal møde
aftener i årets løb med lysbilleder og film
ramt fremvisning af medlemmers scrap
bøger.
Foreløbig gælder det kun i København, da
der io skal være et vist antal, før der kan
laves nonet tilsvarende for provinsen.
Henvendelse angående indmeldelse bedes
rettet til: Børge Gregersen, Florensvej 2,

2300 København S.

På klubbens vegne:

K. Andersen,
Poppelvang 14, 2770 Kastrup
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Nordjyske historier

Brand

Oppe „Nordenfjords", som er lokalbeteg
nelsen for Vendsyssel, har Falck en di
striktsleder, Poul Gullach, der ikke mindst
er kendt for sine mange anekdoter og
historier. Vi har lånt et par stykker:

Lille Jens kommer i skole og bliver be
brejdet af læreren, at han ikke mødte da
gen før.
- Jamen, det var fordi vores hus brændte!
- Nå, jeg mente da huset først brændte i
går eftermiddags, svarede læreren.
- Jah, men vi begyndte allerede at bære
indboet ud om formiddagen!

Arme vognmand
Chaufføren til et lastvognstog med grus
banker på døren til en landejendom og
spørger den hjemlige husmoder, om han
må låne telefonen og ringe efter Falck.
Arsag: Han er kørt i grøften med både
hovedvogn og anhænger, og det hele ser
temmelig miserabelt ud.
Han ringer til Falck, forklarer situationen
og får at vide, at det varer ca. 1 time, før
en stor kranvogn kan komme.
- Vil De ikke have en kop kaffe imedens?
spørger husmoderen.
- Næh tak, det vil vognmanden ikke synes
om, replicerer han.
Efter en stunds venten synes husmoderen
stadig, at han ser så forknyt ud, at han må
trænge til noget, og hun gentager tilbuddet om kaffe. Stadig afslag med motivering,
at vognmanden ikke vil synes om det.
Tredie gang drister husmoderen sig til at
spørge den fåmælte chauffør, om han nu
også tror, at vognmanden er så striks, at
han vil bebrejde ham en kop kaffe i vente
tiden.
- Jah, for vognmanden ligger ude under
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Lidt om forsikring
To landmænd mødes i skellet en lun som
meraften og kommer til at snakke for
sikring.
- Jah, ser du, forklarer den ene, jeg havde
besøg af ham assurandøren forleden, og
vi tegnede såvel brandforsikring som
storm- og haglforsikring, så nu kan jeg se
fremtiden lyst i møde.
- Jow, wel, men hvordan kan du få det til
at hagle???

- Så var der brandværnskonsulenten, der
blev taget i følgende bemærkning under et
foredrag om brandrisiko:
- Brande forårsages som regel af børn, og
disse opstår som regel som følge af ufor
sigtighed ...

Og - naturligvis - en Århus-historie
Det fortælles, at Falck i Arhus i den sidste
tid har haft svært ved at skaffe kvalificeret
personale, idet hver anden redder skal
kunne sige „bah“ og hver anden „buh“ ...
Til gengæld skal de have hænderne stuk
ket dybt ned i baglommen, når de er på
langtur til København - man er bange for,
at kollegerne herovre skal tage--------- (en
vis del af legemet) på dem.
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En
hjerte
sag

Engang i februar blev det i
TV fortalt, at alle kunne
modtage undervisning i hjer
temassage, hvis blot de hen
vendte sig til Falck-Zonen
eller Dansk Røde Kors.
Det var noget nyt for begge
organisationer, og det viste
sig at bero på en misfor
ståelse i nærheden af Lille
bæltsbroen, hvorfor histo
rien blev dementeret.
I øjeblikket er det således,
at kun særligt udvalgte grup
per i befolkningen, f. eks.
politi- og Falck-folk, elek
trikere m. fl., kan lære at
give hjertemassage. Årsagen
er, at hjertemassagen kan
være skadelig på patienter,
der f. eks. ikke er skindode.
Men TV-historien lærte os
noget. Mange mennesker
ringede til Falck-stationcrne
HJÆLP 3/74

rundt omkring og kunne
give meget saglige grunde
for at lære hjertemassage.
Der var hustruer til mænd
med dårligt hjerte, modre til
børn, der havde haft hjerte
stop, og mange andre, der
pludselig så muligheden for
at lære, hvordan de - som
de nærmeste - kunne gøre
gavn i en given situation.
Det er et spørgsmål, om de
nuværende meget stramme
regler for kursus i hjerte
massage er rigtige. Selv om
hjertemassagen ikke er alfa
og omega i tilfælde af hjer
testop, kan den få afgørende
betydning, hvis en, der kan,
står ved siden af og er klar.
At undervise pårørende til
patienter, der er disponerede
for hjertestop, lyder også
som fornuft. Det vil give

disse mennesker en tillid til
at kunne yde noget, der
utvivlsomt har psykologisk
virkning på både patient og
hjælper.

Efter denne TV-telefonstorm
er vi i hvert fald blevet af
den overbevistning, at un
dervisning i hjertemassage
bor gives fri. Førstehjælpseksperten, læge Uffe Kirk:
- Undervisning i hjertemas
sage tager 6 timer plus de
timer et almindeligt første
hjælps-kursus tager. Jeg kan
ikke gå ind for, at undervis
ningen bliver givet fri, så
hele befolkningen får mulig
hed, men personligt vil jeg
anmode førstehjælps-komi
teen om at overveje en til
ladelse til pårørende.
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DIREKTØREN
HAR ORDET

Mogens Falck:

Vi køberen bil om dagen!
I løbet af 1973 indsattes op
mod 350 nye køretøjer. Det
er det største antal hidtil men selvfølgelig ville vi
gerne have udskiftet endnu
flere vogne. Det er imidler
tid et spørgsmål om øko
nomi.
I de senere år er vi gået
over til i stadigt stigende
omfang at standardisere vor
vognpark. Det betyder bl.a.,
at køretøjerne kan fremstil

les noget billigere, når der
laves flere af samme type.
Endvidere kan vore repara
tionsudgifter nedbringes no
get, idet korpsets mekani
kere kan koncentrere deres
viden til få forskellige typer.
De biler, vi tidligere solgte
til ophug, gemmes nu på en
kelte stationer landet over.
Fra disse udgåede køretøjer
henter vi mange gode reser
vedele, dele, der i nyindkøb

r---------

ville have været dyre.
Inden for de muligheder,
markedet byder os, vil vi al
tid forsøge at indkøbe de
bedst muligt køretøjer. Imid
lertid vil selv små ændringer
i vognenes opbygning med
føre en kraftig forøgelse i
de samlede omkostninger,
hvorfor vi til tider er nødt
til at afvise forslag, der kan
synes nok så simple at gen
nemføre.

Næsten 20 års forskel på de to ambulancer (Opel Kaptajn 1957 og Mercedes 240 D 1974). Forskellen I
bårerummets størrelse fremgår af de stiplede linier.
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Det er adskillige millioner
kroner, vi i årets løb investe
rede i nye vogne. Eksempel
vis kan det nævnes, at 55 af
de 96 indsatte ambulancer
var af typen Mercedes-Benz,
og alene disse vogne betød
en udgift på mellem 5 og 6
millioner kroner. Desuden
er der investeret lidt over 1
mill, i Ford Consul syge
transportvogne (41 ud af 101
nye personvogne).
Jeg nævnte før, at markedet
sætter visse grænser for,
hvilke vogntyper vi kan
bruge. Eksempelvis betyder
ENKELTAMBULANCER

lægernes krav til ambulan
cers * bårerumsmål, at kun
meget få vogne er anvende
lige til formålet. Det ses da
også af vor vognpark, der
er standardiseret til at om
fatte Mercedes-Benz. 240D,
Dodge B 200, Ford Transit
(dobbel(ambulance), Fiat 238
samt den nye Volvo 145.
Selvfølgelig kunne vi bruge
andre vogne, men det ville
betyde, at vi selv skulle sør
ge for forlængelse af vog
nens chassis med de deraf
følgende komplikationer m.
h.t. vejbeliggenhed, trafik
sikkerhed og typegodkendel
se. Det siger sig selv, at så
omfattende ændringer ville
betyde en væsentlig fordy
relse, hvilket igen ville med
føre, at vognene ikke kunne
udskiftes så hyppigt, som det
sker i dag. Og hvad er der
så vundet?
Der er selvfølgelig stadig
plads til at forsøge med nye
typer. De nye M AN-sprøj
ter samt de 8 bestilte Volvoambulancer er eksempler
herpå. Også Mercedes-Benz
408 har vist sig velegnet som
sengeambulance, og på dette
felt er en omfattende ud
skiftning i gang. Da Toyota
Landcruiser i årets løb blev
lanceret i en dieseludgave,
fik vi en udmærket lille
bjærgningsvogn, der kan ud
fylde det tomrum, der op
stod, efter at indkøbene af
Land Rover 110 standsede.

Hvad købte vi 1973
Ambulancer................. 96
Personvogne ................ 101
Autotransportvognc ... 38
Kran- og arbejdsvogne . 63
Automobilsprøjter ....
2
Slangetenderc .............
5
Motordreje- og påhængs
stiger .............................
2
Rednings- og svømme
dykkervogne ................
6
Diverse enheder .......... 28

I alt

............................. 341

Dog har vi stadig stationer
med personel, der har tid og
evner til selv at opbygge
køretøjer til korpset. Her
har man så mulighed for at
konstruere vognen med hen
blik på netop denne stations
ønsker til en sådan vogn.
Imidlertid må vi i fremtiden
fortsætte vor standardise
ringsproces, både af hensyn
til os selv og af hensyn til
offentligheden. Dette gøres
bl. a. ved hjælp af den lake
rings- og mærkningsforskrift,
Fællesforbundet påbegyndte
udarbejdelsen af i 1973, og
som p.t. omfatter de gængse
ambulancetyper. I løbet af
en årrække må vi nå frem
til, at alle vogne af samme
type ser ens ud, uanset hvor
i landet de kører. Ellers bli
ver det som i dag, hvor en
station kan have to vogne
af samme type, der er mær
ket og lakeret forskelligt.
Jeg vil til slut gerne under
strege, at disse standardise
ringsbestræbelser ikke bety
der, at korpsets materielud
valg er uinteresseret i for
slag fra stationerne. Tvært
imod ønsker vi mange gode
forslag frem, således at
vognparken kan gøres endnu
bedre!

Mogens Falck
HJÆLP 3/74
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SYGETRANSPORT MED BLINDE

Du skal være
hans øjne...
Korpset har mange siddende
ture med blinde overalt i
landet. Men på Statens In
stitut for Blinde og Svag
synede i Hellerup fortæller
man, at det alligevel langtfra
er alle reddere og falckoliner, der ved, hvordan man
ledsager en blind.
Den enkle grundregel er
ALTID at ga FORAN den
blinde. Lad den blinde tage
fat i din arm lige over al
buen. Hold din overarm ind
til kroppen, mens du ledsa
ger. På den måde kan den
blinde mærke dine bevægel
ser, og han vil gå et halvt
skridt bag dig - det vil sige
være beskyttet af dig.
Altså: Tag ALDRIG den
blinde under armen for at
skubbe ham foran dig. (Du
kan sikkert selv forestille dig
utrygheden ved at gå forrest,
når det ikke er muligt at se
de forhindringer, der er på
vejen.)
Når du kommer til vognen,
lægger du den hand, du led
sager med, på bilens dør
håndtag. Dermed viser du
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den blinde håndtaget. Lad
ham selv åbne døren og vis
ham bilens højde ved at lade
ham lægge den anden hånd
i „tagrenden“. Mere skal du
IKKE foretage dig.
Fortæl altid den blinde, når
I kommer til en trappe. Gå
lige ind på trappen og stop
ved kanten af trappens for
ste trin som tegn på, at I nu
er ved trappens begyndelse.

Er der et gelænder, lader du
den blinde følge det med
den hånd, der ikke har fat i
din arm. Lav en kort pause
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Gä et skridt foran den blinde.
Stop op før forhindringer såsom
kantstene, trappetrin etc. og lad
den blinde føle sig frem.

efter første trin op eller ned.
Dermed giver du den blinde
lejlighed til at finde trappekanten med fødderne.

Ellers er princippet som ved
al anden ledsagelse: Du er
altid ct trin foran den
blinde.

Ved trappens slutning står
du igen stille et ganske kort
øjeblik som tegn på, at I nu
er oppe eller nede.
Ved alle niveauforandringer
-for eksempel kantsten, hul
ler i vejen og lignende handles på samme måde: Du
standser halvt op og fortæl
ler den blinde, at det her går
op eller ned.
Tal i ovrigt altid DIREKTE
til en blind i stedet for gen
nem ledsagere på de steder,
hvor du møder den blinde.
Har du tid og lyst, er det en
god ide at fortælle den blin
de om omgivelserne, mens I
går eller kører.
Brug altid udtrykkene „se“
og „blind“ i naturlig sam
menhæng. Det gør den blin
de selv. Du har ikke gjort
noget fuldstændig dumt, når
du slutter dit samvær med
en blind ved at sige: Vi ses
snart igen.

<

Når den blinde skal ind i bilen,
er det tilstrækkeligt at angive bil
døren ved at lægge hånden på
dørhåndtaget.
Den anden hånd lægges på bi
lens tag for at angive bilens høj
de. Den blinde klarer så resten
selv.

HJÆLP 3/74
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Trafik
rappor
ten
fra
FALCK

Resultatet af Falck-undersøgelsen af medarbejder
nes mening om, hvad der kan nedsætte trafikulyk
kernes antal og de svære skader, er som bekendt
udsendt i en lille rapport, der indtil nu har været
en „bestseller“, idet vi har måttet lave ikke min
dre end 8.000 eksemplarer.
Korpsets medarbejdere satte i høj grad x ved sik
kerhedsfaktorer som ulykkesdæmpende elemen
ter. Det er i sig selv bemærkelsesværdigt, idet an
dre ting - såsom lægekontrol etc. - har været
stærkt fremme i debatten om trafiksikkerhed.
Konkret vurderede vi, at følgende ting burde have
førsteprioritet:

Bilerne
Kollisionssikret rat og kabine
To-kreds-bremsesystem
Lamineret forrude

Vejene
Skridsikker vejbelægning
Midterrabat på flere veje
Flere cykelstier
Udstyr
Refleksbrikker til fodgængere
Sikkerhedsstole til børn
Ildslukkere i biler
I sig selv virker disse ni ting elementære og selv
følgelige. Hvem vil ikke gerne gøre bilerne sikre,
og hvem tør sætte sig op mod ønsker om flere
cykelstier? Alligevel bør man betænke den vur
dering, der har ligget bag. Falck-redderne ser
ulykkerne kort efter, at de er sket. De ser begyn
delsen til hospitalsbehandlingen, når de kommer
med ambulancen, og de deltager i oprydningsar
bejde efter et færdselsuheld. Deres erfarings
grundlag er større end den almindelige borgers.
Når så mange er gået ind for større krav til biler
nes konstruktion, har der utvivlsomt i erindringen
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hos respondenterne stået billeder af knuste biler,
der måske ved en mere sikker udformning ville
have været knapt så knuste. Ligeledes når tanken
har været på refleksbrikker til fodgængere og børne-sikkerhedsstolene. Ønsket om flere cykelstier
hænger utvivlsomt sammen med de mange gange,
vi er kaldt til ulykker, hvor cyklister er „strejfet“
af forbikørende biler. Hvis man f. eks. gennem
kører en af landets farligste vejstrækninger - ho
vedvej A 10 - skal der ikke megen fantasi til at
forestille sig det mareridt, det må være at cykle
f. eks. til skole eller på indkøb.
Omkring 2.000 deltog i besvarelsen af de udsendte
spørgeskemaer. I betragtning af den klare inter
esse, som hver leder og redder på Falck-stationeme burde have i disse forhold, er tallet for lavt.
Der skulle have været 3.000 besvarelser. Men ta
ger man normal respons på sådanne undersøgel
ser, er vore tal høje. 50 pct. besvarede. De, der
svigtede, var især de nyankomne, og deres mang
lende erfaring er måske en gyldig grund til ikke
at besvare. Men Storkøbenhavnske stationer svig
tede også. Et forhold, som ikke er nyt, og som vi
åbenbart må acceptere i hverdagen som en del af
den. Vor fortrøstning i denne forbindelse er så,
at vi har alle de mange og trofaste på provinssta
tionerne, der ikke alene er positive hver gang men hver eneste gang.
Det har ligget ganske klart for os, at vi - som det
eneste landsdækkende redningsorganisation i Eu
ropa - kunne give en samlet erfaring videre med
hensyn til trafiksikkerhed. Derfor blev analysen
foretaget. Vore mange ambulanceforpligtelser gi
ver en naturlig forventning hos myndigheder og
offentlighed til, at vi yder et bidrag ud over selve
kørslen, hver gang telefonen ringer. Så det er nok
ikke sidste gang, man hører fra os. Forhåbentlig
bliver materialet modtaget lige så sagligt, som det
åf os er forsøgt belyst. Vi har ikke haft nogen
forudfattet mening, men kun den objektive inter
esse.

Falck-reddernes forudsætninger
Ikke drages i tvivl.

kan

Man gär Ind for midterrabat på flere
veje.

Der bør være flere cykelstier.

Ildslukker i bilen bør være obligato*
risk.

Mere politi på vejene.

Hvem skal
klare en
katastrofe?

Det synes at være med ka
tastrofer som med vejret:
Alle taler om det, men in
gen gør noget ved det - i
dette tilfælde underforstået:
kan gøre noget ved det. For
hvad er en katastrofe? Er
det når der er mere end 30
ofre? Eller når der skal bru
ges ekstra lægehjælp på
modtageafdelingen? Eller for
den sags skyld, når land
manden mangler vand og
har udsigt til dårlig host? I
„Hjælp“ nr. 6/72 forsøgte vi
en definition. Denne gang
vil vi mere beskæftige os
med, hvad der i en given
situation skal gøres.
Kun strategi
Efter deltagelse i adskillige
møder og diskussioner om
emnet katastrofe i Danmark
står det mere og mere klart,
at vi for det forste har været
forskånet for ulykker, der
med rette kan kaldes for ka
tastrofer, og for det andet,
at vi ikke på forhånd kan
planlægge andet end strate
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gien i en sådan situation. Og
så i øvrigt først og fremmest
håbe på. at der aldrig op
står en katastrofe, og der
næst håbe, at der så, hvis der
en dag kommer en sådan, vil
møde nogle fornuftige men
nesker op og klare tingene
efter bedste evne - vel vi
dende. at det sikkert ikke er
nok.
Det lyder måske lidt hårdt,
men synes at være praktiske
realiteter. Sker der f. eks. en
togulykke i Københavns om
egn. vil hospitals- og ambu
lancekapaciteten inden for
H-l time være så stor, at
der skal mange hundrede
kvæstede til, før end det kan
komme på tale, at nogle lå
uden hjælp i lang tid.
Hvis der sker en eksplosion
på Grindstedværket, fortalte
overkirurg, dr. med. Bent
Ebskov for nylig på Dansk
Kirurgisk Selskabs 577. mø
de, at der kunne fremskaf
fes ca. 65 ambulancer, men
at de store hospitaler lå i tre

forskellige amter, og at kø
revejen var lang. Hvis kata
strofen er et færgehavari i
Frederikshavn, fortalte ho
spitalets kirurg, at man i den
første halve time kun havde
Falck-stationens egen ambu
lancepark (5 stk.) at råde
over.
Ved Paris skete som bekendt
en nedstyrtning af en DC
I O'er med over 300 omkom
ne til følge. Situationen sva
rer til, at en jumbojet starter
i Kastrup og havarerer i
Dyrehaven nord for Køben
havn. En søndag eftermid
dag. I Paris mønstrede red
ningsholdet 250 mand, politi
og soldater. Det er mange
en søndag eftermiddag. Hvor
mange kunne komme i Dan
mark? Politifolk og Falckfolk er sikre - de kaldes
hjemmefra, ligesom brand
væsenets mandskab. Men
hvor mange værnepligtige
fra CF og militær kan man
regne med? Og hvad med
alle de, der skal besætte vigHJÆLP 3/74

I vort moderne samfund kan redningsvæsenerne pludselig stå
over for en katastrofe, hvor se
kunder skiller liv og død.

den dag. det hele sker.

tige poster i katastrofebered
skabets ovrige faser.
Forhåbentlig er nævnte eks
empel bevis pa. at pastan
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den om kun at tilrettelægge
strategien og sa krydse fing
rene er rigtig. Der er for
mange ubekendte i spillet

Ny instruks
Årsagen til, at vi igen be
skæftiger os med katastrofebegrebet cr, at der i Falckstationernes nye redningshandbogcr (der kommer i
lobet af et par maneder) vil
forefindes en ny instruks,
som vi har lavet sammen
med rigspolitiets eksperter
under
politiinspektor
B.
Schlüters ledelse.
Instruksen giver klare og
knappe retningslinier for,
hvorledes en katastrofes le
delse tænkes oprettet pä ska
destedet. og hvem der i öv
rigt skal tage sig af hvad.
Det er generel strategi, men
har den fordel, at retnings
linierne kan bruges i sa godt
som alle situationer.
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ALARM LEDELSE

POLITIETS
RADIOTJENESTE

LÆGER,
CIVILFORSVAR
MILITÄR
ANDRE, f.eks.
SIKKERHEDSGRUPPER,
EKSPERTER, SAMARITTER

Politiet vil (se illustrationen)
oprette et kommandostade,
hvor alle instansers ledelse
og
kommunikationsudstyr
samles. Hvorvidt ledelse og
radioudstyr kommer i spe
ciel kommandovogn, i form
af bærbart udstyr eller an
det er i denne forbindelse
underordnet.
Instruksen vil give stof til
eftertanke, inden katastrofen
sker. Følges den i en given
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situation, er der al mulig
grund til at formode, at re
sultatet - vel udført ledelse
og redningsarbejde - ikke
udebliver. Bedre skudsmål
kan næppe gives en instruks.
One-man-show
Det som Falcks tekniske le
dere kan planlægge på for
hånd er naturligvis først og
fremmest, hvorledes de ge
nerelle instrukser om sam

arbejde med politi, CF, mi
litær og andre kan efterleves
i praksis. I en katastrofesitu
ation er det af overordentlig
stor betydning, at læger, sy
gehuse, redningsfolk og an
dre kender hinanden på for
hånd og ved, hvad hver ta
ger sig af.
Men internt kan vi også
gøre mere. Lige siden vort
foretagendes start i 1906 har
Falck-ledere sat en ære i at
HJÆLP 3/74

KATASTROFELEDELSE

klare alle forhold selv - og
de har fået rigeligt med ro
ser for det.
I dag er ulykkerne og pro
blemerne så komplicerede, at
vor egen indsats ikke for
slår. Vi skal samarbejde ikke alene med andre men
også internt. Den gamle tro
på, at man sender en leder
til et ulykkessted og lader
ham klare hele ledelsesfunk
tionen som et one-man-show
HJÆLP 3/74

må vi hurtigst muligt bære
i graven.
Selvfølgelig er der en - f.eks.
en distriktsleder - der skal
have den koordinerede Falckledelse. Men han har behov
for ledere på mange felter.
F.eks. kan han ikke selv sor
tere døde og sårede, samtidig
med at han leder brandsluk
ningen, er til rådighed ved
kommandostadet, diskuterer
ambulanceveje med politi,

foretager tilbagemeldinger til
vagtcentralen, og giver publi
kum og offentlighed besked
om hvad der foregår. Der
må flere til, hvis rednings
arbejdet skal køre rigtigt og
dygtigt med minimum af kri
tik. Og dette emne var nok
værd at debattere mere
blandt Falck-medarbejdere,
enten i bladets spalter (som
naturligvis står åbne for de
bat) eller på møder etc.
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GODDAG

-

Skal en benzindrevet bil synes, hvis den laves om
til gas?
Må man køre med barnevogn i en folkevogn på
gule plader?
Hvor meget må cykelryttere brede sig på vejen?

Er der hastighedsgrænse på 280 km/t i Tyskland?
Må biler med campingvogn køre 80 km/t?

Hvorfor hænger Falck-biler ikke et skilt bag på
den havarerede vogn, så man kan se, at den bliver
slæbt?
Hvad kommer i stedet for „grønt“ kort?
Hvilken forsikring dækker, når der blæser en tag
sten ned på en bil?
Hvis fru Jensens datter har bestået køreprøven og
endnu ikke har fået kørekortet tilsendt, hvad sker
der så, hvis hun kører og bliver standset af poli
tiet?
Må man ringe hjem fra en nødtelefon?

Skal man have registreringsattesten med i Sverige?
Må man køre med flere forskellige farver forlyg
ter?
Hvor længe kan en sikkerhedssele holde?

Må man køre privatkørsel med en hyrevogn, selv
om man ikke har erhvervskort?

Må en tom lastvogn overhale en læsset lastvogn,
der kører i krybespor?
Må man køre bil med fodboldstøvler?
Hvem skal melde trafikulykke med personskade?
Må en dreng uden kørekort styre en bil, der skub
bes i gang?
Hvorfor er klude med sulfovand ikke obligatoriske
i biler?
HJÆLP 3/M

JET ER 'KØREKLAR
Goddag - det er „Køreklar4"

Lars E. Christiansen, der ef
terhånden har fået skyld for
meget, lige fra rulleøjne til
barytonstemme, sidder som
sædvanligt velfornøjet om
kring det runde bord med en
politimand fra rigspolitiet,
en FDM-mand fra FDM og
en Falck-mand omkring det
runde bord i studie 26.
Det er lørdag kl. 14. Et
godt tidspunkt at høre radio
på. Et skidt tidspunkt at lave
radio på. For hele lørdagen
er slået i stykker for de
medvirkende.
Det er naturligvis det første,
der skal tælle, og alle fire
medvirkende går til opgaven
med spørgsmål og svar, som
var det en doktordisputats
ved universitetet, de skulle
forsvare.
Begynder kl. 11
„Køreklar“ er som telefon
program ikke „bare“ at tage
telefonen for åben mikrofon
og sige hallo! Den begynder
allerede lørdag kl. 11. Fak
tisk begynder den fredag af
ten, når bilmusikradioen an
noncerer, at der er telefon
tid til „Køreklar“ lørdag
mellem 11 og 12.
Nuvel, klokken 11 om lør
dagen, sidder lyshårede Ma
rianne og nogle telefonpiger
og -drenge og taler med folk.
Der skrives ned, hvad de på
gældende har at spørge eller
udtale sig om, og når klok
ken er lidt over 12 er en an
seelig bunke - i reglen 50-60
sedler - samlede.

Votering
Klokken 12.30 er der vote
ring. Omkring bordet sidder
lørdagsholdet fra FDM, po
liti, Falck og radioen og
diskuterer og gennemgår
spørgsmålene. Sorteringen er
vanskelig. Man undgår som
regel rent lokale sager, med
mindre de har generel inter
esse. Ligeledes udvælges én,
hvis flere spørger om det
samme. Og endelig kan nogle
spørgsmål være af en sådan
art, at folk ville kompromitlere sig selv eller anmelde

færdselssyndere, om de kom
med.
Klokken 13.30 går man i
studiet. Måske er der et par
spørgsmål, der skal belyses
af andre end de fremmødte,
og så aftales metode og
spørgsmål pr. telefon. Det
gælder f. eks. forsikrings
spørgsmål, hvor Forsikrings
oplysningen nu har en fast
mand på vagt. Der kan også
være rent tekniske spørgs
mål, som man gerne vil have
eksakt svar på, inden de skal
besvares i æteren.

10 telefonpassere tager Imod op
ringninger til „Køreklar“. (Øver
ste billede.)
Votering i kantinen. For borden
den Marianne, på venstre side
Lars E. og Lisborg. Til højre Bar
denfleth (FDM) og Würtz-Frand
sen, der til daglig er „æggeskal“.

HJÆLP 3/74
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Udsendelsen „kører“
Hvis det ellers ikke lykkes
den deltagende Falck-mand
at få væltet det runde bord
for åben mikrofon, hvis ra
dioens jourhavende ikke har
nødvendige ærinder, såfremt
alle er på plads, telefonerne
virker, teknikken med øre
snegle, mikrofonnøgle og
ledninger er i orden, og pro
grammet lige før - som regel
„Radiotinget“ - er færdigt til
tiden, så går „Køreklar“ i
luften klokken 14 .
Folk, der er udvalgt blandt
de, der ringede mellem
klokken 11 og 12, får en op
ringning og bliver en efter
en stillet igennem til studiet,
hvor Lars E. først hilser på
og dernæst overlader spørgs
målet til besvarelse hos eks
perterne.
Man enes fint om, hvem der
skal svare på hvad. Og en
ting er givet. Det er en fast
aftale, at der ikke må ude
lades spørgsmål af kontro
versiel karakter. F. eks. kan
Falck ikke få slettet et
spørgsmål, der indeholder
en klage over Falck, såfremt
spørgsmålet ellers af hele
holdet anses for at være af
generel karakter.
På et ganske bestemt tids
punkt holder alle vejret. Det
er, når en lytter ønsker at
stille et tillægsspørgsmål,
som ikke på forhånd er
kendt. Er det nu overhove
det noget, man kan svare på,
og hvem skal have fornøjel
sen. I betragtning af, at
nogle af de fremmødte mø
der op med 10-20 kg papir
med alt om færdsel, er mu
ligheden for hurtigt at blad
re sig frem til et svar på for
hånd udelukket. Man lytter
og forsøger et svar efter
bedste evne - eller lover at
undersøge det til næste gang.
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„Koreklar“ går I æteren. Ridderne omkring det runde bord synes at
have fåel et tillægsspørgsmål.

Popradio
Det er radioens underhold
ningsafdeling, der står for
„Køreklar“. Dette er ganske
interessant. For det er lyk
kedes radioens underholdere
at få det ellers så tørre færd
selsstof gjort levende. En
tempereret cocktail af sag
lighed og underholdning,
som
engagerer
lytterne
(„Køreklar“ er i toppen med
hensyn til lytterantal). Selv
de, der ikke kan lide sam
menblanding af trafik og un

derholdning, må erkende, at
især Lars E. Christiansen har
haft en fantastisk evne til at
mikse på en populær facon.
For Falck-medarbejderen er
det en lærerig udfordring at
være med. Det er direkte
udsendelse, så hvad der bli
ver sagt er sagt. Det er ikke
bånd, der kan redigeres in
den udsendelsen. Men even
tuel kritik bagefter må man
tage som hørende med.
Thi kun den, der ingenting
siger, siger intet forkert...
HJÆLP 3/74

Filmsiden
Færre end sidste år, men alligevel et an
seligt antal mennesker har i 1973 set
„nar NØDEN er størst**. 560 gange har
filmen været vist for i alt 50.000 tilsku
ere. Derudover er Statens Filmcentral i
besiddelse af kopier af filmen og har lånt
den ud til et ikke opgivet antal forevis
ninger.
„Alarm" og „Pust liv** har ved i alt 100
forestillinger været vist for 5700 tilsku
ere.
Sidste skud på stammen er først anskaf
fet sidst på året. Det drejer sig om en
film om førstehjælp ved trafikulykker.
Filmen, der varer femten minutter, har
tidligere været vist i fjernsynet. I første
hjælps-øjemed har filmen stor værdi,
men også som supplement til „når NØ
DEN er størst“ vil den kunne gøre gavn
ved foredrag etc.
Til de mere alvorlige ting i filmafdelin
gen hører behandling, og bevaring af fil
mene. Sidst har problemet været berørt
i forbindelse med udsendelsen af det ny
filmkatalog i januar måned. På forsiden
af dette katalog er vist tre gode råd om,
hvordan man ikke skal behandle filmene.
Vi må endnu en gang indskærpe, at fil
mene kun må fremvises på egnet appa
ratur, og at man behandler dem med
største omhu. En kopi af „når NØDEN
er størst” koster hen ved 5000 kr., og så
kan man jo ikke skifte ud så ofte som
ønskeligt - eller nødvendigt.
Det udsendte filmkatalog indeholder
desuden oplysning om, dels hvilke film
korpset er i besiddelse af, og dels om
film, som kan lånes andre steder. Vi skal
i den forbindelse gøre opmærksom på, at
film kan anvendes til mange formål.
Film sætter kulør på alle slags foredrag,
kursusvirksomhed etc. - det være sig
både eksternt og internt. Så gør brug äf
den audio-visuelle information, hvor det
lader sig gøre!
HJÆLP 3/74
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Bilinspektør Viggo Braad,
Nykøbing Falster:

Bremsespor eller
ikke bremsespor
Ofte møder jeg problemer angående
bremsespor, når reddere fra korpset
møder hos bilinspektionen ved perio
disk syn af korpstes vogne.
Korpsets ældre medarbejdere mindes
dengang, der var „rigtige“ biler til dem kunne man jo „sætte på stedet",
så dækkene skreg, efterladende sorte
bremsespor fra alle hjulene.
Disse hyggelige samtaler efterlader i
minderne lugten af brændt gummi
blandet med korpsånd, der lidt efter
lidt forsvinder i tågerne ved den hånd
gribelige og nærværende nutid, hvor
nyere sprøjter, kranvogne og trans
portvogne ikke bremser så overbevi
sende. Næh, dengang kunne bilerne
bremse!

Er det nu helt rigtigt? Er det ikke
tiden, der efterlader „de gode, gamle
dage“ i et lidt andet skær? Husker
man stadig udskridningerne, varmløb
ningerne, det store pedaltryk, den
mindre totalvægt og den lavere gen
nemsnitshastighed?
De nyere lastvognschassiser blokerer
ikke baghjulene under hårdere brems
ninger, netop fordi blokerede hjul let
skrider i sidelæns retning, altså spo
lerer vognens stabilitet. Naturen har
sine love, og dem kan vi ikke lave om
på - bl. a. vil et blokeret hjulpar søge
forrest i kørselsretningen, og er det
baghjulene, vil vognen dreje en halv
omgang og fortsætte med de blokere
de hjul forrest.
På ældre chassis’er skulle fabrikan
ten konstruere bremserne, så de kun
ne bremse bilen med fuldt læs. En
lastvogn vil altid have stor forskel i
trykket mellem baghjul og vejbane,
når den kører henholdsvis med og
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uden læs. Denne forskel i bagaksel
trykket på læsset og ulæsset vogn bli
ver større, jo støre tilladt totalvægt
vognen har. Forskellen på foraksel
trykket på læsset og ulæsset vogn er
derimod knap så stort.

Ikke en fejl
Ved kørsel med en tom „ældre“ last
vogn vil vognens bagaksel på grund
af bremsekonstruktionen være „over
bremset“, hvorved baghjulene hurti
gere blokeres end forhjulene, hvorfor
en udskridning af bagvognen sker.
For at undgå dette, er der på moderne
lastvognschassis’ers baghjulsbremser
i bremsesystemet indskruet en bremsekraftbegrænser-ventil, der er lastaf

hængig, d.v.s. en ventil, der regulerer
bremsesystemets bremsetryk til baghjulsbremserne, afhængig af vognens
belastning. Man har mekanisk forbun
det chassisrammen og bagakslen med
et stangsystem, der åbner eller lukker
mere eller mindre for ventilen på
grund af fjedrenes sammentrykning.
Bremsekraften kan således afpasses
til baghjulene alt efter belastninger,
og det er ikke en fejl, hvis en sådan
vogn ikke kan blokere baghjulene, når
den er ulæsset. Selve bremseevnen er

svær at føle, hvis der ikke er spor på
vejbanen. Den gamle regel med at
HJÆLP 3/74

AFPAS ALTID SLÆBEHA
STIGHEDEN EFTER FOR
HOLDENE,
HERUNDER
HAVARISTENS VÆGT OG
TRÆKSTANGENS STILLING

Ved opbremsning vil hava
ristens pres på trækstangen
medføre, at bjergningsvog
nens bagfjedre aflastes, og
bremsevlrknlngen på bag
hjulene nedsættes.

I dette tilfælde vil en op
bremsning medføre, at ha
varistens pres på trækstan
gen øger bjergningsvog
nens bremseevne.

vælge et fast punkt på vejbanen og
bremse ud for dette punkt, for her
efter at udmåle afstanden fra punktet
til standsningsstedet, er altså blevet
aktuel igen.
Selvfølgelig er der også noget om en
følelig bremsekraftnedsættelse ved
kørsel med disse vogne. Det er dog
ikke vognens skyld, men chaufførens,
hvis han ikke har kendskab til denne
begrænserventil.

Pas på ved bugsering
HUSK, at ventilen lukker op for bremsekraften, når belastningen på laddet
trykker bagfjedrene sammen, men hvis
en sådan kranvogn skal slæbe i di
rekte træk, så reagerer begrænserventilen ikke på havaristens vægt, da
slæbevægten ikke trykker på ladet.
HJÆLP 3/74

HUSK Bilen er ikke dårlig, fordi bag

akslen ikke kan blokere ved
tom vogn, hvis vognen har last
afhængige bremser.
Ventilen øger bremsekraften
ved lodret belastning.
Ved træk af andet køretøj skal
der udvises kendskab og for
sigtighed til forholdet.
Det kan måske betale sig at belaste
en kranvogn med lastafhængige brem
ser, inden bugsering påbegyndes.

P.S.:
Der foreligger ingen lovmæssige af
gørelser om, hvor meget korpsets bugseringskøretøjer må slæbe. Korpset
har derfor selv udarbejdet ovenståen
de regler.
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Nye heste og ny stald

STATION ■ KAMMEL

Siden 1970 har man talt om
en ny Falck-station i Ham
mel. Nu er den en realitet.
Pæn og sober, bygget på Vz
år med mange plusser og et
par enkelte minusser, man
kan lære af andre steder.
Om bygningsværket kan kun
siges, at det er sammensat af
meget fine komponenter.
Brune mursten, bejdset træ
værk, det hele i ét plan. Da
stationen samtidig med ind
flytningen i december mod
tog en ny MAN-automobilsprøjte og også har fået en
ny ambulance, er der ikke
noget at sige til stationsleder
Kresten Glargårds glæde,
der fuldt deles af assistent
og mandskab.
For de ikke geografisk kyn
dige kan vi fortælle, at Ham
mel er en by på 9.000 ind
byggere* i Århus amtskom
mune. Den ligger nordvest
for Århus. By og omegn er
naturskøn, bl. a. ligger det
weedelborgske slot „Frisen
borg“ i nærheden.
Spanske vægge
Stationen rummer mere, end
der med rimelighed kan for
langes, når det gælder en
Falck-station med 7.000 år
lige assistancer. Der er ga
rageplads til ambulancer,
brandkøretøjer
og
nogle
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autohjælpsvogne. Der er lyse
og venlige opholdslokaler og
en nydelig vagtcentral. Bade
rumsforhold og andre nød
vendige faciliteter er prima.
Soverum er opbygget med
de fra Århus A/S så kendte
spanske vægge. I dette til
fælde er det udført således,
at man eksempelvis nemt og

billigt kan omdanne alle so
verum til en skolestue, så
fremt vi også i provinsen ad
åre skulle blive nødt til at
indføre den såkaldte „effek
tive arbejdstid“ med skifte
holdsarbejde.
Det er arkitekt Thyge Klee
mann fra Århus, der har
stået for byggeriet.

Assistent Niels Hansen ved det nye vagtbord.

Den smukke sovegang I Hammel. Bænken til højre rummer sengetøjet.

For lidt vaskeplads
Naturligvis kan man altid
finde noget at kritisere, også
ved en ny station. Men kri
tikken kan man - i modsæt
ning til ros - lære af. I Ham
mel synes det ikke så smart,
at en fortræffelig vaskehal er
bygget så lille, at redderen,
der vasker en kranbil, selv
får styrtebad. Der er tilsyne
ladende også brugt lidt for
mange kvadratmeter på ga
ragearealer, idet man først
går igennem en foyer, der
næst en gang, for til sidst at
ende på vagtcentralen, hvor
fra de fleste besøgende skal
ekspederes. Og når vi nu er
i gang, kunne vi godt tænke
os at spørge, hvorfor et kø
leskab på en Falck-station
altid skal stå frit, når der er
så mange og fine køkken
skabe, hvori det kunne ind
bygges?
De her nævnte kritikpunkter
er små, når helhedsindtryk
ket tages i betragtning og ikke mindst - når man ser,
hvad der er lavet enkelte
andre steder. Men for at få
belyst sagen, har vi forelagt
den for direktør Arno An
dersson, der beredvilligt sva
rer:

Når vi bygger en ny station
- stor eller lille - vil der
formentlig altid være et eller
andet, som man kunne fore
stille sig anderledes, enten
fordi der er anvendt for få
m2 på et lokale eller for
mange m2 på noget andet.
Jeg vil ikke bestride, at det
havde været ønskeligt, at vi
havde afsat flere m2 til va
skehallen og måske lidt
færre til gangarealer.
Når gangarealerne forekom
mer lidt overdimensionerede,
hænger det sammen med, at
det oprindelige projekt -

Direktør Arno Andersson

færdigtegnet og ingeniørbe
regnet - omfattede en bolig
til stationslederen, og i dette
projekt var hovedindgangen
placeret fornuftigt og med
rigelig plads, idet den tjente
to formål: indgang til boli
gen med adgang til venstre
og indgang til stationen med
adgang til højre. Derved
blev indgangsarealet stort,
og gangarealerne derefter.
Projektet blev af økonomi
ske grunde udsat, og da det
endelig blev vedtaget at byg
ge, måtte vi - ligeledes af
økonomiske grunde - opgive

boligen. For imidlertid ikke
at lave helt nye tegninger og
ingeniørberegninger
blev
projektet med undtagelse af
boligen opretholdt, og der
ved opstod der den situation,
som nu giver anledning til
kritik.
Vi har drøftet situationen
(og det er jo altid meget let
tere at diskutere, når et byggerie er færdigt, og man kan
se realiteterne), og vi har nu
ændret og flyttet indgangen
til et mere hensigtsmæssigt
sted i forhold til vagtcentra
len. Samtidig har vi i for
bindelse med det relativt
store lokale i indgangspar
tiet inddraget to mindre,
disponible rum og indrettet
skolestue her.
Derved tror jeg, der er fjer
net det meste af utilfreds
heden.
Om køleskabet skal stå frit,
eller det skal være indbyg
get i et skab, har jeg ingen
mening om, men spørgsmå
let er blevet registreret af
driftschefen.

Arno Andersson

Den omstridte vaskeplads
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Rapport fra USA
I januar måned var repræ
sentanter fra korpset invite
ret til USA for at bese
Chryslers fabrikker i Detroit
og St. Louis.
I turen deltog fra korpset
direktørerne: Mogens, Wil
liam og Jørgen Falck, samt
økonomichef T or ben Han
sen og teknisk chef Heine
Lisborg. Hele rejsegruppen
var på ca. 30 mand, idet der
også var deltagere fra Norge
og Holland samt fra Skandi
navisk Motor Co. og Chrys
ler i Danmark.
Fra korpset var vi interes
seret i turen, fordi Chryslers
produkter - og her tænkes
især på DODGE - altid har
været velanskrevet til vort
brug. Den gode, gamle
DODGE-POWER
mindes
vel af mange stationer med
glæde, ligesom DODGE-ambulancen i de senere år igen
har fået en større og større
udbredelse. Vi glædede os
derfor til at se, hvad Chrys
ler kunne byde på af nye
ting.
Rejsen gik efter flyskift i
London til Detroit med mel
lemlanding i Philadelphia,
og det var nogle trætte pas
sagerer, der efter næsten 14
timers uafbrudt flyvning
trådte ud af maskinen i De
troit. Stor var opstandelsen,
da det gik op for os, at vore
kufferter desværre ikke var
kommet med maskinen, men
stadig stod i London. Nå,
der var jo ikke andet at
gøre, end at sige: „Op med
humøret“ og købe 30 bar
bermaskiner og 30 tandbør
ster og så håbe på, at kuffer
terne dukkede -op, inden tu
ren gik videre til Set. Louis.
I Detroit var der arrangeret
en specialudstilling af am-
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bulancer og andre køretøjer,
heriblandt også en kranvogn.
Det kunne meget hurtigt
konstateres, at der ikke er
meget at hente rent teknisk.
Ambulancerne var udmærke
de med god plads, men ka
rakteristisk var de mange
skarpe kanter og hjørner i
bårerummet, ting som vi jo
netop herhjemme søger at
undgå. Det eneste for os vir
keligt nye, var en normal
Dodge-ambulance, der var
gjort 30 cm bredere, idet
man simpelt hen havde skå
ret den igennem og sat et
nyt stykke i midten. Dette
køretøj kan være en mulig
hed for os som sengeambu
lance, men det kræver en
yderligere forhøjelse i båre
rummet, der kun har en stå
højde på 1600 mm.
Inden for autohjælpssekto
ren er USA langt efter os.
Man anvender stadig kon
ventionelle kranvogne med
almindeligt ophæng. Hy
drauliske
løfteanordninger
som anvendt af os, bruges
ikke. Dette skyldes nok den

omstændighed, at der ikke
tages noget særligt hensyn
til de køretøjer, der skal
bugseres. En skade mere el
ler mindre spiller ingen rolle,
for den vogn, der skal bug
seres, er ofte temmeligt mo
lesteret i forvejen. Den ame
rikanske vognpark var meget
mere ussel at se på, end jeg
havde forestillet mig. Der
kører et utal af ramponere
de dollargrin, rustne og med
manglende skærme o.s.v. Vi
var ude at køre i taxaer,
hvor frontruden var lappet
sammen med hæfteplaster.
Alt dette skyldes antageligt,
at man bare kører med vog
nen, indtil motoren er slidt
op, og det kan jo godt vare
et stykke tid, for motorerne
er gode. At køre på værk
sted for at få ordnet karos
seriet er alt for dyrt. Når en
vogn er slidt op, tager man
ofte bare pladerne af og
lader vognen stå i vejkan
ten. En ny Cadillac koster
også kun 8.000 dollars = kr.
55.000.
Som nævnt var der ikke me
get at lære inden for ambu
lance- og kranvognsektoren.

Direktørerne Mogens, Jørgen og William Falck I en amerikansk am
bulance.
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En ting, der virkede meget
overdimensioneret var ud
rykningskøretøjernes udryk
ningssignaler. På én vogn
var der både røde og blå,
roterende lygter samt blink
lygter af forskellig slags og
projektører i alle retninger
samt sirener og højttalere.
Selv almindelige rustvogne
kører med gule roterblink.
I Detroit så vi fabrikationen
af den 4-hjulstrukne Dodge
og i Set. Louis bygningen af
de minibusser, vi anvender
til ambulancer. Medens tem
poet på fabrikken i Detroit
var meget lig tempoet på de
europæiske bilfabrikker, var
tempoet på fabrikken i Set.
Louis højere, end vi er vant
til. Der blev brugt megen
kvindelig arbejdskraft ikke
alene til montering af de fi
nere dele, men også til det
tungere arbejde, svejsning
m. v.

Med hensyn til vore kuffer
ter, ankom de til Detroit en
time efter at vi var rejst vi
dere til Set. Louis, så nu var
vi ved at blive indhentet.
Dette skete i Set. Louis.
I turen var indlagt sight
seeing i Washington og New
York, og det var fantastisk,
hvilken forskel der er på de
fire byer. Detroit er det
grimmeste, man kan tænke
sig, med endeløse, lige ga
der med lav, skurlignende
bebyggelse, ingen træer, men
rustne bilvrag. Set. Louis
minder en del om en dansk
by - i hvert fald i forstads
områderne.
Washington er en flot by,
men skal også være det, her
bor jo præsident Nix - on.
New York er knugende men
fachinerende. Her overvære
de vi, at en tilsyneladende
død mand på gaden fik lov
at ligge, fordi ingen vil rodes
ind i noget.

I New York besøgte vi en
brandstation. - Brandmand
skabet har nogenlunde sam
me vagtordning som hos os
og tjener ca. 16.000 dollars
om året; omregnet efter kur
sen er det ca. 100.000 kr.,
men i købekraft svarer det
ca. til det halve. Der be
tales kun ca. 20% i skat,
men til gengæld er de so
ciale ydelser også meget få.
Amerikanerne må selv sikre
sig gennem forsikringssel
skaber til dækning under
sygdom, alderdom m. v. Da
vi spurgte, om ikke det var
bedre at betale noget mere
i skat og til gengæld være
sikret af det offentlige, var
svaret nej, 20% i skat var
mere end nok.
Hjemturen foregik i jumbo
jet, og det var en stor op
levelse at sidde i sådan en
flyvende biograf.

HL

BREVE UDEFRA

Odense

Min kone og jeg er i 3 måneder blevet kørt til Albanigade af Deres chauffør Jens Jørgen
Rasmussen og Tom Christoffersen, og nu vil vi gerne takke Dem for den altid elsk
værdige måde, De har behandlet os på. Altid hjælpsomme og i godt humør, når de hver
morgen hentede os og bragte os hjem igen.
Venlig hilsen
Falckredder Erik Jensen og
E- °9 K- Mikkelsen
Chr. Sørensen
Løgstør
Dette er ingen tak, selv om jeg er jer taknemmelig, men en kompliment for jeres men
neskelige måde at være på. Nu i forgårs aftes ved min svogers kørsel til Farsø Sygehus.
I er to, som ret forstår det menneskelige der, hvor vi andre bliver så små. Det varmer og
giver én eftertanke.
Venlig hilsen
Petra Bonde
HJÆLP 3/74
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TH Falcks Redningskorps Alborg A/S
Jeg vil hermed gerne bringe en tak til alle på station 2-01 for den usædvanlige venlighed
og hjælpsomhed, jeg har mødt i de fjorten dage, hvor jeg var redder-praktikant i Ålborg.
Det er mig en glæde at kunne komplimentere redningsinspektør Henning Christensen og
overassistent Peer Chr. Pedersen for den elegante måde, hvorpå de leder det daglige
stations- og redningsarbejde.
Det var behageligt at være medarbejder på en så stor virksomhed, hvor man hver dag
mærkede og så den orden og disciplin og det ualmindelig gode kammeratskab, der præ
gede alle medarbejdere på stationen. Det var fjorten virkelig interessante dage, hvor jeg
oplevede en masse spændende ting.
Jeg siger endnu engang tak til alle - og håber selv at være heldig snart at blive med
arbejder.
Med venlig hilsen
Lars Christian Pedersen

Falck Zonen
Rødovre
Må jeg hermed sende min dybeste tak til de tre Falck-reddere, der fredag den 1. marts
ved middagstid hentede en blodprop-patient på Rødovrevej.
Uden deres hurtighed og effektive behandling på vejen ind i ambulancen havde min mor
ikke været i live i dag.
Med venlig hilsen og
endnu engang tusind tak
Birgit Petersen

Station Rødovre oplyser, at de reddere var: Finn Romansky, Kaj Lykke Kristensen og
Benny Carlsen.
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VOGNE & UDSTYR

Hvad mener redderne om
den nye Volvo - ambulance?
Birger Palmtoft, assistent
- Generelt er vi tilfredse
med vognen. Den er beha
gelig at køre. I det hele
taget mener jeg, at vi bør
gå mere ind for automat
gear. Det giver en mere gli
dende kørsel og altså færre
problemer for patienterne.
Her i Arhus har vi i hvert
fald ingen dårlige erfaringer
med automatgear, som vi
har i tre vogne.
- Det eneste, man måske
kan sige, er, at bårerummet
er lidt vel lille, men da vog
nen bliver anvendt til syge
transport, giver det jo ikke
de helt store problemer.

Frio Thaysen, driftschef
- Det er en behagelig vogn
med gode køreegenskaber.
Her i Arhus er man i det
store og hele meget* glad
for vognen. Desuden har
jeg præsenteret den for
personalet i Alborg, hvor
man også udtrykte tilfreds
hed. Målene er jo også næ
sten de samme som i Mercedes-bilerne.

Søren Jensen (4 år i korp
set, redder i Hammel (kører
for Århus)
- Det er en god vogn. Den
er blød at køre i og nem
at komme rundt med. Des
uden er det en lettelse for
patienterne, at der er auto
matgear. Når der kommer

en ny båre i, bliver det rig
tig godt. Den nuværende
båre passer slet ikke i den
ne vogn.
Regner Laursen (6 år i korp
set), redder i Hammel (kører
for Århus), chauffør på vog
nen
- Selv om jeg ikke er til
hænger af automatgear, er

det en god vogn med gode
køreegenskaber. Driftsmæs
sigt set er det måske også
bedre med automatgear, når
der er så mange forskellige
mennesker, der kører i sam
me bil.
- Ambulancen er patient
venlig, og der er rimelig
plads til behandling.

■ DØDSFALD J

Den 2. marts 1974 modtog
man med sorg meddelelse
om, at redningsfører Søren
Steffensen, Kolding, var af
gået ved døden. Steffensen
blev ansat som redder på
stationen i Kolding i 1937.
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I 1957 udnævntes han sam
me sted til redningsfører.
Efter 37 års virke i korpset
har Steffensen været under
lagt 5 forskellige stations
ledere og var som sådan en
af de gamle pionerer. Sø
ren Steffen se ns store inter
esse inden for korpset var
entreprenorarbejde. Mange
og store opgaver er gen
nem årene blevet fuldført
ved Steffensens hjælp.
I Kolding har man nu mistet
en god og trofast kollega,
hvis erfaring man ofte har
nydt godt af.
Æret være hans minde.

Med sorg fik man medde
lelse om, at redder Rai
mund Dinsen, Entreprenør
afdelingen, Dalum, den 12.
marts 1974 efter kort tids
sygdom var afgået ved dø
den.
Dinsen blev ansat som red
der i Glamsbjerg i 1938, og
var en overgang stationeret
HJÆLP 3/74

i Rudkøbing, inden han i
1958 kom til Odense.
Siden 1962 har Dinsen væ
ret tilknyttet entreprenøraf
delingen, hvor han på grund
af sit venlige væsen og sin
rolige stillingtagen til de
problemer, der stod foran
løsning, var meget vellidt
hos såvel korpsets kunder
som blandt kolleger.
Æret være hans minde.

Den 24. marts 1974 modtog
man med sorg meddelelse
om, at vagtmester Jørgen

Carlsen, Hillerød, var afgået
ved døden.
Carlsen blev ansat i Hille
rød som redder i 1947, og
samme sted udnævntes han
til vagtmester i 1966.
Jørgen Carlsen var en
mand, der altid udførte sit
arbejde med godt humør,
og personalet i Hillerød har
ikke blot mistet en kollega,
men også en god og hjælp
som ven.
Æret være hans minde.

der på Vesterbro i 1967. I
1971 blev han samme sted
udnævnt til vagtmester.

VAGTMESTER

OVERASSISTENT

Pr. 1. april 1974 er stations
leder Leif Baden Nielsen,
Vejen, tiltrådt stillingen som
stationsleder i Haderslev.

Pr. 1. februar 1974 er føl
gende udnævnt til vagt
mestre:
Vagtmesteraspirant
Bent
Eriksen, Vesterbro, redder
Jørgen Sandgaard, Odense,
redder John Jørgensen,
Odense, redder Niels Jen
sen, Ejby, og redder Erik
Danielsen, Næstved.

Ovennævnte
udnævnelser
er alle foretaget med uæn
dret tjenestested.

Ligeledes pr. 1. februar
1974 er redder Ib Poulsen,
Glostrup, udnævnt til vagt
mester i Tåstrup og redder
Ole Hansen, Arup, er ud
nævnt til vagtmester i Ejby.
Pr. 1. marts 1974 er redder
Kurt Hansen, Hellerup, ud
nævnt til vagtmester i Gladsaxe.

ASSISTENT
Pr. 1. februar 1974 er vagt
mester Poul Erik Madsen,
Vesterbro, udnævnt til assi
stent i Hellerup. Poul Erik
Madsen blev ansat som red
HJÆLP 3/74

Pr. 16. februar 1974 er Erik
Falck konstitueret som le
der, med rang af overassi
stent, i Store Heddinge. Erik
Falck, der p.t. læser jura,
blev i 1968 tilknyttet FalckHuset i København som
kontorassistent. I perioden
1970-74 har han fungeret
dels som redder og dels
som brandmand på statio
nerne i Lyngby og Ballerup.

Pr. 1. april 1974 er stations
leder Bent Pedersen, Ha
derslev, tiltrådt stillingen
som stationsleder i Hadsund.

BRANDVAGT
Brandvagt
Pr. 1. marts 1974 er brand
assistent Mogens Christen
sen, Løkken, udnævnt til
brandvagtleder i Løkken.
Pr. 1. marts 1974 er brand
mand Lewis Asbjørn Sloth,
Løkken, udnævnt til brand
assistent i Løkken.

ADMINISTRATION
Pr. 1. februar 1974 er kon
torassistent Johnna Mad
sen, Næstved, udnævnt til
kontoroverassisttnt.
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Drænasfalt er trafiksikkerhed

Falsk alarm i Grønland
Misbrug af 0-0 0 centraler er ikke noget ukendt
fænomen. I takt med den stigende opsætning
af offentlige brandmeldeanlæg i Grönland har
brandmændene der nu også stiftet bekendt
skab med fænomenet. For deres vedkommen
de er der blot den ekstra hage, at alle brand
korpsene består af frivillige, som i tide og
utide må smide, hvad de har i hænderne, for
at ile til brand. Således oplevede man for ny
lig 25 grundløse opkald i lobet af én aften i
Julianehåb. Man kan godt forstå, at sådanne
oplevelser kan svække brandmændenes moral.
Derfor har man, „inden ulven kommer i utide“,
forsøgt at gøre noget ved de små syndere. Det
er nemlig som oftest børn. I første omgang
appellerer man til befolkningen - ikke mindst
til forældrene. Næste skridt vil blive retsfor
følgelse og idømmelse af bøde. Herunder vil
den skyldige også blive dømt til at udrede
brandkorpsets udgifter ved den forgæves ud
rykning. Hvis altså man kan finde den skyl
dige . . .
Er det nu også det værd .. .
Ifølge „Arbejdslederen“ har vi noget at glæde
os til. Tjente man i 1973 57.600 kr. om året, vil
man nemlig i år 2000 have rundet en årsgage
på 1.000.000 kr. Hvad æggene så koster til den
tid, er jo en helt anden sag.

Røde Kors og mange stjerner på
Korpsinstruktør Aage Rørmark er blevet tildelt
Dansk Røde Kors' fortjensttegn I.

Nyt fakturasæt til stationsbrug
I København A/S har man indført et nyt faktura
formularsæt, der består af 5 blade. Anvendelse
af fakturasættet betyder, at faktura, rykkerbrev
og ændrings/afgangsbilag udskrives i én ar
bejdsgang. Debitorbehandlingen efter faktura
udskrivningen vil således være begrænset til
forsendelse af de respektive blanketter.

Den ny Farummotorvej har indbygget sikker
hed. I England har man lånt opskriften på en
asfalt, der holder vejen knastør i regnvejr, og
som hindrer opsprøjt og udskridning. Dette
skyldes asfaltens porøse topbelægning. Asfal
ten består af forholdsvis store sten, der er bun
det sammen af et porøst bindemiddel. Regn
vand trænger igennem belægningen og løber
først af på slidlaget nedenunder. Således er
vejen i stand til at opmagasinere ti minutters
kraftig regn og selv forblive tør. Den ny be
lægning, der kaldes drænasfalt, er ikke dyrere
end almindelig belægning.

Når uheldet er ude

Det var det søndag den 17. marts for Falckstationen i Birkerød. Først blev der stjålet en
sygevogn fra stationen. Dernæst blev statio
nens helt ny dobbeltambulance påkørt under
udrykning til en syg patient. Seks personer
måtte på skadestue, mens redderne slap med
knubs. Og sluttelig påkørte en ung knallert
kører en ladvogn, slog en saltomortale og lan
dede på bilens lad. Det kan vist kaldes en
Tycho Brahesdag.
Ny brandstation i Feldborg
En ny førstehjælpssprøjte er blevet udstatione
ret i Aulum-Haderup kommune. En brandvagts
leder og seks brandmænd skal stå for betje
ningen. Den ny brandstation dirigeres fra
Falck-stationen i Holstebro.
Køb af grunde

Stationerne Roskilde og Birkerød har fået ud
videlsesmuligheder ved køb af grunde i tilknyt
ning til stationerne.
Korpset har erhvervet grunde i Kerteminde,
Ringe, Glamsbjerg og Bogense, og ligeledes
på Fyn har man i lufthavnen erhvervet en byg
ning, og der forhandles om køb af værksteds
bygning og grund.
Et byggeprojekt i Horsens er blevet godkendt,
og tillægsarealer til stationerne Nibe og Al
borg er ligeledes blevet godkendt.

Ud af den døde vinkel
Fra Schweiz foreligger nu et sidespejl, der til
godeser alle trafiksikkerhedsmæssige krav. Det
schweiziske patent har to spejlplader, en lille
og en stor. Den store plade svarer til et almin
deligt sidespejl, mens den lille er skråtsti I let,
så den dækker den døde vinkel ud for bilens
venstre side bag føreren. Spejlet sælges for
88 kr. inkl. monteringsgrej.
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Rettelse
I forrige nummer oplyste vi fejlagtigt, at MANsprøjten er pakket med 1440 m B-slange og
1170 m C-slange.
Det er naturligvis forkert - det skulle være
360 m B-slange og 240 m C-slange.
Den medarbejder, der skaffede tallene, har
ansøgt undervisningsministeriet om at få sine
skolepenge tilbage!

HJÆLP 3/74

For nylig stod følgende at læse i et af
personalekontorets såkaldte referenceske
maer, som ledere udarbejder for medarbej
derne på en Falck-station:
Spørgsmål

Kan han bevare fatningen i kritiske situa
tioner?

Svar

Ja, for situationen er ovre, inden han bliver
klar over det!
*
§ 1: Gudsfrygtighed, renlighed og punkt
lighed er forudsætninger for et ordentligt
og anstændigt firma.
§ 2: Personalet behøver kun at være til
stede på hverdage mellem kl. 6 morgen
og kl. 6 aften. Søndagen er forbeholdt
kirkegang. Der er bøn hver morgen i ho
vedkontoret.

§ 3: Det forventes af hver enkelt, at han
udfører overarbejde, når firmaet finder det
begrundet.
§ 4: Den ansatte med højeste anciennitet
er ansvarlig for, at der er rent på konto
ret. Alle drenge og unge mennesker mel
der sig hos ham 40 minutter før bønnen
og er også til disposition efter arbejdets
ophør.

§ 5: Enkel klædedragt er obligatorisk. Per
sonalet må ikke færdes i skrigende far
ved og skal have sømmelige strømper på.
Der må ikke bæres galoscher og frakke
på kontoret, da personalet har en kakkel
ovn til disposition. Undtaget er halstør
klæde og hat, når vejret er dårligt. Om
vinteren anbefales det personalet dagligt
at medbringe 4 pund kul pro persona.
HJÆLP 3/74

§ 6: Der må ikke snakkes i kontortiden.
En ansat, der ryger cigarer, indtager spi
ritus under en eller anden form, opsøger
billardsaloner og politiske lokaler, giver
anledning til, at hans ære, sidelag, retskaf
fenhed og redelighed må betvivles.

§ 7: Indtagelse af føde er tilladt mellem
klokken 11.30 og 12.00. Arbejdet må dog
ikke indstilles af den grund.
§ 8: Kunder samt medlemmer af direktion
og bestyrelse skal mødes med ærbødighed
og beskedenhed.
§ 9: Enhver ansat har pligt til at sørge for
sin egen sundhed; i tilfælde af sygdom
standses lønudbetalingerne. Det må kraf
tigt anbefales, at enhver lægger en pæn
sum penge til side såvel for et sådant til
fælde som til sine gamle dage, så at han
i tilfælde af uarbejdsdygtighed og aftagen
de arbejdsevne ikke falder det offentlige
til byrde.
§ 10: Sluttelig skal dette nye kontorregle
ments ophøjethed betones. Der må heref
ter forventes en væsentlig stigning i arbejdsydelsen.
Tysk kontorreglement fra 1863.
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De Danske Redningskorps 1973
Dette er en mini-årsberetning, der i form af tabeller beretter
om De Danske Redningskorps' virke i 1973. Den skal tjene
som supplement til artikler i "HJÆLP" om årets økonomi og
assistancer m.v.
Det samlede assistancetal i 1973 blev 2.560.978. Personale
styrken blev udvidet til 4.942, medens vognantallet steg til
2.869 enheder. Eller sagt på en anden måde:

HVERT 12. SEKUND

ydede Falck en eller anden
form for hjælp

HVERT

26. SEKUND

udførte Falck en sygetransport

HVERT

32. SEKUND

havde en bilist brug for Falck hjælp

HVERT

4. MINUT

HVERT

40.

HVER

16. TIME

MINUT

E/7_«FfeÄi-

kørte Falck til brand

blev en ny Falck-medarbejder
ansat

købte Falck en ny bil til vogn
parken

HVER DAG
TDW.

rykkede en ambulance ud

l^konkavn

3

PERSONALE

På stationerne
Distriktsledere, stationsledere
Overassistenter, assistenter ..
Vagtmestre og telefonister...
Redningsførere og reddere ...
Falckoliner.................................
Mekanikere m.fl.......................
Deltidsbeskæftigede ..................

123
232
257
2421
78
204
1160

I ALT...........................................

4475

1 administration m.v.
Direktører og ledere i adm..
Kontoroverassistenter og -ass:
Kontorelever...............................
Bude, lager- og arkivpers...
Akkvisitører/overinspektører..

I ALT

FALCK-ansatte pr. 1/11974

75
230
7
23
132

467
4942

4

MATERIEL
StorKORPSETS KØRENDE MATERIEL købenPR. 31.12.1973
havn

Fyn

Jyl
land

I alt

AMBULANCER

69

126

59

283

537

PERSONVOGNE

92

102

26

147

367

ladvogne

32

57

7

104

200

KRAN- OG
ARBEJDSVOGNE

65

106

55

245

471

m
W

AUTOMOBILSPRØJTER

14

47

26

109

196

A~

SLANGETENDERE

5

24

14

63

106

MOTORDREJEOG PAHÆNGSSTG.

11

16

11

34

72

PÅHÆNGS- OG
PULVERSLUKKERE

22

42

45

100

209

REDNINGS- OG
SVØWDYKKERVG.

24

21

10

47

102

MOTORPUMPER

62

98

55

213

428

DIV. ENHEDER

21

49

32

79

181

417

688

340

1424

2869

&&

.

<<T7’

1»

I ALT

MILLIONER
KORTE KM

Sjæl
land,
Loll.
Falst.
Born
holm

5

FALCK-ASSISTANCE R 1973
Samlet
antal
ydelser

1
Ass. t i 11
Syge- 1 Ass.til
Entre Di vei
trans- 1 motorkø transp. prise ydel!
port 2 ; retøjer af dyr

Ambu SygeBrand Red
sluk nings lance trans
ning
arbejde kørsel port 1

10VEDSTADS0MRAC ET
160

68

1.91

2.418;

10.579

10.013

115

115

1.5!

6.453'

13.379

16.889

143

113

1.21

5.52b
2.433]

18.994

18.566

403

143

2.0(

8.858

10.409

78

58

I.3:

4.941 37.152'

62.919

68.259

2.,294

178

9.6:

27.637

159

258

2.393

45.286

686

138

6.209

48.868

253

866

2.113

Jirkerød

iladsaxe

lellerup

(øbenhavn V,
\ N & E

15.329

405

49.770

tørsholm

20.928

5.168

1.083

tal lerup

25.374

388

129

191.671

2.070

4.233

1.683

4.718

.yngby

45.160

589

389

3.884

6.585!

16.996

14.788

162

243

I.5:

Rødovre/
Brøndby

64.360

432

581

7.492

6.688]

26.459

20.437

188

94

1.9!

rårnby

59.713

318

716

5.569

9.1 72 -

19.660

20.249

795

80

3.1!

åstrup/
Slostrup

75.682

957

530

7.436

8.119

24.912

29.087

492

126

4.0:

633.521

6.935

8.245

223.684

224.026

4,,830

1.218

28.41

FÖTAL

46.888 89.259

I

JVRIGE SJÆLLANC) OG MØN

7.396

344

88

438

1.174

1.343

3.573

32

24

3!

rederikssund

21.393

110

148

948

2.259

9.884

111
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1.4:

rederiksværk

14.792

76

169

594

1.479 1

6.393
6.118

5.331

55

23

9'

120

5!

2.0:

axe

9.431

126

17

218

967

3.646

3.702

46

lei singe/
Ü11 el eje

30.513

482

533

883

1.953

14.801

9.524

127

190

lelsingør

35.848

327

347

2.699

3.774

16.210

10.505

94

111

1.7!

lillerød

37.216

569

294

1.594

4.898

13.996

13.316

319

53

2.11

lolbæk

28.877

2

155

904

6.416

9.797

10.596

88

50

8(

alundborg

16.833

41

143

965

1.561

5.849

7.338

52

39

8'

orsør

18.816

141

14

1.475

845

9.616

6.082

46

43

5!

øge/Greve

33.793

545

259

1.570

3.726

10.220

16.373

185

42

81

taslev

ykøbing Sj.

13.811

1

91

524

2.232

4.748

5.762

40

43

31

æstved

34.905

9

140

1.280

6.282

15.633

10.494

87

408

51

6.192

112

57

240

578

1.821

2.980

32

34

3:

19.107-

14

221

854

1.994

6.116

8.114

215

149

1.4:

oskilde

38.769

139

387

559

3.366

11.340

20.231

154

102

2.4<

uds-Vedby

12.544

198

143

308

5.423

4.064

116

83

Ti

kæl skør

8.886

190

65

297

1.489
954

2.311

26

57

lagelse

37.455

15

123

1.525

4.768
19.835

10.061

7R

Q7

21
1 n-

ræs to
ingsted

4.684 1
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Samlet
antal
ydelser

Brand Red
Ambu Sygesluk nings lance trans
ning
arbejde kørsel port 1

Syge
trans
port 2

Ass.til Ass.til Entre Di v
motorkø transp. prise yde
retøjer af dyr

(ØVRIGE SJÆLLA W OG MØN FORTSA T)

Snert inge
Sorø

9.277

269

41

294

1.019

2.825

4.309

45

64

11.984

3

81

384

1.041

5.571

4.110

153

131
10

Stege

8.771

189

57

207

1.019

3.321

3.519

37

St. Heddinge

6.657

143

108

177

354

2.182

3.191

35

31

Vordingborg

17.657

3

49

321

1.386

9.541

6.020

52

36

480.923

4.047

3.730

19.258 55.450 191.113

181.390

2.225

2.043

21.

27.345

409

153

7.783

207

57

1.

TOTAL

LOLLAND/FALSTE
Maribo/
Sakskøbing

1.184

4.564

11.456

Nakskov

36.414

268

195

531

3.567

23.593

7.044

84

110

1.

Nykøbing F/
Nysted

40.105

917

318

1.687

4.972

18.173

11.263

461

289

2.

103.864

1.594

666

3.402 13.103

53.222

26.090

752

456

4.

TOTAL

BORNHOLM
Rønne/Neksø

24.465

214

321

1.005

4.378

11.605

5.794

182

481

TOTAL

24.465

214

321

1.005

4.378

11.605

5.794

182

481

FYN OG LANGELAIND
Bogense

5.261

161

99

146

609

985

2.571

231

97

Ejby

5.640

182

99

77

564

624

3.544

211

29

FAborg

9.032

203

56

437

1.966

1.637

4.011

366

53

GIamsbjerg/
Assens

9.891

148

123

295

1.336

2.264
-

4.957

160

41

Kerteminde

8.019

232

126

418

659

2.479

3.571

41

74

Middelfart

11.573

9

76

302

2.776

883

7.063

15

26

20.080

459

199

819

2.412

4.198

10.519

167

146

1.

130.919

491

583

10.790 32.126

43.498

34.532

945

2.586

5.

23

Nyborg
Odense/Dalum

Otterup

4.031

139

73

196

606

510

2.163

55

Ringe

8.475

179

299

242

900

1.353

4.981

70

27

Rudkøbing

7.643

341

335

204

1.244

1.120

3.501

143

126

Svendborg

20.581

419

140

940

4.369

4.434

8.152

51

243

6.429
TOTAL________ 247.574

174

48

198

594

560

4.242

133

27

3.137

2.256

15.064 50.161

64.545

93.807

2.588

3.498

Arup

1.
12.
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Samlet
antal
ydelser

Brand Red
Ambu Sygesluk nings lance trans
arbejde kørsel port 1
ning

Sygetrans
port 2

Ass.til Ass.til Entre Di vers
motorkø transp. prise ydelse
retøjer af dyr

.AND
•ringbro

6.937

166

33

155

763

1.181

3.467

586

64

522

/st

6.049

73

173

671

1.268

3.450

59

13'

219

6.221

123
' 126

72

135

1.006

576

3.839

141

53

273

13.060

231

95

390

1.927

1.933

7.426

347

95

616

an (Læsø)

429

27

2

11

100

52

203

6

7

21

ininglund

8.984

209

86

358

1.165

1.845

4.735

150

61

375

274

14

33

169

261 1.113

2.754

Istrup
iderslev

toft

4.863

0

35

erg

39.910

785

91

leri ci a

24.474

14

»/Brande

11.149

iå

11.843

630

460

3.248

2.254 14.265

3.642

14.745

160

1.753

5.082

7.227

9.048

40

101

379

175

273

1.419

1.774

6.043

214

158

714

28

124

588

1.707

3.194

5.006

108

589

499

1.049

idsted

10.133

190

27

422

1.104

1.383

5.777

226

188

816

»rslev

16.119

210

194

916

3.204

1.570

8.171

684

146

1.024

iten

5.130

0

7

132

597

1.036

3.031

54

45

228

.und

7.852

179

192

402

601

663

5.102

162

70

481

tel

7.071

203

57

418

738

815

4.324

220

61

235

ling

34.396

342

316

1.611

6.907

7.496

15.554

427

60

1.683

ring

27.977

365

72

737

3.760

8.273

11.732

637

310

2.091

‘O

16.008

379

120

424

1.656

3.866

8.096

584

171

712

itebro

26.573

399

247

965

3.769

8.322

10.770

559

106

1.436

islet

5.246

152

34

144

642

1.500

2.368

76

iens/
isyld

57.208

306

508

2.714

7.428

23.667

18.342

ip
lerup

5.920

206

151

153

413

165

3.840

7.582

187

75

376

1.371

1.456

3.265

27.853

808

76

2.590

4.371

4.179

ling
ig

47

283

886 1.189

2.168

712

46

234

66

87

699

12.642

609

96

2.482

6.767

0

150

548

1.225

1.586

2.777

245

11

225

14.470

290

171

448

1.618

2.018

8.316

563

168

878

ibing M.

8.539

227

131

462

1.789

1.421

3.919

178

83

329

e Snede

4.932

70

43

207

254

167

3.908

57

73

153

T •

11.983

0

46

515

1.709

6.200

3.118

97

27

271

lers

62.089

674

188

2.416 13.769

28.648

13.282

164

374

2.574

0

78

320

1.422

1.227

6.392

346

125

730

itør/Nibe/
•ritslev

10.640,

ikøbing

8.367

263

203

408

1.040

1.595

3.750

320

35

753

le

4.512

75

29

145

530

360

3.008

93

42

230

8

I

Saml et
antal
ydelser

Ambu- I Syge- 1 SygeBrand-! Redsluk nings- lance- trans- I transning
arbejde kørsel port 1 ■ port 2

Ass.til Ass.til Entre
motorkø transp. prise
retøjer af dyr

Di vi
yde

(JYLLAND FORTSAT)
28.955

8

181

1.231

4.002;

12.116

10.224

161

6.607

135

52

189

794

1.531

3.192

19

Skanderborg

11.265

0

81

767

2.233

2.368

5.279

61

11

Skive

16.829

1

156

777

3.465

2.669

8.063

548

112

Skærbæk

5.170

119

50

175

323

295

3.636

353

48

Struer

7.603

1

94

264

921

1.740

4.081

87

129

Sæby/Ø. Vrå/
Frederikshavn

22.203

288

244

1.793

2.123

4.517

10.816

545

328

Sønderborg

Silkeborg
Skagen

1
4.1761

96'

391

18.814

15

118

1.665

4.166

7.370

245

200

Tarm

8.316

208

134

232

1.210

993

4.155

708

80

Terndrup

8.953

314

75

170

1.242

1.764

4.502

275

46

141

424

1.686

1.612

4.964

222

158

294

199

522

50

1

1

10.563

640

Toftlund

7.378

166

10

167

658

Tønder

9.860

4

81

337

1.968

235
1.436 1

4.601
4.885

Varde

13.544

781

177

492

2.413

1.397

6.656

713

79

Vejen/Brørup

12.714

306

174

551

1.419

813

7.421

515

73

1

Vejle

47.030

341

427

3.003

7.092

11.734

19.538

686 1.220

2

Viborg

34.503

13

176

1.198

12.879

3.041

12.317

236

142

4

592

1.433

33

30

157

61

Thisted

Ørsted

2.719

0

10

73

460

Åbenrå

15.188

23

85

728

3.507

2.484

7.288

Aalborg

89.676

910

753

5.615

19.986

19.793

36.756

5.447

177

112

102

431

255

3.543

367

72

1.502 1.637

Alestrup

1.054 1.072

1

3

12.046

30.030

55.940

35.383

812

257

5

Ars/Farsø

12.056

291

133

444

1.398

1.906

6.295

329

145

1.

Hjælpestationer

1.396

370

1
L.163

0

0

0

285

4

700

56.280 193.116 264.185

444.399

Arhus

TOTAL
HAMBURG
HELE LANDET

142.734

1.070.631

14.226

9.822

0

2.560.978

0

30.153 24.381

0

58

13

9.022

141.897 405.467 808.354

975.506

i

18.837 11.750

0

58.

204

29.414 19.446 126

9
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Ambulancerne
Til trafikulykkeri
21.885 udrykninger til
trafikulykker i 1973.
Det er et fald på 4 %
? forhold til 1972. Om
årets sidste to måneder
med oliekrise, kørselsforbud om søndagen og
hastighedsbegrænsninger
alene bærer dette fald
er dog svært at sige.
Til skoler og I egepi adser 1
12.249 ambul anceudrykninger til skoler og le
gepladser i 1973. Eller
11 % flere end i 1972.
De fleste af ulykkerne
sker inden for normal
skoletid. Mellem mid
dagsmad og TV-tid er
der igen en mindre
stigning i ulykkestallet.
Til arbejdsulykker!
23.925 gange rykkede

Falck ud til arbejds
ulykker i 1973. Det
er 9 % færre udryk
ninger end i 1972.
Ulykkerne fordeler sig
dog stadig sådan på
døgnets timer, at de
fleste sker inden for
normal arbejdstid.

11

rykkede ud
Til sygdomstilfælde!
49.957 ambulanceudryk
ninger til sygdomstilfæl
de. Det er en stigning
på 21 % i forhold til
1972, hvilket vel nok
for en stor del må til
skrives det stadig sti
gende antal akutte
hjertetilfælde.

Til hjemmets ulykker!
21 .622 udrykninger til
ulykker i private hjem.
I forhold til året før
er det en stigning på
32 %. Der er imid
lertid ikke sket nogen
væsentlig ændring i
fordeling på døgnets
timer.

Forgæves kørsel!
For forgæves kørsel
er der en stigning på
18 % i forhold til
1972. Det er meget,
men alligevel er der
tale om en faldende
tendens. Kørselsom
kostninger i forbin
delse med disse ud
rykninger bærer Falck
selv hovedparten af.

12

BRAND
Landbrand..........................
Brand i beboelse.............
Brand i butik, værksted
fabrik.................................
Bilbrand............................
Diverse........... ...................

8.787
4.426

3.233
1 .809
7.590

I ALT................................. 25.845

REDNINGSARBEJDE
Redningsarbejde ved brand 3.783
Korrosion..........................
277
Vandskade og oversvøm. . 10.048
Stormskade........................
9.689
Eksplosion, ned-og sam
menstyrtning......................
651
El evatorul ykke..................
350
Drukneulykke....................
362
Tog- og flyulykke...........
165
Båd- og skibsforlis.........
377
Trafikulykke......................
886
Olie-, kemikalie- og
forureningsulykker...........
773
Diverse............................... 1.080

28.441

I ALT

LUTOHJÆLP — 975.506
ri ftsstop

Antal

pct.

422.855

43

assistancer

Starthjælp

Antal
320.602

Punktering, døropl.

’rafi kulykke
43.380

65.300

4

Vej hjælp og diverse
76.340

8

47.029

38. årgang
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Økonomichef
Torben
Hansen

MERE UDFØRLIG
INFORMATION
OM ØKONOMIEN
Med vedtagelsen af den nye
aktieselskabslov er der på
det regnskabsmæssige områ
de fastsat en række nye be
stemmelser. Disse bestem
melser gar i alt væsentligt ud
på at fastsætte minimums
krav for arsregnskabets ind
hold, hvortil kommer kravet
om, at aktieselskabers års
regnskaber skal være offent
ligt tilgængelige. For kon
cerner vil der fra og med
regnskabsåret, som begynder
efter den 31. december 1975,
være pligt til at udarbejde
koncernregnskaber efter de
samme retningslinier, som er
gældende for aktieselskaber.

Som det sikkert er de fleste
bekendt, består korpset af
flere aktieselskaber m.v., der
tilsammen danner en kon
cern med Falcks RedningsHJÆLP 4 74

korps Kobenhavn A/S som
sakaldt moderselskab. De
enkelte aktieselskaber afhol
der i henhold til deres ved
tægter generalforsamling in
den udgangen af april må
ned, og de på disse general
forsamlinger godkendte års
regnskaber danner grundla
get for korpsets koncernregn
skab. Ideen og formålet med
at udarbejde et koncernregn
skab er således at give et
samlet „billede“ af korpsets
økonomi, hvor interne for
hold selskaberne imellem er
udeladt.
De efterfølgende oversigter
dækker i et vist omfang de
krav, som vil være gældende
fra 1976. Af den grund fin
der vi det allerede nu hen
sigtsmæssigt at fremkomme
med et regnskabsgrundlag,
som kan danne udgangs

punkt for en mere udførlig
økonomiinformation.

For den ikke regnskabskyn
dige kan der måske være
grund til at oplyse, at et regn
skab normalt består af en re
sultatopgørelse (driftsregn
skab) og en balance (status).
Medens
resultatopgørelsen
er en opsummering af de i
årets lob erhvervede indtæg
ter og afholdte udgifter, er
balancen et øjebliksbillede
på et ganske bestemt tids
punkt. Balancen omfatter en
opstilling over alle de vær
dier (aktiver), som forefin
des, ligesom den indeholder
en fortegnelse over gælds
poster, som skyldes bort. Dif
ferencen mellem aktiver og
gæld udgør egenkapitalen,
d.v.s. aktiekapital tillagt de
reserver, som er opsparet i
årenes løb.
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Resultatet i 1973
Indtægter

1973

Mill. kr.
1972 Forskydning

Abonnementer og overenskomster ...............................
Betalt arbejde ..................................................................
Andre indtægter................................................................

184,6
93,7
2,7
281,0

165,2
74,9
1,4
241,5

194,0
32,2
7,3
9,8
9,2
20,8
3,0
4,6
280,9

32,6
161,4
27,1
5,1
5,8
1,5
0,8
9,0
8,0
1,2
0,4
20,4
4-0,5
3,5
4,6 ______ Z_
41,1
239,8

19,4
18,8
1,3
39,5

Udgifter
Lon- og andre personaleomkostninger.........................
Drift og vedligeholdelse af materiel .............................
Drift og vedligeholdelse af ejendomme.........................
Forbindstoffer m. .. ............................................................
Administration ..................................................................
Værdiforringelse af materiel og bygninger...................
Renter ...............................................................................
Andre omkostninger ........................................................

Nettoresultat

....................................................................

Resultatopgørelsen viser, at
de samlede indtægter i alt
beløber sig til 281 mill. kr.
mod 241,5 mill. kr. året før.
Stigningen udgør 39,5 mill,
kr. eller 16,3 %. Selv om
denne fremgang indeholder

108

en ganske tilfredsstillende
fremgang i salget, må det er
kendes, at en meget stor an
del af denne omsætnings
fremgang skyldes takstfor
højelser, som har været nød
vendige for at følge med

0,1

1,7

H-1.6

den
omkostningsudvikling,
der er indtruffet i samfundet
omkring os.
Udgifterne er opgjort til
280,9 mill. kr. og er i sam
menligning med 1972 steget
med 41,1 null. kr. eller 1,6
mill. kr. mere end indtægter
ne. Nettoresultatet andrager
100.000 kr. og er anvendt til
udbetaling af 6 % udbytte
med 19.000 kr., medens det
resterende beløb er tillagt
egenkapitalen.
Af omkostningsforøgelsen på
41,1 mill. kr. tegner løn- og
personaleomkostningerne sig
for de 32,6 mill. kr. Den mo
derate udvikling på lønom
rådet, som kunne konstateres
HJÆLP 4/74

Resultatet pr. dag
Indtægter pr. dag

1973
kr.

Abonnementer og overenskomster .................
Betalt arbejde ......................................................
Andre indtægter ..................................................

1972
kr.

Forskydning
kr.

505.800,256.7007.400,769.900-

452.600,205.200,3.800,661.600,-

531.60088.200,20.000,26.800,25.200,8.20012.600,-

442.200,89.400,74.200,14.000,15.900,4.100,24.700,2.100,21.900,3.300,9.600,4- 1.400, 12.600,-_______ -

712.600,-

601.100-

111.500,-

57.300,57.000,300,-

60.500,55.900,4.600,-

4- 3.200,1.1004- 4.300,-

53.200,51.500,3.600,108.300,-

Udgifter pr. dag

Lon- og andre personaleomkostninger ...........
Drift og vedligeholdelse af materiel.................
Drift og vedligeholdelse af ejendomme...........
Forbindstoffer m. m...............................................
Administration ......................................................
Renter ...................................................................
Andre omkostninger ..........................................

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

i 1972, cr i 1973 blevet afløst
af en voldsom eksplosion.
Overenskomstfornyelser med
færre vagtdøgn, længere fe
rier m. v. er naturligvis den
væsentligste årsag til, at
korpset inclusive det deltids
beskæftigede personale har
øget personalestyrken med
en ny medarbejder hver 16.
time.
Også oliekrisen nåede i årets
seneste måneder at sætte sine
spor, rundt regnet 1 mill. kr.
af stigningen på drift og ved
ligeholdelse af materiel kan
henføres hertil.
Udgifter til værdiforringelse,
d.v.s. slitage og forældelse af
materiel og bygninger, an
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drager 20,8 mill. kr. og om
fatter for materiellets ved
kommende stort set det maxi
malt skattemæssigt tilladte
beløb.

For at bringe millionerne
ned på jorden har vi igen i år
opdelt resultatopgørelsen på
dagsbasis, d.v.s. divideret re
sultatopgørelsen med 365.
Denne opdeling giver oven
stående resultat og viser, at
de daglige indtægter andrager
769.900 kr. mod 661.600 kr.
sidste år eller en stigning på
108.300 kr. For udgifternes
vedkommende udgør disse
henholdsvis 712.600 kr. og
601.100 kr. eller forøgede ud

gifter i alt pr. dag på 111.500
kr. Forskellen mellem da
gens indtægter og udgifter,
57.300 kr., er udtryk for det
beløb, som resultatopgørel
sen levner til køb af nye sta
tioner, vogne m. v. Regn
skabsmæssigt bruges dette
forskelsbeløb dels til værdi
forringelse (slitage og for
ældelse) af bestående bygnin
ger og materiel og dels til
overskud. Desværre er der i
forhold til sidste år tale om
en mindre tilbagegang, et
forhold som må betragtes
med alvor, bl. a. fordi køre
tøjernes anskaffelsespriser er
steget meget kraftigt i løbet
af 1973.
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BALANCE
pr. 31.
DECEMBER
1373
Af balancen kan aflæses, at
denne i alt beløber sig til
216,1 mill, kr., hvoraf om
sætningsaktiverne i alt an
drager 45,2 mill. kr. og an
lægsaktiverne 170,9 mill. kr.
For så vidt angår gælden, er
denne specificeret i en kort
fristet fremmedkapital udgø
rende i alt 49,6 mill. kr. og
en langfristet fremmedkapi
tal på 139,6 mill. kr. For
skelsbeløbet mellem aktiver
og gæld er egenkapitalen
med 25,9 mill. kr.

Karakteristisk for korpsets
økonomi er det forudbetalte

abonnementsbeløb m. v. på
84,4 mil. kr. Dette beløb,
som populært kaldes præmiereserven, opstår i forbindelse
med periodiseringen af de
abonnements- og overenskomstbelob, som indbetales
årsvis forud. Det forhold, at
et abonnementsbeløb f. eks.
dækker perioden juli 1973/74,
nødvendiggør en deling af

indtægtsbeløbet, således at
den halve indtægt indgår i
resultatopgørelsen for 1973,
medens den anden halvdel
reserveres til det følgende år,
under betegnelsen forudbe
talt abonnement.
Investeringerne har i det for
løbne år andraget 37,8 mill
kr. og omfatter:
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rende materiel i

Investering i övrigt
materiel i 1973

I 973 - 23 mio . kr.

6,5 mio . kr.

Investering i kö

8,3 mia.kr.

Som det vil bemærkes, lig
ger investeringsbeløbet væ
sentligt over det niveau,
som har været gældende gen
nem de seneste ar. Stignin
gen, som beløber sig til godt
11 mill, kr., refererer sig i
det store og hele til et øget
indkøb af nye vogne.

FALCK-KONCERNEN BESTÅR AF
FØLGENDE SELSKABER M.V.
Falcks Redningskorps København A/S
Falcks
Falcks
Falcks
Falcks

Redningskorps Aalborg A/S
Redningskorps Aarhus A/S
Redningskorps Vejle A/S
Redningskorps Odense A/S

Falcks Redningskorps Næstved A/S
Falcks Redningskorps Bornholm

Falcks Redningskorps Udlandstjeneste
(ERA)
Falck-Huset A/S
H. F. Nielsens Maskinfabrik A/S
Falcks Redningskorps Beidringe A/S
Falcks Rettungsdienst G.m.b.H., Hamburg
De Danske Redningskorps Fællesforbund
HJÆLP 4,74
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HVAD KOSTEDE EILERNE

M.A.N. KRANVOGN
169.000- KR.
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Akkvisitionsleder Svend Jensen:

KP
Om demokrati, idémord og o
komme hinanden ved
Aftalen om demokrati på ar
bejdspladsen har til formål
at fremme samarbejdet, ef
fektiviteten og den enkelte
medarbejders trivsel. Der er
således banet vej for for
nyelser i en virksomhed. Ini
tiativ i form af gode ideer,
der enten kommer fra en
enkelt medarbejder eller en
hel afdeling i en virksom
hed, er eksempel herpå.
Tidligere var det sværere at
komme frem med nye ini
tiativer. Blandt andet på
grund af manglende for
ståelse i andre afdelinger i
virksomheden.
Idé-mord
Den enkelte medarbejders
besvær i forbindelse med
idéudfoldelse skyldes ofte
hans eller hendes manglende
evne til at udtrykke sig på
en klar og forståelig måde.
En idé bør fremlægges, så
virksomhedens ledelse kan
se en umiddelbar fordel ved
at virkeliggøre den - eller
sagt med et moderne ud
tryk: ved at få den op at
stå. Idé-mord, siger med
arbejderne ofte om gode
ideer, der slumrer blidt i en
skrivebordsskuffe eller i et
arkiv.
Man må altså gøre sig klart,
at det ikke er tilstrækkeligt,
at man har fået en god idé.
Det skal gøres begribeligt
for medarbejdere og ledelse,
at ideen virkelig er god. At
den ikke bygger på at til
godese ens egne tarv - og
at den virkelig har betyd
ning for virksomheden.
Alle kommer hinanden ved

Flere medarbejdere har ta
get initiativ til foranstaltnin
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ger, hvis formål er at frem
me forståelse og følelse af
ansvar i korpset. Med den
målsætning, ,.at alle kom
mer hinanden ved“. Forud
sætningerne for gode triv
selsforhold og et godt ar
bejdsmiljø kan opstilles i føl
gende fem punkter:
1. Arbejdet skal være
meningsfyldt.
2. Veludført arbejde skal
anerkendes.
3. Ansvar og selvstændighed
må være en forudsætning.
4. Godt samarbejde mellem
medarbejdere må være en
nødvendig.
5. Følelsen af at opnå eller
præstere noget i arbejdet
må være til stede.
Enhver afdeling med dens
medarbejdere arbejder mod
et fastsat mal. Dette i sig
selv må give den enkelte
medarbejder opfattelsen af
selvstændighed og menings
fyldthed i arbejdet. Realise
ring af det opstillede mål
bør baseres på gensidig for
pligtelse mellem medarbej
derne og i størst mulig ud
strækning på selvkontrol.

ideer til fornyelse i positiv
retning skal ikke alene være
medarbejderens ret, men og
så hans pligt.
Lederens ansvar
Lederen er som medarbej
dernes nærmeste overordne
de ansvarlig for, at det fast
satte mål opnås. Han er an
svarlig for trivsels- og ar
bejdsforhold og for at lede
på en sådan måde, at med
arbejdere, der har ideer at
bidrage med, ikke holder
dem tilbage på grund af
usikkerhed. Endelig er lede
ren ansvarlig for, at det dag
lige arbejde tilrettelægges på
en sådan måde, at det af
medarbejderen opfattes som
meningsfyldt.
En del af målet
Konklusionen af dette op
læg må fastslå, at lederska
bet udøves mest naturligt af
leder og medarbejdere i fæl
lesskab, og dette må i sig
selv være en del af målsæt
ningen for den enkelte af
deling.
SMJ

En naturlig ting
Ved erkendelse af, at opga
ver og problemer løses bedst
i fællesskab, er man allerede
ved at skabe et godt arbejds
miljø. At give og modtage
synspunkter bør være en na
turlig del af deNdaglige sam
arbejde. Betingelserne for et
gnidningsløst samarbejde må
være, at medarbejderne ikke
af status-frygt tilbageholder,
hvad de tænker og føler eller gør det på grund af
mistillid eller misforstået re
spekt. At fremkomme med
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Forstår godt

at redderne
harmes over

trafikulykkerne
Chefbilinspektør Frede Jensen,
Statens Bilinspektion

- Men vi må sætte vor lid til de
nye EF-regler om bilsikkerhed

I den udsendte Falck-rapport om, hvad der kan
nedsætte trafikulykkernes antal og skadernes grad,
blev bilens sikkerhed vurderet højest af redderne.
Bilparkens sikkerhedsniveau herhjemme beskæf
tiger blandt andre Statens Bilinspektion sig med.
For at få vurderet vore medarbejderes synspunk
ter har vi haft en samtale med bilinspektionens
leder, chefbilinspektør Frede Jensen. Frede Jen
sen er kendt for sin interesse for biler og trafik.
Han er ikke bange for at råbe vagt i gevær, når
bilsikkerheden trues. Han er heller ikke bange for
at lange ud efter (især) hajer og småfisk, når han
mener, at noget vedrørende trafiksikkerhed kunne
gøres bedre. Hvad han ikke er så kendt for, er
måske det fundamentale - de bjerge af rapporter
fra ind- og udland, der dokumenterer, at vi her
hjemme også kan komme langt videre end tilfæl
det er i dag, når det gælder om at spare menneske
liv i trafikken.
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Bilens paradoks
- Der findes en NATO-komitc til imødegåelse af det
moderne samfunds udfor
dringer, fortæller Frede Jen
sen. - Dens rapport om tra
fiksikkerhed stiller os umid
delbart over for det para
doksale, når det gælder bil
konstruktioner: Hvis bilen
skal gores sikrere, bliver
den tungere, vanskeligere at
vedligeholde og kræver mere
energi. Bilen må og skal
være et kompromis på de
sign, sikkerhed, køreegenskaber, holdbarhed o.s.v. - Men
kompromis'et kan være så
ringe, at det er svært at ac
ceptere. F. eks. taler vi her
hjemme om, at vi skal eks
portere for at klare os ud af
den økonomiske klemme
med valutabalancen. Og det
vi får i bytte for køer, grise
og industriprodukter er ofte
biler. Biler som vi må ac
ceptere pa grund af vort po
litiske system. I den forbin
delse må vi sætte vor lid til
nogle fælles EF-regler, der
vil angive mindstekrav for
HJÆLP 4/74

Vi kan forvente
højere krav til
bilernes sikker
hed i fremtiden

bilkonstruktion og sikker
hed. Krav, som er betydelig
højere end de nuværende
danske, fortæller Frede Jensen.
Primær og sekundær
sikkerhed
- Det er af stor vigtighed, at
der sondres mellem primær
og sekundær sikkerhed, når
det gælder biler. Den pri
mære sikkerhed er den, der
skal sikre, at vognen aldrig
overrasker føreren under
alle køreforhold. Den se
kundære sikkerhed er „bryn
jen“, selerne o.s.v.
- Gode køreegenskaber er
sagen. Husk på, at vognen
ikke alene færdes på lande
vejen, men også i lufthavet
under kørsel.

Lumske biler
- Den primære sikkerhed er
ikke et entydigt begreb, fort
sæt ler Frede Jensen. Men et
par ting er væsentlige:
1. Bilens
konstruktion.
Mange biler løber uroligt
og er ikke retningsstabile.
Føreren har ikke en
chance i en akut situation.
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2. Bilens pakning. Især i fe
rietiden læsses vognene,
og forkert pakning eller
overbelastning giver en
anden - og mere farlig vogn at køre i.
3. Bilens dæk. Især vare
vogne og stationcars er
dæktrykfølsomme. Folk
kører med „tom“ vogn,
læsset
vogn,
hurtigt,
langsomt i byer og på
motorveje med samme
dæktryk. Kræfterne, der
påvirker vognen er enor
me. Nogle tror, at det er
en fordel med disse her
brede „sportsfælge“. De
giver mærkværdigvis ofte
mindre vejkontakt og
større chance for udskrid
ning, så lad være med det.

4. Støvhætter. Hører til 3.,
men bør nævnes for sig
- af hensyn til Falcks
egne biler. Havde jeg
med korpsets biler at
gøre, ville jeg ikke tole
rere en eneste uden støv
hætte på dækventilen.
Hvis den ikke er der,
samles der støv. Dette
støv pumpes ned ved
dækkontrol, og så luk-

ker kegleventilen ikke
tæt, luften fuser langsomt
ud, og vognen begynder
at slingre.

Kollisionssikret rat og
kabine
- Når vi taler om den se
kundære sikkerhed, som er
den, redderne kan konstatere
.manglerne af ved en trafik
ulykke, forstår jeg godt, at
de harmes over de biler, vi
ser. Jeg føler fuldt og helt
med, at redderne slår ned
på dette punkt. Bilinspektø
rerne forfærdes også over,
hvad uhensigtsmæssig kon
struktion kan forårsage af
død, blod og lemlæstelser.
Rust, „spyd“ (ratstamme),
trærat, der splintrer, andre
rat med jern i, hylder, der
virker som råkostjern på
knæ o.s.v. Skal vi stille nog
le krav op udover de af red
derne påpegede, må det være:

1. Tag, der kan bære 2 Vi
gange bilens vægt.
2. Sikkerhedslåse i døre, så
de ikke springer op under
rulning.
3. Indkapsledc dørhåndtag.
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Koll isions-

Kol I isions -

To-kreds

Lomineret

Beskyttet

Lamineret forrude
Frede Jensen:
- Enig med Falck-folkene
om, al den laminerede for
rude bør prioriteres meget
højt. Det er vigtigt, at glas
stumperne ikke regner ned
over fører og passagerer ved
kollision eller stenslag
også selv om læsionerne
herved for det meste er af
kosmetisk art. Den lamine
rede forrude koster kun ca.
6-700 kr. mere end den hær
dede. Men der kan være
hærdet glas på øvrige ruder
- aldrig vinduesglas.
- I forbindelse med forru
den er det også væsentligt,
at motorhjælmens hængsler
er forstærkede. For hvad
hjælper det, at man lige har
undgået at slå hovedet i
stykker på frontruden, hvis
næste fase - cl millisekund
efter - bliver skalpering tak
ket være molorhjælmen?
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Ford Consul sygetransportvogn: En fuldtræffer til trans
port af siddende patienter, men lamineret forrude er som så meget andet - ekstraudstyr, selv om bilen med
fuld omsætning koster 60-70.000 kr.

Benzintanken
- Man kan blive så ærgerlig
over, at teknisk dårskab gi
ver anledning til så megen
død og lemlæstelse.
- Og baggrunden for, at jeg
- trods alder og erfaring bliver ved med at sparke til
højre og venstre, er nemlig
denne ærgrelse kombineret
med følelsen af, at det er
nu, der kan sættes ind, så
bilkøberne danner en sik
kerhedsbevidst front mod
dårskaben, jvf. f. eks. Ralph
Naders mission i USA.
- Se nu f. eks. bilbrand og
beskyttet benzintank. En
gang efterforskede jeg en
sådan brand. Ved kollisio
nen var frontruden slået itu,
benzintanken (foran) var
åben, simpelt hen fordi lå
get var fløjet af. De to stak
kels mennesker blev over
sprøjtet med benzin. De
havde ikke en chance, da der
gik ild i vognen. Benzintan
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ken bør ligge godt beskyt
tet over bagakslen. Der hø
rer den hjemme.
Radialdæk
Frede Jensen:
- Når Falck-folkene går ind
for radialdæk - omend med
reduceret tilslutning - så er
det OK, for radialdæk har
også sine svagheder. De har
en helt rolig vejbeliggenhed
og „ruller“ frem som et sæt
larvefødder, men de advarer
ikke. De almindelige diago
naldæk advarer som bekendt
ved denne „skridelyd“.
Har vi en chance i morgen
dagens bil?
- Får vi nogle ensartede,
europæiske, normer for bi
lers konstruktion og sikker
hed, er der ingen tvivl om,
at de vil være højere end de
nuværende danske. Og så
bliver vi fr.i for biler i den

ringeste ende. Men det tager
tid at få normer. Sådan en
banal ting som at få opfyldt
krav til bremserør, så det
ikke ruster, tager eksempel
vis endnu nogle år.
- Vor næste hemsko - for
brugsafgiften - bør der også
gøres noget ved. En merpris
på tre gange bilens fabriks
pris er uacceptabel ud fra
et sikkerhedsmæssigt syns
punkt. Den holder kunstigt
liv i gamle lig, der forlængst
burde have set en ophugger
plads.
- Men selv med vort afgifts
niveau kan den sikkerheds
bevidste forbruger købe en
bil i 35.000 kr.s klassen. Og
en ting er sikkert: Vi ville
hellere end gerne have de
svenske indregistreringskrav
indført på danske biler - men
vi kan ikke få folk til at be
tale den afgiftsmæssige mer
pris for sikkerhedsudstyret,
slutter Frede Jensen.
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Overassistent Peer Pedersen,
Nørresundby

Tirsdag den 15. januar 1974
indtraf en eksplosion med
efterfølgende brand i en
4.000 1 ilttankvogn ved Sy
gehus SYD, afd. E, Aalborg.
Eksplosionen skete under
fyldning af sygehusets sta
tionære iltanlæg, som er be
liggende ca. 15 m fra en æl
dre 3-etagers hospitalsbyg
ning afd. E, hvori der be
fandt sig 19 patienter.

Alarmeringen
Kl. 22.13 meldte alarmcen
tralen til Falcks Rednings
korps, at Aalborg brandvæ
sen var kørt til en bilbrand
på Sdr. Skovvej ved Syge
hus SYD, men . man vidste
ikke, om der var personska
de. Derfor bad alarmcentra
len os om at sende en am
bulance til stedet. Ca. sam
tidig indløber der melding
over den direkte telefonled
ning fra Sygehus SYD, afd.
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RAPPORT
OM
RRAND
I ILT
TANKVOGN
E. Meldingen fra sygehuset
lød på, at der uden for byg
ningen var sket en eksplo
sion, men man vidste ikke,
hvor eller hvad eksplosionen
var sket i, men man troede,
det var ved varmecentralen,
der er beliggende tæt ved
afd. E, og man vidste ikke,
öm der var nogen person
skade.
Udrykningen
Der afsendes i første ud
rykning følgende køretøjer:
1 dobbeltambulance/3 mand
1 enkelt ambulance/2 mand
1 redningsvogn/2 mand
1 katastrofevogn/2 mand.
1 udrykning er bl. a. den
vagthavende assistent. Sam
tidig alarmeres vagthavende
overassistent, som kører di
rekte til skadestedet, samt
reservemandskabet på 15
mand, der møder på statio
nen.

Kl. 22.15 ankomst til skade
stedet
Samtidig med vort udryk
ningsholds ankomst ankom
mer Aalborg brandvæsen
med automobilsprøjte.
Vagthavende assistent afgi
ver straks efter ankomsten
tilbagemelding om, at der er
ild i en ilttankvogn, som er
placeret tæt op ad afd. E, og
at der ikke er nogen per
sonskader, men at der kan
blive tale om at evakuere hele
afd. E.
Redningsarbejdet
Ved ankomsten til skadeste
det melder chaufføren fra
tankvognen, at der ikke er
nogen tilskadekomne i køre
tøjet, samtidig bliver der
sendt folk ind i hospitals
bygningen, hvor vi fra af
delingssygeplejersken
får
meddelelse om, at alle pa
tienter er flyttet i sikkerhed
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i en tværfløj i modsatte ende
af afd. E. Vi foretog deref
ter en inspektion i hele byg
ningen, og 4 mand blev ind
sat til hjælp for brandvæse
net. Ved eksplosionen var
en del vinduer i gavlen af
bygningen blæst ind i pati
entværelserne, men ingen
patienter var kommet til ska
de. Under hele redningsop
gaven befandt der sig red
dere i bygningen til rådig
hed for hospitalet ved even
tuel flytning af patienter.
Det bør bemærkes, at de fle
ste af patienterne var oppe
gående.

Kl. ca. 23.45
Der blev fra hospitalet givet
besked om, at alle patien
terne på afd. E skulle over
flyttes til Sygehus NORD.
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Overflytningen blev foreta
get med 2 sengeambulancer
og 2 sygetransportvogne.
Der blev i alt overflyttet 15
siddende patienter og 4 sen
geliggende patienter.
Efter evakueringen af afde
lingen blev 2 reddere indsat
som vagtmandskab på afde
lingen indtil kl. 08.00. I den
ne tid foretog de tildækning
af ruder samt oprydning.
Ved brandstedet var der i
mellemtiden blevet opsat ka
tastrofebelysning med strøm
fra katastrofevognen.
Kl. ca. 030 konstaterede fø
reren af tankvognen, at tan
ken var tom for ilt, og
brandvæsenet indstillede kø
lingen af tankvognen.
Foranlediget af eksplosions
faren havde vicebrandchefen
tilkaldt en ingeniør fra

AGA, København. Han an
kom til skadestedet kl. ca.
2.30. Tankvognen blev her
efter fyldt med kvælstof og
efter at ingeniøren havde af
sluttet
undersøgelsen
af
tankvognen og sagt, at den
kunne flyttes uden risiko,
transporterede vi tankvog
nen på blokvogne til Statens
bilinspektion i Nørresundby.
Korpsets samlede indsats
1 dobbeltambulance
2 sengeambulancer
1 normal ambulance
3 sygetransportvogne
1 katastrofevogn
1 redningsvogn
1 insp.-vogn
2 bjergningsvogne
2 blokvogne
1 arbejdsvogn
23 mand.
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SKAL
STATIONS
MØDERNE
VÆRE
SMÅTINGS

MARKED?
Da vi på virksomhedskonferencer i slutningen af
1960’eme drøftede „demokrati på arbejdsplad
sen“ - uden at vide, hvad det indebar - var alle
som én positive. Nu skulle det være, og de mest
ihærdige for at indføre demokratiet var paradok
salt nok topledelsen i redningskorpset.
I dag har vi demokrati. Men vi har det ikke uden
en smule murren i krogene. En „narresut“, siger
nogle, „lederne bliver ikke regnet for noget“, på
står andre. „Hvad skal vi med.det“, har man
spurgt.
For at prøve at dykke lidt ned i demokratiet og
få afdækket dets svagheder til åben debat har vi
haft en samtale med reddernes københavnske til
lidsmand, Ole Jensen, samt det nybagte VN-medlem, Ej^il Thomsen fra Aabenraa.
Vort debatoplæg drejer sig om stationsmøderne.
Det er ifølge virksomhedsnævnet her, at noget
går skævt i demokratiet.
Skulle der være nogle, der efter læsning af dette
får lyst til at ytre sig, er bladets spalter åbne.
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Forkerte ting drøftes

Virksomhedsnævnet har på
sit sidste møde givet udtryk,
for, at stationsmøderne er
blevet forum for problemer,
som ikke eksisterer.
Ole Jensen:
- Det, der bør drøftes, er
ferieplanlægning, assistenter
nes arbejdsområder, lokal
undervisning, personaleplan
lægning, normering af vagt
hold, kørselskoordinering og
andre principielle ting. Det
er, som om man i stedet
drøfter småting, og her tror
jeg, at stationsledelsen har et
stort ansvar. Stationslederen
er bange for at miste magten
og tror, at han gør det, hvis
man demokratisk diskuterer
de her nævnte væsentlige
ting. Derfor er han som of
test meget godt tilfreds med
småtingene.
Thomsen:
- Man kommer for let ud i
disse
småproblemer,
der
skulle kunne klares lokalt.
Det er som om, at alt på
stationsmøderne skal rejses
bare for, at regionsnævns
repræsentanterne kan få no
get med hjem.
HJÆLP 4Z74

Ole Jensen:
Enig i, at såfremt en station
ordnede disse småting lokalt,
var der højst beht>v for ét
møde om året.
Thomsen:
- Men har vi ikke småproblemerne ude i provinsen, er
der faktisk ikke noget at
komme efter på stations
møde.

Redderne skal også lære
Ole Jensen:
- Det hjælper ikke, at vi
reddere kun vil have demo
kratiet som springbræt til
nye goder. Det andet må
følge med, hvis der skal
være en mening med det
hele. Stationslederen skal
lære at delegere magten på
demokratisk vis. Redderne
skal også lære at værc de
mokratiske. Og alt dette har
vi prøvet i praksis på Taarnbystationen, så jeg har be
vis for, at det kan lade sig
gøre.
Thomsen:
- Det, der er galt, er, at
nogle ledere - efter et sta
tionsmøde - kalder en red
der, der har ytret sig, ind til
kontoret og bebrejder ham
hans udtalelser. Næste gang

gider redderen ikke at kom
me med andet end småting.
Han er blevet trådt over tæ
erne - og kommer ikke igen.

Vejen til oplyst demokrati
Ole Jensen:
- Den stationsleder, der vir
kelig kaster større og prin
cipielle ting ud til åben de
bat på stationsmøderne, har
demokrati. Det er så det øv
rige personales opgave at
forstå at debattere og bøje
sig for demokratiske afgø
relser. Ingen knurreri bag
efter, fordi det ikke var ens
egen vilje, der slog igennem.
- Man kan godt fortælle
redderne, at de ikke kan få
store ting med hjem i demo
kratiets navn. Og gensidig
respekt for hinandens arbej
de er en forudsætning - også
hos Falck - for, at vi kan
lære at værc demokratiske.
- I øjeblikket har stations
møderne efter vor mening
den berettigelse, at det er
den eneste måde, hvorpå
medarbejdernes mening kan
blive hørt de steder, hvor
grupperne står stejlt over for
hinanden - og sådanne ste
der findes der, desværre.
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STATIONEN
HEDDE
GAMLE VRAG

I de sidste par år har man
i Storkøbenhavn samlet på
gamle bilvrag.
Det begyndte med, at man
regnede lidt på de beløb,
korpset årligt anvender til
indkøb af reservedele til bi
lerne - samtidig med, at
udgåede vogne sælges til
ophuggere for en slik.
Da de fleste af vore vogne
er „serie-køretøjer", be
gyndte man derefter at sam
le de udtjente biler på Glostrup-stationen. Med åbnin
gen af stationen i Greve
flyttedes „Falcks autoop
hug" hertil, da der på den
nye station var bedre plads
muligheder.

Hvordan fungerer systemet?
Alle vogne, der udgår af
driften på Sjælland og Lol
land-Falster, overføres til
ophugningspladsen i Greve.
Man skal ikke før afleverin
gen fjerne udstyr m. v., idet
dette sker i Greve, hvoref
ter udstyret kan fordeles til
stationer, der mangler det.
I Greve placeres køretøjer
ne på „hugge-pladsen", ind
til der bestilles dele. Når
stationen i X-købing får
ødelagt
en aksel
eller
„klemt" en skærm, henven
der man sig blot til Greve
stationen, der herefter sør
ger for afmontering af den
pågældende del fra en til
svarende vogn. Man sender
gerne dele til hele landet,
men det skal bemærkes, at
man p. t. arbejder med op
rettelsen af lignende reser
vedelslager i Midtjylland
samt, at Frederikshavn også
har fået en „huggeplads".
- greve -

En INTERNATIONAL’S endeligt hos Falck
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NIELSEN
ER
BLEVET
ST8RRE
Falcks Nielsen, alias H. F.
Nielsens Maskinfabrik i Has
lev har fået udvidet sin byg
ning - og dermed kapacite
ten til det dobbelte. I 1973
byggede man 40 kran- og
autotransportvogne til Falck.
Det var i hovedsagen Kø
benhavn A'S og Odense
A/S, der var aftagere. I år
kan klares endnu mere, tak
ket være nogle fornuftige
tilbygninger.
Til den oprindelige maskin
hal er bygget en vinkel på
260 m2 med 4 porte, der er
hele 4Va meter høje, så
selv en M.A.N.-sprøjte på
stylter kan gå ind. Samtidig
er der bygget 110 m2 ga
rage til lagerplads.

Kvalitet
På ganske få år har H. F.
Nielsens Maskinfabrik, og
ikke mindst dens leder,
HJÆLP 4/74

Frank Hauberg, forstået at
få Falck-stationerne til at
indse, at det kan lade sig
gore at bygge ens køretøjer
på et højt kvalitetsniveau.
Hver mand i Haslev arbej
der på „sit“ køretøj. Det gi
ver større arbejdsglæde og
ansvar. Hauberg og Lille
Lehn tilser og passer på, at
den praktiske udførelse bli
ver identisk med tegninger
ne. 25 ansatte er nu knyttet
til Haslev-fabrikken. I ho
vedsagen er det smede, og
mange har ikke prøvet at
bygge Falck-biler før.

Nyheder

Udover knækladvognen, lad
vognen med hydraulisk løf
teanordning og den lige så
kendte grill-vogn er der fle
re nyheder i vente fra Has
lev. Således en kombina
tion af knæk-ladvognen og
den hydrauliske, således at
selv nedsunkne Citroen ID
19-vogne kan transporteres
let og smertefrit (se side
137). Der er også en prøve
type på en redningskranvogn
til Helsinge i vente. En
M.A.N. med hydraulisk kran,
grill og lad til havaristen.

Den nye vinkelbygning

De flittige Haslev-folk i arbejde
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Max Kristiansen
30 år, gift
tidl. chauffør
Ansat pr. 1. november 1973i
Arbejdsområde: bugsering, I
sygekørsel og ambålance i

Torben Granberg
23 år, gift
tidl, arbejdsmand
Ansat pr. 1. februar 1974
Arbejdsområde: bugsering

BLEV

INDFRIET
Ny arbejdsplads. Nye kolleger. Mange
forventninger. Virksomhedens image er
velkendt. Men hvordan er der „inden for
murene“. Vil ansættelsesforholdet hos
Falck kunne blive mere og andet end
bare et arbejde? Et tilhørsforhold måske.
Vi har talt med to forholdsvis nye medar
bejdere Torben Granberg, Hellerup, og
Max Kristiansen, Roskilde, for at høre,
om deres forventninger til korpset som
arbejdsplads er blevet indfriet.
124

HJÆLP 4/74

HJÆLP 4/74

Lige ud ad
landevejen!
Mig selv
Jeg er på vej til Århus. Ja,
det er altså ikke starten på
en vittighed. Jeg kan både
sige „bah“ og „buh“ og går
ej heller med begge hænder
i baglommerne. Jeg er dag
og nat-redder på ladvogns
tur med en forladt „Folkeøse“ på ryggen. Jeg er bare
en blandt mange, der pä lan
ge bugseringer - du ved
fjernbugseringer, som det
hedder på Sjælland har tid
og lyst til at tænke over de
problemer, der rører sig på
vores arbejdsplads. Noget er
drømmerier - andet virkelig
hed.
Du kender mig nok ikke.
Jeg er hverken i Hjælp eller
Falcken - eller fjernsynet
hver måned. Jeg er her bare.
Jeg udfører alt det, de andre
skriver og taler om.

abonnentens mange spørgs
mål. Der er nok travlt i dag?
(nobel form for klage over
ventetid). Det er mærkeligt
med vognen, den kom fra
værksted i går? (sjovt nok,
det gør næsten alle de vogne,
vi bugserer). Abonnements
beviset ligger hjemme i Ål
borg! (det gør alle de bevi
ser, der ikke er betalt). Og

så videre. Men ellers kan det
være rart med selskab un
der kørsel. Bare man ikke
skal høre om alle patienter
nes dårligdomme. Det er til
at blive syg af. På den an
den side er det jo deres væ
sentlige problemer.

Vognen
Jeg kører i en D 500. Ud-

Græsmarken
Det er et satans vejr. Slud
og regn. En smule glat. Vi
har travlt. Vagtbordet på sta
tionen ligner en græsmark
af grønne bugsersedler. Jeg
var heldig at få en langtur.
Sa daler hyppigheden af
kontakten med den klamme
asfalt. Det er rædselsfuldt at
sætte stang på i det møgvejr.
Der burde være tagrende pa
enhver kofanger - sa der
ikke er vandpytter i kasket
ten, når man rejser sig.

Abonnenten
Det er en forladt vogn til
Århus. Så slipper man tor
HJÆLP 4/74
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mærkel vogn. Chaufførven
lig, bortset fra sædebelrækkel. Men den er glad for me
kanikere. L’nderligt nok sy
nes ingen andre store vogn
mandsforretninger om denne
vogn. Nede i Vejle kører de
Mercedes. Mon ikke korpset
kunne spare sammen til 10
reddere ved at føre en fæl
les vognpolitik. Hjemme på
stationen skal vi have 8 for
skellige lygleglas. pærer, vi
skerblade, akkumulatorer og
andre reservedele. Det er da
usmart.
Demokrati
Vi havde stationsmøde i for
gårs. Du ved med distrikts
ler, stationsleder og hele re
gionsbanden. De fortæller
om en masse møder og pro
blemer pa andre stationer.
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Så hvis vi ikke har tilsvaren
de problemer, sa ma der
være noget galt. Hvor man
ge starter mon der kan køres
på den tid, vi bruger til mo
der om året i korpset? Svært
regnestykke med stort resul
tat, tror jeg. Na, det ved
kommer jo ikke mig. Jeg tror
på demokrati. Men det er
ikke rationelt på den made,
vi kører det. Problemerne
skal løses ved en hyggelig
sammenkomst pa hver sta
tion -- uden regionsbanden
som tilskuer. Sadan gør de i
Herning. Jeg tror, der er en
god and pa den station. Ha.
ha „byggepladsen“, som vi
kalder den. De har snart
bygget så mange garager ud
ad Ringkøbingvej - så den
nye station i Ringkøbing er
overflødig.

Billigt
Nu sådan en abonnent, som
ejer den Folkevogn pa ladet.
Han burde betale det dob
belte i afgift. Tænk, hvad
han har krav pa for den be
taling. Det er også snart for
galt med al den hunde-,
katte-, nøgle-, brystpumpe-,
passager- og plasterservice
og sa videre. De sma tings
betydning, siger akkvisitøren.
Den lille årsag med den
store virkning, siger jeg. Al
den service skal jo lægges
oven i det overflødigheds
horn, abonnenterne har i
forvejen. Og det har vi travlt
nok med at klare. Et abon
nement burde koste det dob
belte - det samme som en
kaskoforsikring med bonus
for skadefri kørsel.
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- PA VEJ TIL ARHUS . . .

NY KASKET - ET HOVEDPUNKT

Døgnvagt
Døgnvagten kan pä nogle
dage være streng. Mange
gange ligner jeg en gang dår
lig æblegrød i fjæset, når jeg
kommer hjem om morgenen,
siger lillemor. Nar vi udvi
der døgnvagten med en red
der, sa går der et halvt ar.
Sa er hans arbejdstid ædt op
af arbejdstidsforkortelser og
nye vagtordninger. Og så er
vi lige vidt. Vi kan heller
ikke være i beredskab alle
sammen. Det er på lande
vejen pengene tjenes. Derfor
ma vi have nogle flere „lan
devejsryttere“. Derfor må

abonnementsprisen
sættes
op. Blev husstandsabonne
mentet dyrere, da vi fik hunde/katte-service? Næh, det
tror jeg ikke. Nå, der sidder
jo nok nogle papirnussere,
der har forstand pa det.

Papir
A’ propos papir. Tidligere
fik vi stationsposten bragt til
døren. Nu henter vi den på
godsekspeditionen.
Posten
ødelægger
stationslederens
humør hver morgen. Blandt
papirdyngerne mumler han:
Trafikredaktion, ledig vagt
mester i Hellerup, ulykker i
hjemmet, rapporter, skadekort, instruks vedr. lapning
af film, forskudt frokost,
til autohjælphåndbog, sygehåndbog, personalehåndbog,
telefonbog. Opslag, cirkulæ
rer. Papir i en dyrtidsreguleret strøm. Stakkels smed,
tænker vi i kor.
Kasket
I morges fik jeg en ny ka
sket. Jeg tror, den er fra Ja
pan - at dømme efter leve
ringstiden. Vi har gode uni
formseffekter nu. Et rigt ud
valg. En hel manufakturforretning. Nu mangler vi bare
nogle punkter til at få noget
af det.

Har jeg ret?
Jeg er snart i Århus. Godt
det samme. Man sidder her
og hidser sig op over hver
dagens fortrædeligheder. Ja,
undskyld jeg engagerer mig.
Bortset fra alt det så er jeg
glad for mit arbejde. Vi har
allesammen vor mening om
Falck. Det er det. der er
problemet. Men der løses
problemer hver dag. Resul
taterne kan diskuteres. Men
meningen er da god nok.
redder
HJÆLP 4 7A
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BREVE UDEFRA
EKSEMPLER PÄ GOD SERVICE

I forbindelse med en ildløs i ejendommen, Hvalsøvej, Brønshøj, tirsdag den 23. ds. ca. kl.
22.00 kom Falcks redningskorps til stede og foretog den indsats, der var fornøden for at
hindre vandskader m. v. i ejendommens underliggende etager.
Jeg vil gerne over for korpsets ledelse udtrykke min påskønnelse for den energiske, hur
tige og resolutte indsats, der blev gjort. Jeg har som politimand ved mange lejligheder
haft lejlighed til at følge korpsets arbejde på nært hold; den hår altid været upåklagelig,
men ved denne situation, hvor det var mit eget hjem, det gik ud over, må jeg sige, at
indsatsen virkelig var imponerende. Vi kunne to dage efter branden tage lejligheden i an
vendelse, hvilket skyldtes, at skadernes omfang blev så begrænsede som følge af Falcks
indsats.
Jeg vil sætte pris på, at der bliver de pågældende medarbejdere ros til del samtidig med,
at de får overladt en beskeden erkendtlighed som vedlagt, som tak og påskønnelse for
godt udført arbejde.
Endvidere vil jeg bede Dem drage omsorg for, at jeg snarest bliver abonnent på korpset.
Jeg var det i de år, jeg boede i Vejle, men forholdet blev afbrudt i forbindelse med min
flytning til København for 3 år siden.
Med venlig hilsen,
Evald F. Nielsen,
Station Vesterbro oplyser, at den omtalte indsats blev udført af assistent Hans Jørgen
Brenner samt redderne Jens Ring og Karsten Kock.
Falck Fonden, Arhus
Er lige kommet hjem fra Florida. Deres behjælpsomme kolleger har haft noget ekstra
ulejlighed med mig, bl. a. kørt mig fra og til Kastrup Lufthavn.
De skal derfor have 100 kr., det er, som det letter på min samvittighed, jeg er til tider
lidt beklemt, når jeg har brug for Deres hjælp. Jeg får fuld service for mit abonnement og
vil derfor give et bidrag til F. F.
Venlig hilsen
B. Høyner
Benny Carlsen
Falck Zonen
Jeg vil gerne sende en tak til redderne på stationerne i Hillerød og København for den
enestående venlighed og hjælpsomhed, der bliver vist mig, når jeg flere gange hver uge
bliver kørt til Rigshospitalet i dialyse.
Venlig hilsen
Ruth Rasmussen
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Att.: hr. Bent Olesen, Falck-Huset
11-18-715 skal herved udtrykke den glæde og tilfredshed, det er at være medlem af Falck.
Især en tak til Dem hr. Olesen samt personale, der kørte undertegnede til og fra jorde
moder Gyda Weng, Rødovre, for den venlighed, I har udvist mig.
Jeg kan desværre kun anbefale venner og bekendte at blive medlem af Falck og med de
egentlige få ord udtrykke om den enorme forståelse, venlighed, service o.s.v. I giver i alle
tilfælde til jeres (meget tilfredse) medlemmer.
Med venlig hilsen
Anne Osbade

Falck-Zonen, Herning
Til stationsleder Max Christensen og mandskab
Tak for hurtig og effektiv hjælp. Mandag hørte jeg med min medfødte journalistiske skep
sis, stationslederen fortælle om, hvorledes man skal tilkalde Falck, hvis man har et pro
blem. Jeg skrev det i en artikel. Onsdag stod jeg med en tre-årig datter med en mast
finger - og anede ikke, hvad jeg skulle stille op, før jeg sansede at ringe til jer.
Hermed en - og det lyder måske lidt stift og højtideligt, men jeg kan bedre udforme det på
denne måde - varm tak, fordi I klarede skærene for både den lille og for mig med både
hurtig og effektiv ekspertice.
Med de bedste hilsener
Gorm Albrechtsen

Falck-Huset, Polititorvet
Undertegnede siger hermed TUSIND TAK for en enestående hjælpsomhed og venlighed
det sidste ikke mindst vigtigt i vanskelige situationer - i dette tilfælde var der lykkeligvis
ikke tale om menneskelig ulykke.
Min tak skyldes transport af min FIAT 127 (bremsesvigt) lørdag den 27. april foretaget af
Falck fra Odense til bopæl via Næstved, hvor min veninde og jeg på denne tur oplevede
den menneskelige indsats værdi, og hvor ordet „samarbejde“ fungerede så perfekt, at vi
blev helt klar over, hvilke krav der stilles til et personale i den branche - både fysisk og
psykisk.
Samtidig en tak til Falck-stationen i Næstved for dejlig kaffe.
Venlig hilsen
Nete Rosenberg og E. Holm

Falck-Zonen
Jeg vil gerne med disse linier sende en hilsen og en stor tak for den hjælp, jeg modtog,
medens jeg var patient på Dianalund Nervesanatorie.
Tak for mange venlige ord og smil hver gang jeg havde brug for hjælp. Det var noget,
der varmede. Sidst men ikke mindst tak til vagtmester og de to reddere, der sørgede så
godt for mig på turen tilbage til Bornholm. Det glemmer jeg aldrig.
Med venlig hilsen
Grethe Sasserson
HJÆLP 4,74
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Falck, Kolding
Da jeg nu er færdig med at blive kørt i ambulance, vil min kone og jeg gerne have
lov til at takke for den hjertelige, fornøjelige og loyale måde, vi nu gennem lang tid
er blevet behandlet på. Nu ville vi meget gerne, om De ville lade takken gå videre
til hver eneste, der har haft ulejlighed med mig.
Venlig hilsen og hjertelig tak
Maria og Alfred Petersen

Den 4. april 1974 blev jeg transporteret af Falck Tårnby til Silkeborg.
Den hjælpsomhed, der blev vist fra Falck-redder Bent Frederiksen på turen og hans
2 kolleger fra en anden station på færgen, var enestående. Venligst send disse men
nesker min hilsen.
Leif K. Jørgensen

Falck, Skagen
Min varmeste tak til hr. Martin Købsted og hans venlige Falck-mænd som ville hjælpe
mig i denne triste stund.
Jeg var så nervøs og ulykkelig, og så mødte jeg Dem og de to venlige Falck-mænd,
som var så forstående i min store sorg.
Dette at møde nogen, som forstår ens situation, rørte mig meget, og det var også
af taknemmelighed, jeg græd så mange tårer.
De 10 år, vi har boet i Danmark, har vi altid været abonnent hos Falck, og de gange,
vi har fået hjælp, har vi altid mødt varme og forståelse.
Det blev for mig en sådan stor taknemmelighed, som jeg måtte skrive og give ud
tryk for.
Mine varmeste hilsener med tak til Dem hr. Købsted og de to rare Falck-mænd.
Deres hengivne
Inga Strøer
Station Skagen oplyser, at assistancen bestod i at nedsænke en svensk skibsførers
urne i Vesterhavet.
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Sådan kan det også siges:
Svar på et rykkerbrev fra os.

Falcks Rettungsdienst GmbH
Hamburg
(oversat fra tysk)
Vi vii ikke undlade at takke Dem
for den gode service, Deres fir
ma yder. Desværre kender vi
ikke navnet på den herre, der
den 16. april transporterede os
fra motorvejen gennem byen til
Peugeot-værkstedet i Born 25.
Vil De venligs rette vor hjerte
ligste tak for assistancen til den
ne mand.
Med venlig hilsen og højagtelse
H. Koppers
Stationen i Hamburg oplyser, at
assistancen blev udført af Hein
Velmer.

Falcks Redningskorps, Ålborg
Hermed siger undertegnede tak for
Deres brev, som jeg dog medsender,
hvor De skriver: Vidste De, at Falck
har ca. 272 million udrykninger om
året, eller 5 udrykninger pr. minut? Sik
kert ikke.
Men vidste De, at undertegnede skri
ver en bog pr. år, og denne trykkes i
5.000 stk., og at der ikke findes én
inden for Falck, der køber disse bøger,
der kun koster 6 kr. Sikkert ikke.
Men for tiden er der ikke penge i kas
sen, og jeg anbefaler Dem at tage plads
og vente, til pengene kommer, ligesom
jeg i vinter, da jeg havde brug for en
kranvogn. Den kom ikke i over 12 ti
mer.
Med venlig hilsen
H. Nielsen.
Falck-Zonen, Birkerød

I anledning af Deres hyppige trans
port af min hustru til og fra Finsensinstituttet vil jeg gerne takke mange
gange for den hjælpsomhed og tål
modighed, som blev vist hende, og som
hun meget påskønnede.
Med venlig hilsen
Deres (abonnent).

Redderne Jørgen Madsen og Jørgen Jensen, Holbæk, ud
førte en sygetur fra Holbæk til Kalundborg. Under turen
skrev patienten følgende lille rim:
I kom i dag for at hente mig,
det var ikke den rene leg.
I måtte til ambulancen slæbe,
men I begyndte ikke at flæbe.
I tog det så kvikt og var mægtig søde,
jeg var så glad for jer at møde.
Jeg håber, I en anden gang
vil køre mig, trods vejen er lang.
Alle I ambulancechauffører
gør, at glæden i mig sig rører.
I er så friske, søde og glade
og særlig glad I mig efterlade.
Venlig hilsen og tak
Gerda Bloch
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UNIFORMSNYT
Sommerskjorte
Både virksomhedsnævn
og uniformsnævn har
drøftet, hvorvidt der skal
navn og mærke på som
merskjorterne eller ej,
resultatet er ikke ende
ligt. Foreløbig er det ac
cepteret, at man - som
redder Leif Madsen
fra Vejle - kan benytte
skråhuens emblem. Men
pas på rifter ved pati
entbefordring.
Ikke NOMEX-BRANDDRAGT
Efter at have studeret
prøveresultaterne vedrø
rende de orange Nomex-branddragter er uni
formsnævnet kommet til
det resultat, at de ikke
bør indføres i korpset.
Pris, kvalitet og design
taget i betragtning er
der ikke så meget at
vinde i forhold til den
nuværende branddragt.

Redder Leif Møller Madsen, Vejle, i ny sommerskjorte
Falckollne Ketty Brødsgård Jensen med bukser på

Falckoliner med bukser
Pä
Efter lange og trange
forhandlinger om Falckolineben og gylp m. v.
er det lykkedes at ved
tage nogle benklæder,
som vore piger må bære
til
uniformen.
Ikke
mindst uniformsnævnets
kvindelige medlem - Ag
nete Warming - har
gjort en stor indsats for
sine medsøstre, der i
denne gode sommervar
me nu kan se hen til at
bevare lidt af den, når
det bliver sne og koldt.
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VOGNE & UDSTYR

Maskinfabrikken i Haslev
har begyndt produktionen af
en ny ladvognstype, der på
grund af sin konstruktion er
særdeles nem at arbejde
med i tættere bytrafik. Med
den nye køretøjstype har vi
fået en ladvogn med en
meget kort læsselængde og
lille læssevinkel. Eksempel
vis kan det nævnes, at de
meget lette aluminiums
slidsker er mindre end to
meter lange.

Påbegyndte om- og tilbygninger til eksisterende sta
tioner
Snertinge: der indhentes i øjeblikket tilbud på op
førelse af en 6-fags carport, ny vaske- og påfyld
ningsplads samt asfaltering af gårdspladsen.
Omlægning af hele gårdspladsen, opførelse af nyt
tankanlæg og vaskeplads samt rejsning af en ny
radioantennemast er under udførelse i Hurup.
I Lyngby er en ny vagtcentral ved at blive indrettet.
Påbegyndt nybygning af stationer
Efter afholdt licitation den 30. april i år er bygningen
af den ny station beliggende direkte ud til Ringkø
bing fjord blevet påbegyndt medio maj.
Færdiggørelse af om- og tilbygninger
Stenløse: fordobling af stationsbygningen
Stege: carport 3 fag
Nykøbing M.: carport 6 fag
Holbæk: inddraget lejlighed til mandskabslokaler
Koge: ny vagtcentral og kontorer
Esbjerg: ny vagtcentral og kontorer
Haslev: har fået de gamle træporte udskiftet med
nye aluminiumsporte.
I slutningen af 1975 eller senest i begyndelsen af
1976 er det meningen, at den ny rednings- og brand
station skal stå færdig i Sæby. Der er forhandlinger
i gang med kommunen om køb af en 10.000 m2 stor
grund ved hovedvej 10 mellem tunnelen under den
ny Sæbygårdsvej og Birkevang.
Gedser har pr. 1. april fået Falck-brandvagt. Ni
brandmænd og to ledere er tilknyttet brandvagten.
Den ene leder, John Rasmussen, kan vist for øvrigt
slukke andet end brand. I det daglige er han nemlig
beskæftiget som depotejer for Carlsberg.

Jeg bærer med
med smil
min byrde
Ovenstående kan mange Falck-ansatte synge med
på. Men det er ikke altid nok at bære sin byrde
med et smil. Når byrden, som for Falck-reddernes vedkommende, er så håndgribelig, som den er,
og når „bærer“ skal tages bogstaveligt, så må der
også gøres noget for, at byrden bliver let at bære.

løst den legemlige indsats
eller i hvert fald reduceret
den til et minimum. Dette
betyder nedsat fysisk form eller kondi om man vil - for
befolkningen. Men det be
tyder også, at man er dårli
gere rustet til fysiske udfor
dringer, end hvis man havde
været i god fysisk form.
Redningspersonale kommer
med mellemrum ud for end
og meget store krav til fy
siske præstationer og er som
sådan mere udsat for ryg
skader end folk med jævn
arbejdsbyrde.

Dårlig ryg og lange arme
Det er vel især reddere i ho
vedstadsområdet og i byer
med etagebyggeri, der ken
der til at få „lange arme“.
Op på femte. Ned igen.
Smalle trapper. Og den ene
patient synes tungere end
den anden. Stop en halv red
der. Din ryg er i fare!

Noget om fysik
1 Kpivandet på samfundets
industrialisering og mange
tekniske og sociale forbed
ringer kommer en række
ulemper. En af dem, det sti
gende antal rygskader.
For den skaderamte indebæ
rer det ofte lange og smer
tefulde sygdomsperioder med
tidskrævende og mange gan
ge også kostbare behandlin
ger. For arbejdsgiveren og
samfundet betyder det store
økonomiske tab. Varig ned
sat arbejdsevne eller måske
total uarbejdsdygtighed kan
også blive resultatet.
En af hovedårsagerne til de
mange rygskader må nok sø
ges i erhvervenes generelle
mekanisering. Det gælder
for såvel landbrug, hånd
værk og industri som for
samfærdsel m. v. Snart sagt
alle steder har maskiner af138
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Pyt med de „lange arme“ - det er værre med de hudløse knoer

Nu er det ikke sådan, at
provinsstationernes persona
le kan læne sig tilbage i sto
len og sige: - nå, det her an
går heldigvis ikke mig. For
selv om de måske ikke skal
op og ned ad de mange trap
per, så bærer de alligevel.
Og de bærer hver dag. Man
ge gange om dagen. Og så er
ryggen i fare.
Der bliver lavet statistikker
over vognparken. Over ud
rykninger. Redderne bliver
spurgt om deres syn på sik
kerhed. - Andres sikkerhed
altså. For der er vist endnu
ingen, der har taget initiativ
til at undersøge, hvor man
ge reddere, der har rygska
der. Men alligevel ved vi, at
det er mange. For mange.
Og det er et problem, der
må gøres noget ved. For
man kan gøre noget ved det.
Rygskader skal forebygges
De, der tror, de ikke behø
ver læse videre herfra, fordi
de ikke har dårlig ryg, tager
HJÆLP 4/74

fejl. Der er nemlig ingen
grund til at afvente en ryg
skade, før man gør noget
ved den. Den kan nemlig
lige så godt forebygges.
I vort firma er der mange
nævn. Der er uniformsnævn
til at sørge for, at vi ser
pæne ud og ikke fryser om
ørerne om vinteren eller får
hedeslag om sommeren. Der
er virksomhedsnævn til at
holde os informeret om,
hvad der sker i virksomhe
den og sikre os medindfly
delse. Der er også et nævn
til at tage sig af sikkerheden
med hensyn til materiel, sik
kerhedssko m. v. Men nævn
hvem der tager sig af vore
rygges
sikkerhed!
Ingen.
Derfor må vi selv skride til
handling.

Teknik er ikke nok
Styrketræning som led i fo
rebyggelse
af
rygskader
blandt redningsfolk er en
nødvendighed. Det er ikke

nok at kunne den rigtige
løfteteknik, selv om den
selvfølgelig
er
væsentlig.
Hvis man skal være helgar
deret.
må
løfteteknikken
kombineres med fysisk form,
som opnås gennem styrke
træning og gymnastik.
Om korpset generelt bør ta
ge initiativ til opretttelse af
et sundhedsnævn, der kan
udarbejde retningslinier for
træning, eller om træningen
skal lægges inden for den
enkelte stations rammer er
diskutabelt. Helt klart er det
imidlertid, at der må gøres
noget.
Altså - kom i gang i dag
hellere end i morgen. Arbej
det bliver lettere, og ens al
mene velbefindende øges i
takt med den fysiske form.
Og så er det tillige sjovt at
dyrke kondi. Vi kan vel også
alle blive enige om, at hvis
det daglige arbejde er en li
delse (læs: fysisk lidelse), så
er det jo næsten ikke til a!
bære.
ruth
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Stationsleder Preben Sonne
Der findes nogle få „slægts
navne“ inden for Falck. Et
af dem var Sonne. Yngste
Sonne, stationslederen ude

på Amager, døde pludseligt
den 2. april. Få timer for
inden havde en del af os
inde på hovedkontoret haft
fornøjelsen ät hilse på en
glad mand, der mente, at
hans sygdom nu var et
overstået stadium. Sådan
gik det ikke, og med Sonne
har vi alle mistet noget.
Sonne var den første, der
for alvor råbte gevalt, da
den såkaldte „korpsånd“
var ved at forsvinde i 1960’erne. Sonne levede og ar
bejdede for „sit" korps, som
var det hans eget.
Han talte Falck-medarbejdernes. eget sprog og und
slog sig ikke for at fortælle
højlærde, at deres frem
medord ikke hørte til i

VAGTMESTER

REDDER
Pr. 1. april 1974 er ungredderne Niels Bo Jensen, Ny
købing F., og Mogens Chr.
Bertelsen, Brande, udlært
som reddere.
Pr. 1. maj 1974 er ungred
der Villy S. Christensen,
Give, udlært som redder.

REDNINGSFØRER

Pr. 1. april 1974 er redder
Aksel Skriver Bjerregaard,
Hornslet, udnævnt til red
ningsfører.

Pr. 1. maj 1974 er redderne
Erik Kilde, Ruds Vedby, Kai
Kildegaard Sørensen, Varde
og Vagn Wonsbek, Varde,
udnævnt til redningsforere.

Pr. 1. januar 1974 er redder
Torben Petersen, Sæby, ud
nævnt til redningsfører.
Pr. 1. februar 1974 er red
der Rene Will Nielsen, Hel
singe, udnævnt til rednings
fører.
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Falck. Som personalefor
eningsformand
var
han
utrættelig. Alle kunne gå til
Sonne. Måske var han
umiddelbart hård og talte
med store bogstaver. Men
han gjorde det af et ærligt
sind og hjerte.
Demokrati på arbejdsplad
sen var Sonne tilhænger af.
Han viste i praksis, at det
kan lade sig gøre. Men de
store
principforsamlinger
var ikke noget for ham. Og
når noget blev for teoretisk,
hvad enten det var et cir
kulære eller en rød betænk
ning om ØD, var Sonne for
rest i rækken med en pro
test.
Vi vil savne Sonne.
(Kjær)

Ovennævnte
udnævnelser
er alle foretaget med uæn
dret tjenestested.

Pr. 1. april 1974 er redder
Svend M. Nielsen, Hørs
holm, udnævnt til vagtme
ster.

Pr. 1. maj 1974 er redderne
Bjørn Sonny Hansen, Tårn
by, og Carsten Bak Jensen,
Hørsholm, udnævnt til vagt
mestre.
Ovennævnte
udnævnelser
er foretaget med uændret
tjenestested.

Pr. 1. maj 1974 er salgsin
spektør Erling Olsen, Oden
se, udnævnt til vagtmester
i Dalum.
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ASSISTENT

■ SALGSINSPEKTØR

Pr. 1. april 1974 er redder
Flemming Christiansen, Få
borg, udnævnt til assistent
i Fåborg. Flemming Chri
stiansen blev ansat som
redder i Fåborg i 1965.

Pr. 1. april 1974 er rednings
fører Kjeld Juncker, Horns
let, udnævnt til assistent
i Hornslet. Kjeld Junc
ker blev ansat som redder
i Randers i 1963. I 1970 flyt
tede han til Hornslet, lige
ledes som redder, og på
samme station blev han i
1970 udnævnt til rednings
fører.

Pr. 1. maj 1974 er redder
Poul Erik Hansen, Dalum,
tiltrådt stillingen som salgs
inspektør i Dalum.

Pr. .1. april 1974 er salgsin
spektør Thomas E. Rommedal, Frederikshavn, udnævnt
til overinspektør. Rommedal
blev ansat som salgsin
spektør i Frederikshavn i
1972.

Pr. 1. april 1974 er overassi
stent Knud Verner Ipsen,
Bjerringbro, udnævnt til sta
tionsleder i Bjerringbro. Ip
sen blev ansat som redder
i Arhus i 1954. På samme
station blev han i 1964 ud
nævnt til redningsfører. I
1970 flyttede Ipsen til Bjer
ringbro i forbindelse med
udnævnelse til assistent, og
han blev, ligeledes i Bjer
ringbro, udnævnt til overas
sistent i 1972.

STATIONSLEDER
Pr. 1. maj 1974 er rednings
fører Erling Müggebier, Bir
kerød, udnævnt til assistent
i Birkerød. Müggebier blev
ansat som redder på Frede
riksberg i 1950. I 1969 kom
han til Birkerød som red
der. På samme station blev
han i 1970 udnævnt til red
ningsfører.

Pr. 1. maj 1974 er vagtme
ster Jørn Neerup Rørvang,
Horsens, udnævnt til assi
stent i Varde. Rørvang blev
ansat som redder i Horsens
i 1969. På samme station
blev han i 1970 udnævnt til
vagtmester.
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Pr. 1. april 1974 er assistent
Henry Thomsen Attermann,
Brørup, udnævnt til stations
leder i Vejen. Attermann
blev ansat som redder i
Brørup i 1953. På samme
station blev han i 1963 ud
nævnt til redningsfører og i
1969 fulgte udnævnelse til
assistent.

Pr. 1. april 1974 er assistent
Vagn Thomsen Jensen, Ålestrup, udnævnt til stations
leder i Alestrup. Vagn Jen
sen blev ansat i Alestrup
som redder i 1964. I 1967
blev han udnævnt til red
ningsfører og i 1970 fulgte
udnævnelse til assistent.
Jensen har gennem hele
sin ansættelsesperiode væ
ret tilknyttet stationen i Ålestrup.
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REDDERNES LANDSFORMAND MEDDELER:
Arbejdet skal være en rekreation, enhver anstrengelse er
forbudt, den, der sveder, bliver fyret.
Arbejdet begynder kl. 9.00. For arbejdet begynder, skal der
serveres øl, den mindste løn er 2400 kr. pr. uge plus øl
og snaps.
De ansatte skal hentes og bringes i korpsets vogne.
Ved ethvert arbejdes påbegyndelse skal korpsets leder
giver hver ansat hånden og byde velkommen. Hver ansat
skal have 500 kr. på forskud, der afdrages med 1 kr. pr.
uge.
Under arbejdet må der synges, begyndes der med en
strofe, skal alle synge med.
Fra kl. 11.00 til 13.00 er der middags- og hvilepause.
Den, der sover i arbejdstiden, må ikke vækkes.
Fra kl. 14.00 til 15.00 er der kaffetaffel, korpset sørger for
underholdning under kaffen.
Toilet må ikke benyttes i pauserne, der skal „besørges” i
arbejdstiden.
Kl. 16.00 er det fyraften. Når de ansatte forlader korpset,
skal lederen give hver ansat hånden og sige tak for da
gens arbejde.
Vil en af de ansatte gifte sig, skal korpset betale bryllup
pet og alt, hvad dertil hører. Alt arbejde skal indstilles i
tre dage.
Den nygifte må ikke de første 12 uger arbejde mere end
2 timer om dagen, men skal have fuld løn.
Enhver ansat skal have 6 ugers ferie med fuld løn.
Der skal holdes bal for de ansatte lørdag og søndag med
fremmede piger og mænd samt smørrebrød, øl og snaps.
Det hele betales af korpset.
Hvis ikke ovenstående overholdes, skal arbejdet omgående
nedlægges og må ikke genoptages, før ledelsen har sagt
undskyld til hver enkelt ansat samt givet løfte om, at ingen
lider økonomisk tab ved arbejdsnedlæggelsen.
Disse krav vil nok kunne indpasses på enhver af korpsets
stationer, der skal efter forlyndende være forhandlinger
desangående den 24. december 2054, så der er jo nogle
år endnu.
HJÆLP 4/74
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PAS PÄ
Med sommeren beg}
campinglivet, og det
mulig grund til at pas
brandrisikoen. - En
brændt campingvogi
sit eget, dystre sprog

KONKURRENT ELLER HVAD?
Falck i Hamburg udvider som bekendt med et
par filialstationer i byen. Om det er spog eller
alvor vides ikke, men Hamburg-afdelingen er
tilsyneladende ramt af en stavefejl

FÆRRE DRÆBTE
Rådet for Storre Fædselssikkerhed har
sendt en statistik over 1974-trafikdræbte I de
forste tre måneder. I forhold til 1973 er der tale
om et fald, som forhåbentlig også varer ved i
feriemånederne

Dræbte i trafikke

KATASTROFEØVELSE
I maj måned afholdt hjemmeværnet m. fl. en
storstilet evakueringsøvelse i Nordsjælland.
Der var bl. a. samarbejde med militær og Rigs
hospitalets Katastrofekorps. Falck medvirkede
med ambulancetransport m. v. Her er et par
Helsingor-reddere ved at transportere en såret
soldat

1973 1974
JANUAR

1973 1974
FEBRUAR

1973
MAR*

38. årgang

13. august 1974
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Bestyrelsesmedlemmer
Demokrati på arbejdspladsen har hos Falck længe været en realitet. Takket
være virksomhedsnævnet. Nu fungerer også ordningen med medarbejdere i
bestyrelsen. Sidste valg i koncernen blev afsluttet den 10. juli, hvor med
arbejderne i Ålborg A/S afgav deres stemme. Og dermed var de sidste be
styrelsesmedlemmer valgt.
Ja-stemmerne var overalt i
landet i klart overtal. Størst
i Ålborg A/S med hele
82,7 % af de ansatte, der gik
ind for medarbejderrepræ
sentation i bestyrelsen. Mindst i Næstved A/S, hvor
kun 52,4 % stemte for. På
koncembasis gik 70% ind
for medarbejderrepræsenta
tion, 13,8% stemte imod og
16,2% af de stemmeberet
tigede stemte enten blankt
eller undlod at stemme.
Og hvad betyder det så i
praksis, at medarbejderne
har valgte repræsentanter i
bestyrelserne? Hvervet som
bestyrelsesmedlem skal tages
alvorligt. Det medfører an
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svar og forpligter det enkelte
medlem til omhyggeligt at
sætte sig ind i alle relevante
forhold. De valgte bestyrel
sesmedlemmer skal foranle
dige, at medarbejderne sik
res nødvendig indflydelse i
alle væsentlige forhold i
virksomhedsledelsen.

Samtidig er det af stor be
tydning, at en fornuftig in
formation til medarbejderne
finder sted. Det er bestyrel
sen, der træffer afgørelse om,
hvilke informationskilder der
i de enkelte tilfælde er mest
hensigtsmæssige. Og det er
også bestyrelsen, der skal
drage omsorg for, at infor

mationsformidlingen til sta
dighed finder sted.
Hvert medlem er på valg i
en toårig periode og har i
samme tidsrum samme ret
tigheder, pligter og ansvar
som bestyrelsens øvrige med
lemmer.
Rent erfaringsmæssigt står
man på helt bar bund med
de nye forhold. Det gælder
for øvrigt for alle virksom
heder, der skal til at fungere
efter det nye system. Tilbage
er så blot at håbe, at det vil
blive til gavn for samarbej
det overalt i koncernen. Og
så for øvrigt afvente begi
venhedernes gang.

ruth
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150 liv og 2700 kvæstede
kan spares
I „Ugeskrift for læger“ nr.
33/1973 har lægerne Jørgen
B. Dalgaard, Harald H. Lie,
Erik L. Nordentoft, Torben
E. Næss-Schmidt, Stig Bo
lund og Michael Pers gen
nemgået
trafikmedicinske
synspunkter omkring sikker
hedsseler.
Efter undersøgelse af adskil
lige ulykker med dræbte og
kvæstede personer fra biler
har man regnet sig frem til,
at ca. 144 dræbte og 2.449
kvæstede kunne spares pr.
år, hvis 50 % flere af bili
sterne end de nuværende ca.
20 % anvendte sikkerheds
seler! Hvis 70 % flere end
nu - d. v.s. i alt ca. 90 %
af alle bilister - anvendte
sele, ville besparelsen af liv
og undgåede kvæstelser blive
henholdsvis ca. 200 og ca.
3.500.
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Jørgen B. Dalgaard:
- Naturligvis er der nogle,
der vil blive dræbt trods
brug af sikkerhedssele ganske enkelte endog som
følge af seleanvendelsen.
Det er navnlig de, der i dag
reddes
mirkuløst,
f. eks.
slynges ud og lander i en
høstak, eller dukker sig lige
før bilen kører ind i et lastbilhjøme.

Ikke vidundenniddel
- Selen er naturligvis ikke
et vidundermiddel, den kan
ikke klare alt, specielt ikke
ulykker ved meget store
hastigheder, eller hvor bilen
bliver helt knust, men jeg
anser alligevel selebenyttelse
som det vigtigste og langt
det billigste, effektive mid
del mod trafikdød og -lem
læstelse for bilister.

- Men enkeltstående, som
regel dårligt undersøgte til
fælde af påstået skadelig
virkning af selen får for me
gen spalteplads og publicity.
For disse undtagelser bræn
der sig fast. De mange - „al
mindelige“ - trafikdrab, hvor
selen kunne have virket fo
rebyggende, huskes ikke nær
så godt!
Den sikkerhedsbevidste
bilist

- Når jeg i dag især går ind
for rulleseler, er det, fordi
de er mere publikumsven
lige og bekvemme. I mod
sætning til den faste sele
passer rulleselen umiddel
bart til alle personer, for
tæller professor Jørgen B.
Dalgaard. Rulleselerne af
nyere typer er virknings
fulde selv ved en langsom
kollision. Og det er lykke-
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JACKPOT!
HVERT AR DRÆBES
‘ 350 BIUSTER I
TRAFIKKEN

OVER HALVDELEN
KUNNE VÆRE
REDDET AF
SIKKERHEDSSELEN

BRUG SELEN
-DEN REDDER LIV!
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des at få dem afgiftslempede, når de findes som
standardudstyr ved typegod
kendelsen, men lempelsen
burde være større!
- I forbindelse med sele
monteringen burde der være
to højdemuligheder for fast
gørelse på dørstolpen. En
person på 190 cm og en med
en højde på 160 cm skal
ikke have selen monteret
samme sted.
- Endelig kan jeg nævne det
psykologiske fænomen, som
jeg har kaldt „trafiksikker
hedens selvforstærkende ten
dens“. Det er min erfaring,
at den sikkerhedsbevidste
bilist ikke bare har sikker
hedssele, men som regel og
så nakkestøtter og ser på de
øvrige primære og sekun
dære
sikkerhedsforanstalt
ninger, når han køber bil.
Det er en god investering at
købe en trafiksikker bil!

Frontalt sammenstød og
underkørsler
Af 283 undersøgte bilkolli
sioner har universitetslektor
Torben E. Næss-Schmidt fra
Retsmedicinsk Institut i Kø
benhavn fundet, at de 170
eller godt 60 % er frontal
kollisioner. Så godt som alle
undersøgte bildræbte (92 %)
havde kørt uden sikkerheds
sele i kollisionsøjeblikket.
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Fra Torben E. Næss-Schmidts undersøgelse (Ugeskrift for læger)

Lastvognes bagkofanger
Professor Jørgen B. Dalgaard skriver i „Ingeniør
og Bygningsvæsen” om
lastvognes
bagkofan
gere:
„Det er glædeligt, at
skont det (endnu) ikke
er påbudt at have på
monteret
bagkofanger,
har et stigende antal
karrosserifabrikker
og
vognmænd allerede, på
eget initiativ og bekost
ning, ladet bagkofanger
påmontere.. Det synes
allerede at have haft
mærkbar virkning i ret
ning af dalende antal
dødsulykker ved under
kørsel.
Bagkofangeren kommer
forhåbentlig snart, på
EF-initlativ.
Så mangler vi sidekofan
geren!“

Assistenterne Ingvardt
Nielsen og Krisitan
Kiels fra Ringkøbing
kører med sikkerheds
sele.

Jorgen B. Dalgaard:
- Ved frontalkollisioner er
sikkerhedsselen så indlysen
de af livreddende værdi, at
næppe nogen fornuftig per
son vil betvivle det.
- I forbindelse med en spe
ciel type sammenstød: under
kørsler, hvor en personbil
mases bagfra ind under en
holdende eller langsomt kø
rende lastvogn, er forholde
ne helt specielle. Og her er
det glædeligt, at karosseri
fabrikkerne og lastvognsejere af sig selv er begyndt
at montere bagudvendte ko
fangere, så underkørsel fore
bygges. Underkørsler koster
ca. 30 menneskeliv om året
og skal altså klares på en
anden måde: Fornuftig last
vognsparkering og lovbefa
let, hvidmalet kofanger bag
til.

Ild og vand
- Når biler kører i havne
etc., er det blevet indvendt,
at sikkerhedsselen hindrer
folk i hurtigt at komme ud
af bilen og op til overfladen.
Efter min mening fejlagtigt.
Selen bevirker netop, at fører
og passagerer ikke slås be
vidstløse ved sammenstødet
med vandoverfladen. Derved
får de en chance for selv at
kunne redde sig ud og op!
Hollænderne ved det!
- Ved bilbrand gælder det
også om at komme ud i de
kritiske sekunder. Mange
bilbrande sker som følge af
kollisioner. Det afgørende
er, om folk slås bevidstløse
- så brænder de inde - hvor
de ved seleanvendelse kun
ne have været ved bevidst
hed og sørget for „selvred
ning“.

Falck-folk og udryknings
kørsel
Jørgen B. Dalgaard:
- Falck-redderne har efter
min mening en større mo
ralsk pligt til at bruge sik
kerhedsseler end andre bi
lister.
1. For det første kører de
mere end gennemsnits
bilisterne.
2. For det andet kører de
ofte hurtigt på grund af
deres opgaver.
3. For det tredje kører de
under udrykning over for
rødt lys.
4. For det fjerde giver de
res popularitet dem et
særligt ansvar - deres
eksempel vil ofte blive
fulgt.
5. For det femte vil selen
hjælpe dem ved sammen
stød.

- Det har i den forbindelse
glædet mig overordentligt, at
korpsets ledelse tilsyneladen-
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Førers og forsædepassagers typiske læsion og årsag på bil ses tyde
ligt. (J. B. Dalgaard, Ingeniør og Bygningsvæsen).

de ikke deler mange redde
res modvilje mod selen. Cir
kulærer, opslag og særtryk
af „Ugeskrift for læger“ ty
der på, at man prøver på at
påvirke de mange stationer
og medarbejdere.
- Og med hensyn til punkt
3 har jeg med egne øjne set
Falck-vogne køre over for
rødt lys under udrykning
uden at standse eller gå
ned i 1. gear. Deres horn
høres ikke altid af tvær
gående bilister, der måske
har nedsat hørelse, spiller
radio eller har støjende fa

milie i vognen. Og sker sam
menstødet, vil sikkerheds
seler i hvert fald hjælpe am
bulancens personale betyde
ligt!

Børn og bagsæder
- Der er heldigvis ikke
mange børn, der dræbes i
biler hvert år, men det er
glædeligt, at Falcks trafik
analyse prioriterer sikker
hedsstole til børn så højt.
Vi analyserer problematik
ken i øjeblikket her i Århus
i forbindelse med en pris
opgave.

Sikkerhedsseler vil beskytte Falck-redderne bedre, når de under ud
rykning kører over for rødt lys.
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- Bagsædcseler bör også
komme som krav cn dag.
De er næsten lige så vigtige
som forsædeselerne, men i
trafiksikkerhedsarbejdet her
hjemme må vi gå frem efter
de politiske muligheder. Vi
må forst sikre føreren, for
han er der altid. Dernæst
forsædepassageren, der er
den hyppigste passager. Og
så kommer turen til de, der
anvender bagsæderne.

Forsikringsspørgsmål
- I trafiksikkerhedsarbejdet
har det været fremført, at
man burde nedsætte erstat
ninger til de, der ikke brugte
sikkerhedsseler.
Princippet
kendes fra England. Men
ideen er forladt herhjemme,
fordi det ville være at føje
spot til skade. Der er men
neskelige aspekter, som ikke
kan overses.
- Men efter min mening
kunne forsikringsselskaberne
gå en anden vej: Fordoble
erstatningen ved personska
der, hvor sikkerhedsseler på
viseligt har været anvendt.
- Men jeg kan ikke lade
være med til slut at gentage,
at det for mig at se ville
være af stor bety dning i tra
fiksikkerhedsarbejdet,
om
Falck tog det positive skridt
at gå før befolkningen med
et påbud om tvungen brug
af sikkerhedsseler!
HJÆLP 5/74
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Næsten ingen ulykker
I forbindelse med debat
ten om Falck-ulykker og
sikkerhedsseler har vi
gennemgået de sidste
par års skadesanmeldel
ser i driftsafdelingen for
at finde eksempler på
HJÆLP 5/74

ulykker, hvor reddere
eller passagerer kunne
have fået færre eller
mindre kvæstelser ved
brug af sikkerhedsseler.
Resultatet var - heldig
vis - at der så at sige

ingen ulykker med per
sonskade af betydning
er sket med korpsets
køretøjer. Derfor må de
gengivne
beretninger
tale for sig selv som en
keltstående tilfælde.
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Åbenhjertig samtale med Falck-redderne i Birkerød

Går det ud over
renommeet vil vi bruge
sikkerhedsselerne mere
Kun et fåtal af Falck-medarbejdeme bruger sik
kerhedsselen til daglig. Årsagen ukendt. De fleste
Falck-folk har ulykker på nært hold. De er ikke
dårligere informeret om selens virkning end andre
- tværtimod. Og korpsets ledelse og virksomheds
nævn har ved flere lejligheder henstillet, at flere
benyttede sikkerhedsselen og gik ind for den.
Frode Olsen, Jens Hansen, Kaj Andersen, Ole
Jensen, Jack Thelling, Kjeld Andersen og John
Kramer fra stationen i Birkerød kan måske give
en forklaring, som mange kolleger vil nikke gen
kendende til

Sker ikke for dig!

Kaj Andersen:
- Det sker ikke for dig!
Denne sætning er parole for
mange Falck-reddere. Og vi
ser ikke nær de tilfælde,
hvor selen har reddet liv,
for tililende og de reddede
har selv frigjort sig, når vi
når frem med ambulancen.
- Men ved kollisioner mel
lem lastvogne og personvog
ne, som f. eks. forleden i
Rønnede
(red.
pinsedag
1974), hjælper selen ikke.
Tværtimod kan redningen
være at blive kastet ud.
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Gider ikke at tage den af
og på?
John Kramer:
- Jeg bruger selv selen pri
vat og på langtur. Også selv
om jeg har set tilfælde, hvor
den ikke har været til nytte.
Men ved frontalsammenstød
er den OK.
- I virkeligheden tror jeg
ikke, at vi reddere gider at
tage selen af og på. Vi kø
rer mange småture, selen er
i vejen og i nogle tilfælde
uhensigtsmæssigt
placeret.
Og fremfor alt tror jeg, at
vores fornemmelse af at
skulle hurtigt ud og ind bli

ver krænket, når vi bliver
spændt fast.

Svært at forandre
Jens Hansen: (assistent)
- Har man set et eller måske
to tilfælde, hvor selen har
virket mod sin hensigt, har
man uvilkårligt fået et nega
tivt indtryk - og det er me
get svært at forandre. Hvis
det er rigtigt, at selen be
virker, at 9 redder livet og
den 10. dør, bliver man uvil
kårligt af den opfattelse, at
man selv kan blive nr. 10,
og så tager man ikke selen
på.

Ole Jensen:
- Vi ser jo også fra ulykker
og autohjælp, hvorledes folk,
der f. eks. kører VOLVO,
skruer sikkerhedsselelampen
løs, så den ikke sidder der
og lyser hele tiden.
Selen til gavn
Frode Olsen: (stationsleder)
- Jeg bruger altid selen,
fordi jeg er overbevist om,
at den er til gavn. Og jeg er
i den retning ikke bedre op
lyst end redderne.
- Vi har haft mange oplagte
tilfælde, hvor selen har red
det liv. Hvis vores eksempel
virkelig er så dårligt i beHJÆLP 5/74

„Dagens host“ - en Simca fra en front
kollision - vurderes i Birkerod.

folkningen og betyder så
meget, tror jeg, at en venlig
henstilling fra korpsets le
delse vil hjælpe - selv om
den er bragt før.
- Men Falck-redderne kom
mer ikke i vane med sikker
hedsselen som andre, fordi
så mange Falck-biler ikke
kan benyttes med sele, f. eks.
en brandsprøjte på vej til
brand, en redningsvogn eller
en svømmedykkervogn, hvor
der skal foretages omklæd
ning undervejs for at sikre
hurtig hjælp.

skrækpropaganda til fordel
for sikkerhedsseler ikke har
den store virkning på Falckfolk over det ganske land.

De kender nemlig udmærket
de fleste argumenter for
selen.
- Men går det ud over vort
foretagendes renommé, at vi
ikke benytter sikkerheds
seler, tror vi, at de fleste
reddere er så loyale over for
deres korps, at de vil bruge
sikkerhedsselerne mere, så
fremt der kom nogle i den
retning velmotiveredc og
-dokumenterede henstillinger
fra ledelsen. Også selv om
vi er vanedyr, og selen er
besværlig, når vi skal ud og
ind i vognene for at hjælpe
folk, slutter Birkerød-stationens mandskab.

Tilfælde udover det normale
bemærkes
Jack Thelling:
- Når vi kører med patien
ter er det især de ældre, der
ikke vil i selen. De laver et
farligt vrøvl, hvis vi forlan
ger den på. Og når folk, vi
kører med, er modstandere
og laver vrøvl, samtidig med
at vi har set kvæstede, der
har knækket halsen, da selen
greb dem ved frontalsam
menstød, ja, så bliver man
ligeglad, selv om man godt
ved, at det er tilfældene ud
over det normale, man
husker.
Ingen tørre tal og
skrækpropaganda
Stort set er man i Birkerød
enige om, at statistikker og
HJÆLP 5/74
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BØR VI MEDVIRKE I ØVELSER?
Det er efterhånden blevet kutyme, at for
skellige instanser, der indgår i katastrofe
beredskabet, hver for sig afprøver deres
beredskabsplaner for at undersøge, hvor
dan de i en given situation vil komme til
at fungere. 1 mange tilfælde bliver vi
anmodet om assistance, men efterhånden
er øvelsernes antal steget til et sådant
omfang, at vi vel nok bør overveje,
hvilke øvelser vi bør assistere ved.
Et aktuelt tilfælde drejer sig om en
øvelse i Frederiksværk, hvor det lokale
sygehus ønskede at afprøve sit fredstidskatastrofeberedskab, herunder lægernes
arbejde på ulykkesstedet. Øvelsen fore
gik i Melby-lejren og gennem samar
bejde med Forsvarets Lægekorps, der så vidt vides - var ophavsmand til øvel
sen, fik man sminket 30 ofre, der skulle
„reddes“. På forhånd var alle informeret
om ulykkessted, ulykkesart og alarm
tidspunkt, således at man havde rig mu
lighed for at forberede sig.
Meldingen lød på bilsammenstød med
brand, og der afsendtes ktraks to ambu
lancer og redningsvogn, ligesom Frede
riksværk brandvæsen mødte med et sluk
ningstog. Ved ankomsten viste det sig, at
det ene køretøj var en bus med 30 passa
gerer, hvorfor tilbagemeldingen kom til
at lyde på katastrofealarm.
Næsten alle ofrene befandt sig i bussen
og måtte ikke røres, før lægerne nåede
frem. De først ankomne reddere kunne
derfor kun tage sig af et par tilskade
komne, der befandt sig uden for bussen,
og i øvrigt - som øvelsesledelsen havde
bestemt - oprette en venteplads for de
tilskadekomne. Denne venteplads ville
ved en virkelig ulykke aldrig være blevet
oprettet, idet vi ved øvelsen mødte med
6 dobbeltambulancer, 1 sengevogn og 2
enkeltambulancer på mindre end X time.
Ved en virkelig ulykke kunne vi have
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mødt med dobbelt så mange ambulancer
på kortere tid, så ventepladsen blev kun
oprettet, fordi øvelsesledelsen forlangte
det - ikke fordi det var nødvendigt.
Politiet var også involveret i øvelsen,
men varetog ikke delfunktioner, de for
mentlig ville gøre i virkeligheden, såsom
samling af de forskellige „væseners“ le
dere på én kommandopost, sikring af
ambulanceveje, undersøgelse af ofrenes
identitet og kontrol med antallet af ind
bragte ofre.
Alt i alt drejede det sig om en øvelse,
hvor man afprøvede en meget afgrænset
del af katastrofeberedskabet for Frederiksværk-området. Desuden fik man ikke
afprøvet beredskabet, som det ville fun
gere i virkeligheden - tænk blot på, at
bussen ikke måtte „åbnes“, før lægerne
kom, til trods for, at der var mindst 20
reddere på stedet - men man fik i stedet
bevist, hvad man ville, nemlig at skrive
bordsteorien holdt stik, hvad den absolut
ikke ville gøre i virkeligheden. Det vil
næppe nogen sinde komme på tale, at
læger skal være ledere af en venteplads
lige fra starten, men selvfølgelig skal de
være til stede for at prioritere, give ind
sprøjtninger m. v.
Det er således et spørgsmål, om korpset
- for at nogle læger kan øve sig - skal
assistere med en halv snes vogne og 3
gange så mange folk til opgaver, der ud
mærket kunne have været supponeret som så meget andet i denne øvelse - eller
klaret på anden måde.
Der er ingen tvivl om, at vi kan lære en
masse af øvelser, men ikke af ct stort
antal små, hvor vi kun er transportinstan
sen. I stedet for de mange små øvelser
bør det nok overvejes, om man ikke i
stedet skulle arrangere én stor øvelse i
et område og så inddrage alle de instan
ser, der bliver involveret i en virkelig
HJÆLP 5/74

situation. Evt. kan en sådan øvelse blot
afholdes som en papirøvclsc, for det vil
oftest være på lederplan, der opstår kom
munikationsvanskeligheder, mens „den
menige mand“ er grundigt uddannet på
skoler, kurscr etc. og således til fulde
kender sin opgave.
Distriktsleder E. Johnson, Hillerød:

- Jeg finder det forkert, at korpset siger
JA til deltagelse i øvelser, før vi kender
den rolle, vi skal spille. Ved Fredcriksværk-øvelsen må tilskuere, der intet ken
der til øvelsens grundlag, tro, at vi ikke
aner, hvad vi skal stille op på et ulykkes
sted - tilskuerne ved jo ikke, at lægerne
selv ville behandle bussens ofre.
I virkeligheden ville mindst halvdelen af
ofrene ved en lignende, virkelig ulykke
have været bragt til sygehuset, jør læger
ne nåede frem, så hvis formålet var at
prøve os, var øvelsen helt forkert. Vi
bør derfor nok i langt højere grad end
hidtil vurdere en øvelses værdi for os
selv, før vi siger JA - eller endnu bedre
lade rette vedkommende, nemlig politi
mesteren, med mellemrum foretage prø
vealarmer, som det sker med brandvæse
nerne.
Det er min opfattelse, at vi intet kan
lære af denne øvelse. I øvrigt viser det
sig jo i praksis, at vort arbejde ved de
virkelige katastrofer går udmærket!
Stationslcder C. Lundtoft, Frederiksværk:

- Skulle vi have lært noget her, må man
undlade at lægge øvelsen til rette efter
en skrivebordsteori, der ikke holder i
virkeligheden. Oprindelig forlangte man
i øvelsesoplægget, at vi skulle køre med
udrykning til sygehuse i Frederikssund
og Hillerød, men det sagde vi nej til.
Assistent Geert Christensen,
F rederi ksværk:

- Det cr komplet unødvendig kørsel, der
udmærket kunne klares af en taxi; og vi
må vel have lov at skele lidt til, hvad vi
bruger vore ambulancer og reddere til.
HJÆLP 5/74

Hvordan startede det?
I slutningen af tresserne
stod det klart, at korpset
måtte have en specialist til
at styre og løse vore radio
problemer, for at vort kom
munikationssystem
skulle
kunne følge med de kom
mende aktivitetsstigninger.
Man henvendte sig til Børge
Pedersen, der dengang var
radiomester hos Københavns
Brandvæsen. I 21 år havde
han været daglig leder af
radiotjenesten her og som
sådan medvirket ved opbyg
ningen af brandvæsenets ra
diosystem, herunder projek
teringen af den storkøben
havnske alarmeringscentral,
der blev taget i brug for et
par år siden.

Frekvensplanen
Børge Pedersens største op
gave til dato blev startet
straks efter, at samarbejdet
var begyndt. Det drejede sig
om en gennemgribende ana
lyse af korpsets radioproble
mer og -behov - en analyse,
der skulle munde ud i en
ansøgning til Post- & Tele
grafvæsenet om tildeling af
et betydeligt antal radio
kanaler og -frekvenser til af
løsning af de få, der i dag er
til vores rådighed.
Efter flere års intenst arbej
de med sagen kunne Børge
Pedersen i januar 1973 lade
korpset sende ansøgning til
Post- & Telegrafvæsenets af
deling for teletjeneste om til
deling af 36 radiofrekvenser,
fordelt på 18 kanaler. Med
ansøgningen bilagdes Børge
Pedersens værk - et tykt
ringbind, fyldt med udfør
ligt dokumenteret materiale,
der belyser vort behov for
tildelingen af det meget
store antal frekvenser.
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Stor velvilje fra Post- &
Telegrafvæsenet

Med stor interesse og ar
bejdsindsats fra Post- & Te
legrafvæsenet lykkedes det
i år at få ansøgningen god
kendt og de mange frekven
ser tildelt. Dette arbejde har
været meget omfattende, idet
tildelingen skal godkendes
af alle europæiske lande,
hvor vores radiokorrespon
dance kan gribe forstyrrende
ind.
Alle de nye kanaler blev til
delt i 2 m VHF-båndet, hvor
vi hidtil har arbejdet i 4 mbåndet. Dette, at vi ikke
blev tvunget over i UHFkanalerne, betyder, at kun
meget få af korpsets mobile
og bærbare radioanlæg skal
udskiftes. Var tildelingen
sket i UHF-området, skulle
stort set alt vort udstyr have
været udskiftet, og der skal
ikke megen fantasi til at fo
restille sig, hvilke udgifter
det ville have medført.
Frekvensplanen er i øjeblik
ket under omredigering, idet
korpset indtil videre i det
væsentligste har frafaldet
tanken om sammenkøring af
stationer. Før de tildelte
frekvenser kan tages i an
vendes, skal planen på ny
forelægges Post- & Telegraf
væsenet.
Hvad skal de mange
frekvenser bruges til?
Som følge heraf er det end
nu ikke helt afgjort, hvor
dan de 36 frekvenser skal
fordeles, men det ligger fast,
at én af kanalerne skal være
landsdækkende, således at
stationerne altid kan få fat i
en vogn, uanset hvor i lan
det den befinder sig.
Endvidere oprettes et antal
regionskanaler, der eksem
pelvis kan benyttes i kata-

strofetilfælde som fælles
kanal for de assisterende
stationers vogne. Der bliver
særlige kanaler for brand
køretøjer, ambulancer, syge
transportvogne og autoassistancer. Kanalerne bliver
forskellige stationerne imel
lem, således at man undgår
- som det er i dag - at sta
tionerne „snakker i munden“
på hinanden. Desuden bliver
der mulighed for overførsel
af samtaler og telemetri am
bulancer og sygehuse imel
lem.
Hver station vil blive tildelt
kanaler i forhold til antallet
af
radiobetjeningspladser,
hvorfor en del stationer kun
vil få tildelt én „arbejdskanal“ samt evt. regions- og
landskanal.
Radioalarmering
En anden stor opgave har
været ensretningen af alarmeringssystememe for de
deltidsbeskæftigede
brand
mænd. Dette arbejde har
Børge Pedersen netop afslut
tet, således at - næsten - alle
korpsets brandmænd i dag
er udstyret med NIRÖS
alarmeringsanlæg.

Vagtcentraler
Det hidtil nævnte vil sikkert
være nyt for de fleste. Det
er jo som oftest i forbin
delse med nye vagtcentralers
opbygning, man har stødt
på Børge Pedersen og hans
personale. Trods sin store
erfaring måtte han i starten
tilbringe mange timer med
at analysere korpsets radio
problemer, bl.a. fordi et red
ningskorps’ radio er ret for
skellig fra et brandvæsens.
Efter en omfattende analyse
af vore vagtcentralers prak
tiske virkemåde blev den
første opgave på dette felt at

projektere vagtcentralen i
Alborg i forbindelse med
etableringen af det nye sta
tionsanlæg. Først og frem
mest drejede det sig om at
få formuleret de krav og
ønsker, personalet stillede til
den nye central, og derefter
undersøge, hvad der teknisk
og økonomisk lod sig gen
nemføre. Resultatet blev en
teknisk perfekt vagtcentral
på baggrund af et omfatten
de projekteringsarbejde med
hensyn til radio, telefon,
samtaleanlæg, antenne o.s.v.
Senere er andre og lige så
imponerende
vagtcentraler
dukket op over hele landet.
Pt.
er Lyngby-stationens
vagtstue genstand for en om
fattende ombygning, ligesom
ombygningen af Vesterbro
vagtcentral er et af de store
projekter, der forestår.

Fremtidens vagtcentral
I hvert ankelt tilfælde er et
omfattende arbejde „i mar
ken“ nødvendigt, fortæller
Børge Pedersen. En ny vagt
central lader sig ikke bygge
ved skrivebordet alene. Det
har nemlig vist sig, at der
principielt findes fire - fak
tisk vidt forskellige - vagt
stuetyper, hvis opbygning er
bestemt af assistancetallet.
Der er vagtstuer med
fra 5-10.000 rapporter pr. år
fra 10-40.000 rapporter pr. år
fra 40-60.000 rapporter pr. år
med mere end 60.000 rap
porter pr. år.
På de større centraler, hvor
flere mand er beskæftiget ad
gangen, er det nødvendigt af hensyn til arbejdets udfø
relse og personalets trivsel at dele centralens funktioner
i to, således at meldings
modtagelse over telefonen
foregår i ét rum, mens ra-
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dioen befinder sig i et andet.
Herved undgås, at radiokor
respondance griber forstyr
rende ind i telefonisternes
arbejde og omvendt.

Fremtiden
Kommer man ind i en mo
derne vagtcentral - „made
by“ Børge Pedersen og hans
folk - forbløffes man over,
hvad det rette radiokonsu
lentfirma og en god portion
elektronik kan udrette.
Det er imidlertid værd at
bemærke, at vi ikke - trods
de mange nye kanaler og
frekvenser - kommer til at
skulle udskifte radioudstyret
i en hurtigere takt, end vi
ellers ville have gjort. Dog
er hele udviklingen på kom
munikationsfeltet så vold
som, at en ny central, der i
projekteringsøjeblikket
er
topmoderne, af teknikere an
ses for „håbløst gammel
dags“ den dag, den er fær
dig. Det er derfor nødven
digt at have øje for de mu
ligheder, fremtiden byder os.
Allerede nu er forsøg med
selektivt opkald og identifi
kation af vognene i gang i
Ballerup for at afprøve vore
muligheder for en effektiv
kommunikation i fremtiden
- uden brug af mere „snak“
end højst nødvendigt.
Ros og ris
Børge Pedersen har fået og vil sikkert fremover få megen ros for det arbejde,
han udfører for korpset. For
korpset er det en stor fordel
blot at kunne bestille en ny
vagtcentral, hvorefter Børge
Pedersen sørger for projek
tering, bestilling af kompo
nenter og kontrol med cen
tralens opbygning. „Om
vendt,“ siger Børge Peder
sen, „var mine opgaver al
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drig lykkedes for mig, hvis
ikke jeg var blevet mødt
med stor velvilje og interesse
fra Falcks teknikere og sta
tionspersonale, som det er
sket.“
Men selvfølgelig cr der også
kritiske røster imellem. For
elektronik er jo dyrt, siges
der. Men er det nu det? - og
i forhold til hvad? Man be
taler gerne over 100.000 kr.
for en ambulance og bemander den med personale, der
koster noget lignende pr. år.
Alligevel kniber det til tider
med at forstå, at det også er
værd at ofre noget på, at
denne ambulance nu bliver
udnyttet bedst muligt ved
hjælp af en rationel styring.
Det er også sket, at man på
grund af samarbejdsproble

mer stationerne imellem har
måttet skrinlægge projekter,
der ville have betydet mere
effektive og for alle parter
mere tilfredsstillende vilkår
for arbejdets udførelse og
effektivitet.
På denne og de foregående
sider har vi kun haft mulig
hed for at fortælle lidt om
alt det, Børge Pedersen ar
bejder med. Skulle andre
ting som f.eks. alarmover
vågning m. v. have været
omtalt, var der ikke blevet
plads til meget andet i dette
blad! Én ting er dog klar Børge Pedersens job er ikke
nemt - tværtimod - for han
skal jo spå om fremtiden.
Og det har Storm P. jo sagt
er meget vanskeligt!

-greveHJÆLP 5/74

En del af den
nuværende
„snak“ I radioen
afløses frem
over af lys
signaler - et
resultat af
Børge Peder
sens arbejde
for os.

Adskillelse af telefon- og radiorum med
meldesedler på transportbånd vil blive
udført, gennemtænkt til mindste de
taljer. Arbejdsro, små telefonpulte og
lyssignal om ventetid er nogle af de
taljerne her i Ballerup, der også har
fået en „BP-vagtcentralu.

HJÆLP 5/74
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Fyrre kilometer til den nærmeste Falck-station.
Det er for meget. Og det giver utryghedstølelse.
Sådan følte i hvert fald mange at Holmslands
kommunes indbyggere det. Omkring 4000 ind
byggere er imidlertid ikke befolkningsgrundlag
nok til en selvstændig Falck-station. I området
omkring Hvide Sande gør sig imidlertid gældende,
at befolkningstallet i turistsæsonen mangedobles.
Man fandt derfor frem til en kompromisløsning
for sommerområdets ca. 30-40.000 indbyggere
og gæster.
Allerede for et år siden tog
blandt andre sommerhusgrundejerforeningen i Haurvig initiativ til at kontakte
Falck vedrørende problema
tikken omkring den utrygge
ambulåncedækning i områ
det. Man mente, at løsningen
af problemet var en intern
Falck-sag på grund af man
ge af sommerhusejernes kon
traktforhold med Falck i
form af familie- og/eller bil
abonnement tegnet i deres
hjemstedskommune.
Siden
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blev borgmester K. Ene
voldsen, Holmsland kommu
ne, kontaktet, og det blev til
et møde mellem ham, som
merhusrepræsentanter
og
Falck.
På mødet var ønsker og be
hov i forbindelse med ambu
lancetjenesten det primære.
Det blev fremhævet, at øn
sket om cn ambulance i om
rådet ikke alene var-opstået
på baggrund af enkelttilfæl
de. Dog nævntes episoder,
hvor ambulance havde været

undervejs i op til 40 minut
ter. Hvide Sandes på det
tidspunkt eneste læge var
ikke en tilfredsstillende løs
ning på førstehjælpsproble
met, indtil ambulance nåede
frem. Og her ramlede man
ind i en helt anden pro
blematik: Nemlig at et af
Ringkøbing amt nedsat ud
valg havde diskuteret af
stande som følge af et for
slag om centraliseret skade
behandling i Herning og
Holstebro. Om et sådant for
slag skulle kunne realiseres,
måtte det i hvert fald base
res på lokale, praktiserende
læger forsynet med radio. Borgmester Enevoldsen mun
dede mødet ud i et forslag
om løsning af problemet via
ambulanceudstationering
i
sommerperioden, hvor be
hovet på grund af øget tra
fikintensitet samt badning i
Vesterhavet er størst.
Den 14. november sidste år
kunne Falck tilsende Holms
land kommune et konkret
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forslag til løsning af ambu
lanceproblemet. Man kunne
uddanne områdets deltidsbe
skæftigede
brandmænd
i
førstehjælp, og fra Falcks
side mod betaling stille en
ambulance til rådighed i
sommermånederne juni, juli
og august. Eller man kunne
yderligere udstationere en
Falck-redder fra Ringkøbing
i timerne 7.30 til 19.30.
Flere møder blev holdt, og
et udvalg til drøftelse af
korpsets tilbud blev nedsat.
Resultatet blev, at 1974
skulle være forsøgsår. Korp
set ville drage omsorg for
uddannelse i førstehjælp og
narkoselære af Holmsland
kommunes fem
frivillige
brandmænd. Disse skulle
uniformeres af kommunen,
som også skulle betale ud
dannelsen. Telefon skulle
etableres, og garage til am
bulancen bygges. Man nåede
frem til at sikre Holmsland
kommunes område med en
ambulance i dagtimerne i
månederne juni, juli og
august. Selv om man var be
kendt med, at der i de første
ti måneder af 1973 kun var
udført 11
ambulanceture
samt 21 assistancer til akut
sygdom i området, blev for
slaget vedtaget.
Om det vil være betimeligt
at sikre tilsvarende områder
på samme måde, er ikke til
at sige på nuværende tids
punkt. Først når resultaterne
fra forsøgsperioden forelig
ger, kan man vurdere, om
ambulancen i Hvide Sande
har haft den ønskede effekt.

En lang dags vagt
Falck i Ringkøbing har ti
reddere, to assistenter, sta
tions! eder Folmer Husted
samt tolv deltidsbeskæftigede
HJÆLP 5/74

Gunnar Sanglll, Knud Hedemark og Oluf Vestergaard fra Ringkøbing.

brandmænd. De ti reddere
deles om vagtordningen i
Hvide Sande. Redderen er
på sin 12-timers vagt henvist
til at opholde sig på Jens
Vejrups autoværksted, hvor
ambulancegaragen er blevet
bygget. Jens Vejrup er for
øvrigt brandvagtsleder og så
ledes også med i ambulanceordningen. Derudover udgør
to mekanikere på autoværk
stedet en del af kommunens
brand- og ambulancebered
skab, mens andre to må hen
tes udefra. Men hjælpen er
som regel meget nær, når
uheldet er ude.
Redningsfører Oluf Vester
gaard, redder Knud Hede
mark samt redder Gunnar
Sangill (netop hjemkommet
fra vagt i Hvide Sande):
- Det er svært på nuværende
tidspunkt (27. juni) at ud
tale sig om det betimelige
i
ambulancestationeringen.
Det ser ud til, at turist
sæsonen sætter senere ind i
år. Måske på grund af VM.
Desuden er badesæsonen
ikke på sit højeste endnu.
Med indførelse af hastig
hedsgrænser afvikles trafik

ken også i et roligere tempo
end før. Sommeren skal nok
gå til ende, før man kan sige
noget.
- Sidste år f.eks. var der kun
fire drukneulykker. Men
med
drukneulykkerne er
problemet mange gange mere
at finde den forulykkede end
selve genoplivningsfasen. Ulykkerne skyldes uforsig
tighed, og folk undervurde
rer
Vestehavets
kraftige
strøm. De tyske turister er
også slemme til at svømme
for langt ud.
- Det er flinke mennesker,
vi tilbringer vagten med på
autoværkstedet, men det kan
godt være lange timer at
komme igennem.
I Hvide Sande har vi talt
med redder Thomas Jensen,
mekaniker og ambulancevagt Henning Højbjerg samt
Jens Vejrup:
- Sæsonen starter først nu,
så det er svært at sige, om
ambulancen kan redde liv.
Men det er et godt initiativ.
Og er bare ét menneskeliv
reddet ved hjælp af ambulanccordningen, så er den
også sine penge værd.
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-Vi sparer ct kvarters kørsel
ved at have ambulancen her
ude. Ved f. eks. hjertestop er
tiden jo af afgørende betyd
ning for genoplivningsmulig
hederne. Måske har ambu
lancen også et psykologisk
aspekt. Det giver tryghed at
vide, at ambulancen er så
nær. Der er imidlertid ikke
grundlag for at udstationere
ambulancen på helårsbasis.
Oplandet er simpelt hen for
lille.
Måske er forsøget så god en
idé, at den bør tages op
andre steder.
Hennlng Højbjerg og Thomas Jensen med ambulancen ved den lille
„redningsgarage“.

Distriktsleder Tage Jensen,
Herning:
- I løbet af den første må
ned, systemet har fungeret,
er der kørt i alt fem ture.
Kun en af disse - et hjerte
stop - kunne have haft liv
reddende virkning.
- Jeg tvivler på, om vi kom-

mer til at redde menneske
liv. Dog bør vi nok vente
med at udtale os, til resul
tatet for sommeren er gjort
op. Menneskeliv skal dog
heller ikke gøres op i penge,
og er bare én reddet, så fun
gerer systemet.

Sikre svømmebassiner
En del af det materiale om drukneulykker, som
korpset har været med til at frembringe, synes
nu at have været medvirkende til, at boligmini
steriet har udsendt et tillæg til bygningsregle
mentet med krav om sikring af private svømme
bassiner.
Nye og gamle, private svømmebassiner skal
fremover sikres på følgende måde:
Enten et 90 cm højt, uigennemtrængeligt hegn
omkring bassinet
eller et tilsvarende hegn omkring den del af
haven, hvori bassinet befinder sig
eller et tilsvarende hegn omkring hele haven
eller en af bygningsmyndighederne godkendt
anden sikring.
Herved skulle „naboens børn“ fremover være
bedre sikret mod at drukne.
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- Imidlertid skal man nok
være lidt tilbageholdende
med at følge initiativet op
andre steder. Men det er da
forståeligt, at det giver be
folkningen i området en be
hagelig tryghedsfolelse.
ru th

Den sikre bilist
Som det vil være de fleste bekendt har Falck
lanceret to såkaldte vognrudemærkater: en rod,
der fortæller, at en bilist har en ildslukker i
vognen, og en gron, der fortæller, at der er en
(blå) førstehjælps-kasse i vognen. Når der skal
en grøn mærkat til at fortælle om en blå kasse,
har det den årsag, at et gront kors er inter
nationalt forbindskasse-symbol, medens vore
forstehjælps-kasser kun kunne være blå, fordi
den grønne farve var optaget af førstehjælps
kassen til arbejdspladser.
Kontrakter
I forbindelse med fornyelse af kontraktmæssige
forhold med kommuner rundt om i landet er
Randers kommunes deltidsbeskæftigede brand
korps nedlagt pr. 1. april i år. Det er delvis
blevet overtaget af Falck, idet 21 af 30 mand
er overgået til deltidsbeskæftiget brandtjeneste
hos Falck.
I Ulfborg-Vemb kommune er indsat en tankautomobilsprojte som supplement til det nor
male slukningsberedskab i Ulfborg.
Hjælpebrandstation er oprettet i Feldborg i
Aulum-Haderup kommune. Der er her indsat
en ny forstehjælpssprojte til aflastning at Falck
i Holstebro, der tillige er blevet forsynet med
en tank-automobilsprojte.
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HVAD LAVER UDVALGENE?
Sikkerhedsudvalget cr det „yngste“ af korpsets snart

mange forskellige udvalg, idet det første møde blev af
holdt i oktober 1972.
Baggrunden for udvalgets oprettelse findes i arbejds
ministeriets bekendtgørelse om internt sikkerhedsarbejde
i virksomheder med mere end 10 ansatte. På stationerne
er det sikkerhedsrepræsentanten, der sammen med sta
tionens ledelse drager omsorg for, at arbejdet udføres
under behørig hensyntagen til de ansattes sikkerhed, samt
at materiellet er i forsvarlig stand.
Lokalt kan sikkerhedsspørgsmål f. eks. diskuteres på
stationsmøderne, og lykkes det ikke her at få løst et
problem, kan sagen bringes videre til regions- og virk
somhedsnævn.
Sikkerhedsudvalget arbejder som en „specialgruppe“
med tilknytning til virksomhedsnævnet, således at alle
sikkerhedsspørgsmål af almen karakter behandles af ud
valget. 4-6 gange om året holder sikkerhedsudvalget
møde, og referat af disse møder sendes til stationernes
ledere og sikkerhedsrepræsentanter. Af disse referater
vil man se, at det specielt cr reddernes sikkerhed under
udførelsen af vore arbejdsopgaver, man beskæftiger sig
med. Der arbejdes f. eks. med den af civilforsvaret ud
formede „folkegasmaske“, som man søger videreudvik
let, så den kan benyttes som en „engangsmaske“, der
skal findes i alle ambulancer.
Både sikkerhedsrepræsentanterne og udvalgets medlem
mer vælges for to år ad gangen - sikkerhedsrepræsen
tanten af sine kolleger på stationen, udvalgsmedlem
merne af virksomhedsnævnet.

Sikcrhcdsudvalgets medlemmer cr:
Direktionens repræsentant:
Teknisk chef H. Lisborg, København
Lederrepræsentanter:
Korpsinstniktør Å. Rørmark, København
Stationsleder E. Assentorp, Roskilde
Redderrepræsentanter:
Redder O. Brønsholt, Brøndby
Redder O. Christensen, Haslev

Forespørgsler til udvalget stilles enten - som nævnt via regionsnævn, ved henvendelser til udvalgets medlem
mer eller til udvalgets adresse: Sikkerhedsudvalget,
Falck-IIuset, København.
HJÆLP 5/74
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I sommermånederne juni, juli og august vil Falckstationeme tælle antallet af trafikulykker med
personskade og svær materiel skade, samt antal
let'af kvæstede/dræbte ved ulykkerne.

I samme måneder tæller stationerne antallet af
drukneulykker fordelt på strande, søer, moser,
badekar o. s. v. Og som noget nyt vil man forsøge
at få antallet af druknede oplyst.
Det er naturligvis ikke bare for lyst, man fra korp
sets side gør noget sådant. Vi har overenskomster
med så godt som alle kommuner om ambulance
tjeneste og føler i den forbindelse et medansvar
for, at ulykkesmateriale og -erfaringer bliver hen
tet frem og videregivet til mere eller mindre offent
lig debat.

En af årsagerne til, at man herhjemme så for
holdsvis let kan fremdrage disse erfaringer, er
måden, hvorpå vi er organiserede. Vore stationer
hører ikke til nogen kommunal eller amtskommu
nal administration og er derfor ikke underlagt
administrative grænser og kommunikationsveje.
Det er det, der gør hele korpset til den fleksible
virksomhed, man så ofte efterlyser i andre for
bindelser.

Men vi ved godt, at det - igen - er Falck-stationernes ledere, der må trækkes med et nyt sæt papir.
Og. selv om de samme ledere gerne vil være vel
informerede, forstår vi godt, at de efterhånden
synes, at det er lidt vel meget med alle disse
spørgeskemaer og papirlapper fra hovedkontorer
ne. Men det er pt. vor eneste kommunikations
mulighed, og vi må bede om overbærenhed og
positiv vilje i den forbindelse.

Denne gang vil vi anvende materialet til en sam
menligning med sidste års tal. Derudover vil vi
gennem nogle specielt udpegede stationers oplys
ninger og en aftale med Meteorologisk Institut se,
om vejr og temperatur har nogen indflydelse på
ulykkestallet.
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„Sprøjte 82“ af Dennis Smith
- forlag: Gyldendal.

Med et „CRASH" gik Niels
Gustav Bardenfleth fra FDM
ind i førstehjælpspropagandaen. Over for born endda.
Med store bogstaver til at
lette læsningen for de yngste
og i et sprog, der langt over
går de ældstes ordforråd. Bogen er rigeligt forsynet
med illustrationer. Flere ste
der kunne eller burde disse
dog nok have været erstattet
af fotos. Rigtige fotos ville
give storre association med
virkeligheden.
Selve forstehjælpsinstruktionen er for omfattende, og
ikke altid lige heldig. Ikke
blot for born, men generelt.
Man må hellere klart ind
prente få - men tilstrække
lige - livredningsmuligheder
end indfore lægmand, eller
som her lægbarn, i diagnosti
ceringens mysterier. Det vir
ker bare forvirrende og bliver
glemt eller I værste fald
blandet sammen. Og sikken
de stakkels born dog skal
slæbe. Mon ikke man har
overdrevet lofteteknik ved
flytning af tilskadekomne? Tegningerne,
om
hvordan
man skal bære, overdøver i
hvert fald den lille bemærk
ning i teksten om, at man
ikke skal flytte, hvis det kan
undgås.
Teknisk set er bogen nyde
lig. Både farver og tryk frem
står rent og tydeligt. Og det
er et både godt og idealistisk
initiativ at ville deltage i den
almene
trafiksikkerhedsde
bat.
Bagest i „CRASH" ligger er.
mini-huske-håndbog i første
hjælp til børnene. Den skal
de lægge i handskerummet
står der. Er det mon handske
rummet på deres løbehjul?
ruth
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Lademann
kr. 19,75
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En bog, der i jævn fortælle
stil beretter om brandmænds
arbejdsforhold i South Bronx,
New York, USA.
Man folger motorsprojte 82,
oer har ca. 6.500 udrykninger
om aret. En meget stor del
af disse er falske alarmer,
påsatte bil- og affaldsbran
de, der tilsyneladende er en
folkeforlystelse i det meget
fattige t;varter. Endnu en del
alarmer er tilkaldelse til ga
deuorden, stofmisbrug og
pludselig sygdom (det skal
bemærkes, at brandstationen
IKKE råder over ambulan
cer). De oviige er regulære
brandalarmer.
Forfatteren
prover
bogen
igennem at forklare, hvorfor
han bliver på den station, der
har det mest opslidende ar
bejde af alle brandstationer,
og det lykkes da også til
sidst.
„Sprøjte 82“ er en bog. hvor
man ikke får særlig meget
oplyst om selve brandvæse
nets opbygning, men til gen
gæld får man indblik i noget,
vi ikke kender til herhjem
me, nemlig de fortvivlende
dårlige sociale forhold i en
alt for stor bys fattige kvar
terer. hvor befolkningen kun
ved én ting med sikkerhed
hvis man trækker i håndta
get på alarmskabet - så kom
mer brandvæsenet.
En bog der nok er værd at
læse, men den kan ikke bru
ges som lærebog i sluknings
teknik.
vr

Når de små skal på hospitalet
Med en fin bøtnetegning som
forside med Falck-bil og det
hele har Ålborg Sygehus
Nord udarbejdet en lille
pjece om børneindlæggelser.
Teksten henvender sig til
forældrene, der informeres
om alt praktisk i forbandelse
med hospitalsopholdet. Med
stregtegninger til børnene
opfordres forældrene’ til at
digte en historie om indlæg
gelsen, så barnet er tryg ved
det forestående. En god lille
ting. Men måske mangler fa
sen, hvor barnet afhentes i
ambulance eller sygevogn.
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MED TRAKTOR OVER STOREOSIT

Til stationernes orientering
blev med cirkulære 18/73 af
23. august sidste år med
delt, at transport af havare
rede lastvogne fra Halsskov
til Knudshoved eller om
vendt fremover måtte foregå
på den måde, at korpsets
kranvogn skulle følge med
over færgen. Siden blev det
udvidet til at omfatte alle
vogne, „der ikke ved egen
hjælp kan kore“.
Den 26. maj 1974 trådte
DSB’s nye koreplan, K 74,
i kraft. Herefter flyttedes al
overforsel af havarerede
vogne fra jernbanefærgerne
til
automobilfærgerne
i
Halsskov og Knudshoved.
Korpset indkobte til formå
let en traktor, der sammen
med en påhængsvogn er

I 70

placeret i Halsskov. Tilsva
rende er i Knudshoved ble
vet placeret en påhængs
vogn.
Med cirkulære 17/74 af 21.
maj i år fulgte udførlig in
formation om overfartsreg
ler i forbindelse med den
nye K 74. Og så skulle det
hele fungere. Det gør det
også stort set. I hvert fald
så vidt angår overførsel af
biler. Men der er stadig til
fælde, hvor f. eks. abonnen
ter, der skal transporteres
fra Sjælland til Jylland, sæt
tes om bord på en færge og strander i Nyborg eller
omvendt. Her må Falck-stationerne så tage stilling til
afhentning, videre transport
m. m. En togbillet fra bugseringsstartsted til destina

tion ville utvivlsomt være
mere hensigtsmæssig - og
billigere.
Samtidig med at størst mu
lig koordinering af assistan
cerne skal tilstræbes, må
man imidlertid ikke glemme,
hvad korrekt udført service
betyder.
Som f. eks. da en bil gik i
stykker i Randers. Med ba
gagerummet fyldt med fami
liens sengetøj og en masse
madvarer. Familien trans
porteredes hjem, og bilen
blev lovet til Odense inden
aften, hvor der var indgået
aftale med værksted om
indlevereing og omgående
reparation. Om aftenen blev
bilen efterlyst, men forst
næste morgen blev den
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fundet - på Falck-stationen
i Vejle. På det tidspunkt
var alle madvarer i bilens
bagagerum fordærvet, og
abonnenten godt sur. Med
mange undskyldninger er
stattede vi maden.
Ovenstående eksempel skal
tjene til at vise, at optimal
koordinering af assistancer
under stadig hensyntagen
til abonnentens tarv samt
afgivne løfter såvel internt
som eksternt er den mest
ønskelige fremgangsmåde.
Og den billigste. Rationali
seringsbestræbelser
kan
nemlig godt kombineres
med god service.

BREVE UDEFRA
Falck Zonen,
Nykøbing Sjælland

Mine børn og jeg vil gerne bringe Dem vor hjerteligste tak, for hvad De gjorde for os
den 15. april, da vores kære far og mand druknede. Vi ved, De gjorde alt, hvad der stod
i Deres magt for at finde vores kære far og mand, men desværre mistede vi ham den dag.
Som De jo nok ved, blev vores kære far og mand fundet i Nykøbing Havn den 17. maj.
Min mand blev bisat den 22. maj.
En særlig tak til frømændene, der gik ud.
Jeg undskylder, jeg ikke har skrevet før, men jeg har ikke kunnet tage mig sammen til
det, da sorgen fuldstændig har taget mine kræfter.
De venligste hilsener fra mine børn og
A.M.

Fra stationen oplyses, at brevet vedrører en kæntringsulykke, hvor mandskab fra Nykøbing
Sjælland og Lyngby deltog.
Falck Zonen,
Odense
Jeg modtog i går, fredag, en fin blomsterbuket med en venlig hilsen fra Dem.
Derfor vil jeg gerne sige en hjertelig tak til Dem og til Deres gode og venlige personale:
Vikkelsø, Morfar, Bang og alle de andre venlige og hjælpsomme mænd, som jeg ikke
kender navnene på; alle, der kørte mig til dagpleje på Sdr. Boulevard.
Hjertelig tak og med venlig hilsen fra
Alfred Gyvel
Fra Odense oplyses, at man sagde „farvel“ til dagplejetransporten for nævnte institution
ved at give alle patienterne en buket.
HJÆLP 5/74
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VOGNE & UDSTYR
Inden for det sidste år har
stationen i Helsinge fået to
nye køretøjer til rednings
opgaver.
Redningsvognen er bygget
over vor kendte Ford Tran
sit, og^ stationen har selv
foretaget „møblering“ og
indretning. Vognen er efter
alle kunstens regler udsty
ret med håndværktøj, fri
gørelsesværktøj, olieskademateriel, pumper m.v.; des
uden har man fået plads til
en 200 liter vandtank til
slukning af mindre brande.
Vandet drives ud af tanken
efter
„Ringsted-metoden“,
det vil sige, at man i stedet
for at bruge en pumpe har
tilsluttet en 10 liters tryk
luftflaske. Når der åbnes for
denne, kommer der tryk på
D-slangen.
Det er redningsfører Georg
Tegne-Hansen, der har væ
ret „sjak-bejs“ på opgaven.
Til trods for den store
mængde materiel har man
fået plads til at indrette en
mindre „kommandopost" i
vognen, idet lederen af en
større redningsindsats har
et sammenklappeligt skrive
bord, håndbøger og radio
til sin rådighed.
„Katastrofekranvognen“ kal
des det sidste skud på
stammen af seriekoretøjer
fra maskinfabrikken i Has
lev. Grundmodellen er den
kendte
MAN-bjærgningsvogn, der er videreudviklet
til også at være specielt ud
styret til redningsopgaver af
forskellig art.
Udover et 5 tons frontspil
og et 10 tons agterspil fin172
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des der grill og løftetravers
til montering på løftebom
men; endvidere er vognen
fra fabrikken udstyret med
„trædeplader“
til
støtte
benene agter og forskelligt
hjælpegrej til bjærgningsop
gaver.
I hver side er der monteret
et stort skab med. jalousi
lukke, der kan fyldes med
værktøj
efter
stationens
eget ønske.

Vognen adskiller sig i øv
rigt fra grundmodellen ved
at være udstyret med en
HIAB-læssekran, der kan
løfte 3.000 kg. Desuden er
løftebommen forsænket i
laddet, således at man kan
benytte dette til transport af
maskiner, bilvrag etc.
Endnu en gang har maskin
fabrikken konstrueret en
praktisk og alsidig vogn til
os.
Vi har tidligere
omtalt nye
tank-sprojter.
Endda lovet
Ikke at gore det
mere. Men
Arhus A/S’ op
bygninger her til Randers
- fortjener et
billede. Det er
nemlig ikke
„kun“ en tank
vogn, men en
sprojte med
pumpe, vand
kanon og det
hele. Ekstra
fordel: 5
adskilte rum
å 2.000 liter.
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Stationsleder Anker Hersdorf

Med sorg modtog vi med
delelse om, at stationsleder
Anker Verner Hersdorf, Hel
singør, den 16. juni 1974
var afgået ved døden i en
alder af 66 år.
Hersdorf blev ansat på ho
vedkontoret i Kobenhavn
som kontorassistent i 1932.
I 1934 blev han udnævnt til
vagtmester på stationen i
Tietgensgade, og samme
sted blev han i 1943 ud
nævnt til assistent. I 1944
blev Hersdorf konstitueret
som stationsleder i Hel
singør, og endelig udnæv
nelse fulgte i 1945.

Hersdorf var en stilfærdig
mand, der havde sine me
ningers mod. I kraft af sit
virke i korpset i over 40 år,
var han én af pionererne,
som havde været med til
mangt og meget. Foruden
sit daglige virke i korpset
fik Hersdorf også tid til at
yde en indsats i Rotary og
Omsorgsklubben
i
Hel
singør. Personale, kunder
og abonnenter i Helsingør
har ved Hersdorfs død mi
stet en vellidt Falck-mand.

Æret være hans minde.

REDDER

VAGTMESTER

ASSISTENT

Pr. 1. juni 1974 er ungredder Lars Agerskov Ander
sen, Horsens, udlært som
redder.

Pr. 1. april 1974 er redder
Per Buthier, Ålborg, ud
nævnt til vagtmester.
Pr. 1. maj 1974 er redder
Bjørn Hansen, Tårnby, ud
nævnt til vagtmester.
Pr. 1. juni 1974 er redder
Jens Andreasen, Slagelse,
udnævnt til vagtmester. Li
geledes pr. 1. juni 1974 er
redder Keld F. Svendsen,
Lyngby, udnævnt til vagt
mester.
Pr. 1. juli 1974 er redder
Erik Jensen Krage, Frede
rikshavn, udnævnt til vagt
mester.
Ovennævnte
udnævnelser
er alle foretaget med uæn
dret tjenestested.
Pr. 1. juli 1974 er redder
Iver Madsen Nielsen, Fre
deriksberg, udnævnt til vagt
mester på station Vester
bro.

Pr. 1. maj 1974 er rednings
fører Erling Müggebier, Bir
kerød, udnævnt til assistent
i Birkerød. Müggebier har
været ansat på Frederiks
berg som redder i perioden
1950-65. I 1969 kom han til
Birkerød som redder og
blev her udnævnt til red
ningsfører i 1970.

Pr. 1. Juli 1974 er ungredderne René Jespersen, Bal
lerup, - og Allan Løjtved
Rasmussen, Arhus, udlært
som reddere.

REDNINGSFØRER
Pr. 1. maj 1974 er redder
Ejvind Morten Skov, Grind
sted, udnævnt til rednings
fører.
Pr. 1. juli 1974 er redderne
Gustal Rasmussen, Her
ning, Finn Pedersen, Her
ning, Aage Jensen, Hor
sens, John Lund Nielsen,
Hornsyld, udnævnt til red
ningsførere. Alle med uæn
dret tjenestested.
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Pr. 1. juli 1974 er redder
Ole Jensen, Tårnby, ud
nævnt til assistent i Tårn
by. Ole Jensen blev ansat
på station Sundbyvester
som redder i 1965. I 1966
flyttede han til Tårnby, hvor
han siden har været be
skæftiget som redder.

Pr. 1. juli 1974 er redder
Kaj Anders Jensen, Glams
bjerg, udnævnt til assistent
i Glamsbjerg. Kaj Jensen
har siden 1965 været til173

knyttet stationen i Glams
bjerg som redder.
Pr. 1. august 1974 er vagt
mester Per Mathiasen Pe
dersen, Ålborg, udnævnt til
assistent i Alborg. Pedersen
blev ansat som redder i Ål
borg i 1966. Samme sted
blev han udnævnt til vagt
mester i 1972.
Pr. 1. juni 1974 er rednings
fører Kristian Egebjerg Pe
dersen, Ve^en, udnævnt til
assistent i Vejen. Pedersen
blev ansat som redder i
Vejen i 1955. I 1967 ud
nævntes han på samme sta
tion til redningsfører.
Pr. 1. juni 1974 er rednings
fører Bent Ove Hansen,
Greve, udnævnt til assistent
i Greve. Bent Hansen blev
ansat som redder på Vester
bro i 1961. I 1967 kom han
til Køge og i forbindelse
med udnævnelse til red
ningsfører flyttede han i
1973 til stationen i Greve.
Pr. 16. Juni 1974 er vagt
mester
Kjeld
Andersen,
Horsens, udnævnt til assi
stent i Hornsyld. Andersen
blev ansat som redder i
Hornsyld i 1966. I forbin
delse med udnævnelse til
vagtmester flyttede han i
1973 til stationen i Horsens.

STATIONSLEDER

Tårnby. Kurt Andersen blev
ansat som redder på sta
tion Sundbyøster i 1959. På
samme station udnævntes
han i 1967 til garagemester.
I forbindelse med udnæv
nelse til assistent flyttede
Kurt Andersen i 1973 til sta
tionen i Tårnby, hvor han
har været beskæftiget indtil
udnævnelsen til stations
leder.

Århus. Iversen blev ansat
som vagtmester i Århus i
1949. I 1963 overgik han til
de administrative rækker og
blev udnævnt til kontorover
assistent.

DISTRIKTSLEDER
Pr. 1. august 1974 er sta
tionsleder Leif Baden Niel
sen, Haderslev, udnævnt til
distriktsleder for stationerne
i Sønderjyllands amt.
Baden Nielsen blev ansat
som redder i Vejen i 1949.
Samme sted blev han i 1963
udnævnt til assistent og i
1966 til stationsleder. I for
året 74 flyttede Baden Niel
sen til Haderslev som sta
tionsleder.
Den nyudnævnte distrikts
leder får stationerne Hader
slev, Sønderborg, Toftlund,
Tønder, Åbenrå og Skær
bæk som sit virkeområde.

I forbindelse med studier
ved Handelsskolernes Spe
cialskoler har kontorover
assistent
Ruth
Znaider,
Falck-Huset, København, og
programmør Jørgen Lavrid
sen, EDB-afdelingen, be
stået den afsluttende eks
amen som merkonom. Ruth
Znaider har bestået inden
for specialet markedsføring
og Jørgen Lavridsen inden
for specialet organisation.

HÆDERSTEGN

BRANDVAGT
Pr. 1. april 1974 er brand
mand Helge Andersen Bak,
Pandrup, udnævnt til brand
assistent i Pandrup.

Stationsleder Viggo Schantz,
Varde, har for sin indsats
som frivillig i Civilforsvaret
fået tildelt Hæderstegnet for
25 års god tjeneste i Civil
forsvaret.

ADMINISTRATION
Pr. 1. februar 1974 er kon
torassistent Karen Ewald,
Rapportafdelingen, Køben
havn, udnævnt til kontor
overassistent.
Pr. 1. juni 1974 er assistent
Kurt Andersen, Tårnby, ud
nævnt til stationsleder i
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Pr. 1. juli 1974 er kontor
overassistent Jens Arne
Iversen, Århus, udnævnt til
fuldmægtig på kontoret i
HJÆLP 5/74

På rette vej
Fra det nordjyske berettes en episode for
mange år siden, hvor to reddere i ambu
lance under udrykning var på vej sydover.
Det var ved nattetide og temmelig tåget,
så det kneb med udsynet, og de gamle
Buick-vogne havde en masse fyrige heste
under motorhjælmen. I en vejgaffel gik
det galt - og ambulancen havnede inde i
et hus. Jens og Ane la fredeligt og sov,
da Falck-bilen med et brag standsede få
meter f-a sengen.
Da siovet havde lagt sig. kravlede chauf
fören ud. så lidt på Jens, der roligt havde
sat sig op i sengen, og forklarede, at han
rent faktisk var på vej til Hobro.
Uden at fortrække en mine svarede Jens:
- Så ska’ do lii sonden om æ drawkjest,
a så æ et liiuud!

Hvis man har sin overbevisning, skal man
ikke lade sig bekymre med, hvad der si
ges og skrives
FR VII

Århus - for sidste gang!
Falck-stationen i Århus ligger tæt ved
havnen. For nylig måtte man i hast assi
stere, da en lettere påvirket cyklist var
kort i havnen. Vel anbragt på det torre
stod cyklisten og virrede lidt med hovedet
- han var fra selve Århus by
hvorefter
han sprang ud i havnen igen.
Vor fromand efter, og bjergningen lykke
des atter. Helt naturligt blev cyklisten kon
fronteret med spørgsmålet om. hvorfor han
sprang ud anden gang?
A sku’ bar' ne' å lås' cyklen . . .
Se det lidt fra oven
En redder fik for nylig stukket en gron
bugserseddel i hånden. Han skulle ud for
at hente en bil. og som sædvanlig kikkede
han lidt pa oplysningerne. Under vogn
mærket stod BAAS 66. Nu var han nyansat
og ville ikke virke dum. sa han korte af
sted uden at diskutere vognmærker med
vagtmesteren. Forklaringen kom på uhelds
stedet: En SAAB 99, der var væltet om på
taget.
I disse dårlige tider
. Harry Motor" påstås engang at have ud
talt. at den eneste måde, hvnrpå man kan
halvere sine udgifter til dæk er ved at
sæ’ge bilen og kobe en motorcykel uden
sidevogn.

var OFT IWE HGLDtCT^eC rcøRTe
SCACTtf R fSUTlK
HAwoe
Qluuice ßtfPFfQ.
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Kan kun i verden om én ting de enes
den. at hver storhed skal styrtes og stenes.
(Baglebispen i Henrik Ibsens
. Kongsemnene")
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Enhver redder ved fra sit
arbejde, at det som regel går
stærkt ved andcngangsfødsler. Undtagelsen var gen
fødelsen af flyvetjenesten nu kaldet Falcks Rednings
korps Beidringe A/S. Byg
ningen og leveringen af
AMBULANCE ISLANDER
voldte problemer. Så var der
strejke i England, så kunne
dit og dat ikke leveres, så
manglede en godkendelse
o.s.v. Endelig kom den - i
april 1974 - og så fik vi nog
le „papirproblemer“, der
først skulle løses.
Den officielle tilladelse til
ambulanceflyvning
indløb
først den 17. juli 1974, men
den lange ventetid har været
udnyttet til at udarbejde et
godt og effektivt alarme
ringssystem, således at lang
turene koordineres og flyet
udnyttes. Alene i juli måned
er fløjet 141 patienter og i
august henholdsvis 162 fly
vetimer, så successen er
hjemme.

station findes den nye in
struks om patientflyvning
samt et kort over flyveplad
ser. Så snart en Falck-station
modtager anmodning om en
langtransport med patient
kontaktes regionscentralen.
Denne videregiver til telex
centralerne i Århus, Køben
havn eller Odense, og de to
førstnævnte giver turene som
som forespørgsel til Odenses
vagtcentral. Her samles da
gen igennem forespørgsler til
næste dag, og om eftermid
dagen tilrettelægges flyvnin
gerne, hvorefter stationerne
får besked om, hvorvidt der
skal flyves eller ej.
Der er absolut ingen grund
til for en station at blive ked
af det, hvis en anmodning
om flyvning ikke kan efter
kommes. Det betyder blot,
at flyet kan udnyttes endnu
bedre på andre ture end den
forespurgte, eller også, at
pilottid og mekanikerpauser
skal efterkommes. Prøv igen
næste gang.

Regionscentralcrnc samler
meldinger
I va^finstruks på hver Falck-

Rapporter til Odense
Flyvning med ambulancefly
er vederlagsfri for alle abon
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nenter, der har inkluderet
patientbefordring over lange
afstande under dansk abon
nement. For amters og kom
muners regning sker flyvning
til priser tilsvarende priser
ne for landevejstransport.
For anden flyvning må be
tales efter aftale. Rapporter
ne skal som meddelt gå til
Odense, hvor prisfastsættelse
m. v. finder sted.
Flyveturen
FLYVEFALCKEN - Britten
Normann Ambulance Islan
der - er indrettet specielt
som ambulancefly. Der er
plads til to liggende patien
ter, den ene på et delvis fast
båreleje, den anden på en
normal Falck-ambulancebåre. For så vidt angår det fa
ste bårelcjc skal det dog be
tragtes på samme måde som
båre nummer to i en dob
beltambulance: En mulig
hed, der er til stede, men
ikke bruges så meget. Der
udover er der plads til to
siddende patienter. Flyets
besætning består af pilot og
falcRoline eller redder.
HJÆLP 6/

FLYVEFALCKEN
med
bringer normaludstyr som
en ambulance, d.v.s. genop
livningsudstyr, bækken, for
bindsstoffer o.s.v.
Marchhastigheden er 200250 km/t. Omsat i praksis
vil det sige, at FLYVE
FALCKEN udfører en nor
mal patientflyvning fra Aal
borg til Skovlunde på ca. 50
minutter. Selv om den natur
ligvis ikke er lydløs, er den
velisoleret, og indendørs fø
ler man sig godt tilpas. En
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af flyets specielle egenskaber
er, at den kan starte eller
lande på mindre end 300 m,
hvilket er ret enestående.
Alene i juli fløj maskinen
35.000 km.
Ambulanccflyvning
I hovedsagen benytter vi ci
vile lufthavne til start og
landing. Dog har forsvaret
givet tilladelse til, at vi må
benytte militære lufthavne,
også når flyvning er af hu
manitær karakter, d.v.s. am

bulanceflyvning og transpor
ter med lægebehandling un
de rvejs.
I det omfang, vi har ledig
kapacitet, og det skønnes
hensigtsmæssigt, udfører vi
selv ambulanceflyvning. I
andre tilfælde fortsætter det
gnidningsløse og glimrende
samarbejde med flyvevåb
nets helikoptere som hidtil.
De flyvende falcke: Fra venstre
Niels Thorup, Sonja Andresen,
Henrik Mainz (flyvechef) og Povl
Horn.
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Danmark rundt mei
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}ICkS FLYVENDE AMBULANCE
Frederikshavn/
Knivholt

Læso

Alborg

‘sthimmerland

• Hadsund

/Anholt

Randers

Tirstrup
nesminde •

Kobenhavn/
Skovlunde
Samso

Kobenhavn
Værlose
Kalundborg

Odense
Beidringe

Kobenhavn
Roskilde

Kobenhavn
Kastrup

Ringsted

Sydfyn/'
^Tåsinge

adborg
Æro

• Nykobing Falster

Bornholm

Nakskov
Maribo-Rodby
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rAvno

Ronne
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VEJEN MOD NORD
SJÆLLANDS BRANDVÆSEN?
Den 1. april overtog Falck brandslukningen i
Hillerød. Ud over at det naturligvis betyder nye
og spændende opgaver for brandmænd og red
dere i Hillerød, og at en ny station i byen er i
udsigt, synes der med denne overdragelse at være
skabt de bedste betingelser for et samlet og slag
kraftigt Falck-brandvæsen i Nordsjælland med
Hillerød som hovedstation i området.
184

Nord- or sydlige flanker
i orden
Lader vi det nordsjællandske
distrikt følge Frederiksborg
amts grænser cr det naturlige
centrum Hillerød. Falcks
gamle station i byen får en
afløser i løbet af kort tid.
Den nye station kommer til
at ligge ud mod Herredsvej,
en omfartsvej, der i modsætHJÆLP 6/74

ning til de fleste andre kun
befinder sig få kilometer fra
byens naturlige centrum, Ho
vedgaden og Frederiksborg
Slot. Mod nord dækkes
brandslukningen af Falckstationerne i Helsinge og
Gilleleje, der ud over gode
lokaliteter har taget mange
fornuftige initiativer i brand
slukningsmæssig henseende.
I øst dækkes brandsluknin
gen af kommunale brand
væsener i Tikøb og Fredens
borg,
medens
Helsingør
Brandvæsen og Falck på
flere områder arbejder sam
men. Bl. a. bor man under
samme tag.
I syd varetages brandsluk
ningen af Falck i Hørsholm,
og byerne Bloustrød og Al
lerød dækkes af Falck-stationen i Birkerød. Inden for
en overskuelig fremtid sandsynligvis 2-3 år - er det
korpsets agt at bygge en
Falck-station i Allerød.
Mod vest varetages brand
slukningen af Frederiksværk,
Hundested og Frederikssunds
Brandvæsener, medens Falckstationen i Stenløse også ta
ger en bid af amtet, når det
gælder brand.
HJÆLP 6/74

Enhedsbrandvæsen?
Når det brænder i Køben
havn er man vant til, at et
enhedsbrandvæsen, Køben
havns Brandvæsen, slukker.
Der er næppe nogen, der
kunne drømme om, at hver
bydel skulle have sit brand
væsen i hovedstaden. Brand
væsenet rykker ganske vist
ud fra flere godt placerede
stationer, men den omstæn
dighed, at brandmændene
har samme baggrund og ud
dannelse, og at materiellet
er ensartet, gør, at brand
folkene smelter sammen i en
enhed, når den røde hane
skal bekæmpes.
Falck har nu mulighed for
at bidrage til en tilsvarende
ensartet brandslukning i sto
re dele af Nordsjælland. I
Hillerød har vi placeret di
striktsleder Erik Johnson,
som naturligt vil blive den,
der sammen med de lokale
brandinspektører skal koor
dinere Falcks slukningsar
bejde ved større brande.
Materiellet på de nuværende
fem og kommende seks
Falck-stationer vil om få år
være ensartet, og reddere og
brandmænd vil have samme

Falck-stationen i Hillerød har al
lerede været i ilden mange gan
ge siden brandvæsenets nyord
ning.

uddannelse, baggrund og ar
bejdsform. Uanset hvilke pla
ner, der i øvrigt lægges for
samarbejde mellem brand
væsener, vil en så total ens
artethed absolut give sig ud
slag i mere effektiv brand
slukning.

Materielfordcle
Tænker man sig brandsluk
ningen i Nordsjælland stan
dardiseret på nævnte måde,
er det ikke urealistisk at fo
restille sig en vis integration
af materiel. Naturligvis vil
en station som Falck i Hille
rød skulle have større mate
riel end de øvrige på grund
af byens karakter og slottet.
Men i alarmeringsfasen kan
dette anvendes, hvis et af de
andre byers få store brand
objekter meldes i brand.
Normalt vil et brandvæsen
altid rykke ud til sin brand,
hvorefter brandinspektøren
afgør, om nabobrandvæsenet
skal tilkaldes. Et nordsjæl
landsk enhedsbrandvæsen vil
i højere grad kunne afsende
materiel fra flere stationer
samtidig. Og de netop fær185

Planer og økonomi
For de nordsjællandske kom
muner betyder et sådant
større
landområde
med
Falck-brandvæsen ikke en
øget økonomisk belastning.

Det gengivne avisudklip fra
Frederiksborg Amtsavis og
Ugeavisen for Hillerød, Al
lerød og omegn tyder på, at
økonomien er rimelig. For
delene i effektivitet er klare,
og tilvækst i et områdes
brandberedskab betyder til
vækst for Falck-stationen,
hvilket igen smitter af på
områdets
ambulancemand
skab, da der vil være flere
fastansatte på Falck-statio
nen på vagt eller i reserve.
Om andre kommuner vil
være med i en sådan opbyg
ning er helt og holdent kom
munalbestyrelsens
sag.
Brandloven stiller en kom
mune frit. Men det er vor
opfattelse, at vor overtagelse
af brandslukningen i Hille
rød vil betyde, at vi kan til
byde hele området cl større
og mere slagkraftigt brand
væsen under de kommunale
brandinspektørers kontrol og
under økonomiske vilkår,
som er aftalt med Kommu
nernes Landsforening.

1.4.1974 havde et sam
arbejde med
Hillerød
Brandvæsen, der bl. a.
gik ud pa, at korpset
garagerede og fremførte
brandkoretojerne og på
begyndte rednings- og
slukningsarbejdet, indtil
det blev overtaget af de
fremmødte, kommunale
brandfolk.
Det nye og spændende
er nøk snarere, at se en
ny stor station tage form
- og så hen ad vejen at
være med i den struktur
ændring af brandsluk
ningstjenesten, som er en
følge af den nye over
enskomst med Hillerød
Kommune.
Personalet i Hillerød har
jo ikke just været for

vænt med plads og gode
faciliteter, for stationen
har i mange år været for
lille, selv om stationerne
Birkerød, Hørsholm, Fre
deriksværk, Helsinge og
senest Gilleleje og Sten
løse, har været en vældig
og nødvendig aflastning.
Men det er ganske rigtigt
at Hillerød, ud fra en
geografisk god placering
og af bemandings- og
bestykningsmæssige
år
sager, vil være et natur
ligt centrum for korpsets
aktiviteter i Frederiks
borg Amt.
Ved bygning af en ny
station vil der kunne
skabes muligheder for
centralisering af brand
slukningsmæssige- og an-

-auiAsa
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dige mødeplaner for bl. a.
Kronborg Slot, Fredensborg
Slot og Frederiksborg Slot
tyder pä, at man har haft
øjnene åbne for den nye
slagkraft i de nordsjælland
ske brandvæsener. Før i ti
den hvilede mødeplanerne
på en stor indsats fra Kø
benhavns Brandvæsen. Nu
påregner
de
kommunale

Distriktsleder Erik Johnson,
Hillerød:

Nu er det jo ikke særligt
nyt for reddere og brand
mænd i Hillerød at be
skæftige sig med brand
slukning - for korpset
har i mange ar vare
taget brandslukningen i
Hillerøds omegnskommu
ner, ligesom man siden
1931 og indtil indgåelsen
af den nye brandsluk
ningsoverenskomst
pr.
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Kommunens brandinspektor kan
befries for mange administrative
pligter ved en Falck-overenskomst.

brandvæsener, Falck og Ci
vilforsvarskorpset i Hillerød
at kunne klare sagen selv.
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dre funktioner, og herun
der opbygning af en sty
rings- og vedligeholdel
sestjeneste for områdets
brandstationer.
Distriktet har i flere år
varetaget disponering af
områdets reservekøretøj
er, medens slangepleje og
vedligeholdelse af røg
dykkerudrustning har væ
ret overladt stationerne
i Gladsaxe og Lyngby.
Dette har naturligvis for
længet transport- og eks
peditionstiden, men det
fungerer egentlig udmær
ket.
Nu skal man jo nok være
lidt varsom med at gøre
store stationer større for vel er der opgaver,
der kan og bor centrali
seres, men udfra et be
redskabssynspunkt
må
der også pa de mindre
stationer med brandsluk
ning være sekundære op
gaver til beskæftigelse af
det forøgede beredskab,
der som regel er en fol
ge af brandslukningsfor
pligtelse.
Men begge dele kan ud
mærket tilgodeses, når en
ny station bliver en reali
tet, og netop ovennævnte
styrings- og vedligehol
delsesfunktioner er op

lagte
centraliscringsemner, ligesom depoter for
reservemateriel,
skum
væske og personlig ud
rustning m. v., bør sam
les centralt, således at
udnyttelsesgraden forbed
res og investering på de
enkelte stationer undgås.
Desuden vil centraliserin
gen af reparations- og
vedligeholdelsesfunk 
tionen kunne løses på
en mere rutineret og kva
lificeret måde.
På det uddannelsesmæs
sige område skulle der
også være gode mulighe
der for en centralisering.
Stationsprojektet omfat
ter veldimensioneredc un
dervisningslokaler, kom
bineret med slange- og
øvelsestårn, og da grund
arealet er ca. 12.000 m2
skulle der blive tumle
plads nok.
Stationens
normering
med
automobilsprøjter,
slangetenderc, drejestige
og pahængsstige samt for
skellige ambulancetyper,
herunder
specialambu
lance til sengetransport,
redningsvogn og i øvrigt
alt sædvanligt brand- og
redningsmateriel, mulig
gør alle former for lokal
grunduddannelse.

På grund af stationens
centrale beliggenhed kan
ambulanceuddannelse
endvidere
kombineres
med hospitalspraktik på
Frederiksborg Amts Cen
tralsygehus, hvor narkoseoverhege P. NørskovP et ersen i mange år har
stået for uddannelsen af
vort nordsjællandske per
sonale.
Alt i alt skulle stations
byggeriet sætte skub i
mange nye aktiviteter så travlhed vil nok præge
de kommende år.
Som et apropos til ti
dens sparedebat har pres
sen påpeget, at den nye
overenskomst har været
økonomisk
fordelagtig
for Hillerød kommune uden at det har skadet
effektiviteten.
Det cr afgjort det væ
sentligste - at et brand
væsen bade cr effektivt
og billigt. Når effektivi
tet og fornuftig økonomi
kan forenes - kan man
vel ikke bebrejde de fol
kevalgte kommunalpoliti
kere, at de vælger et sam
arbejde med Falck.

*

Johnson.

Udklip fra
Frederiksborg Amts
Avis
10/7 1974
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Da abonnent
174.366
sendte FALCK
på spejderlejr
Hvad får jeg egentlig for mit Falck-abonnement?
Et spørgsmål, som vore stationer og salgsinspek
tører stilles overfor hver dag. Og det er lige så
svært at besvare som let at stille. For hvad får
man? Vil ens hus brænde? vil der springe et vand
rør? kan man forvente et kæmpeforbrug af for
bindsstoffer, fordi ens børn er mere vilde end
andres? Eller vil abonnenten, familien eller med
arbejderne i hans virksomhed få et pludseligt be
hov for mange sygetransporter på grund af ét
eller flere ulykkestilfælde?
Sådan kunne vi blive ved. Når vi har rejst spørgs
målet, er det for at fortælle om, hvad en af vore
abonnenter har fået. Abonnenten hedder Det
Danske Spejderkorps, og abonnementet dækker
efter papirerne ambulance- og sygetransport, som
ikke er dækket af det offentlige. Det lyder jo ikke
af ret meget, og man skal vide en del om syge
sikringslove og sygehuspraksis for at finde ud af,
at abonnementet bl. a. betyder, at syge spejder
drenge eller -piger kan komme hjem til deres for
ældre uden udgift, for at nævne et typisk behov,
som den offentlige sygesikring ikke dækker. Men
læs en gang, hvad abonnementet også dækkede,
da spejderne fandt på at lave Skandinaviens stør
ste spejderlejr i Vesthimmerland.
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Spejderkorpset
Det Danske Spejderkorps er
midt i 60'erne ligesom Falcks
Redningskorps. Man har for
få år siden sluttet drenge og
piger sammen i et korps, ak
kurat som Falck for få år
siden lukkede andre piger
end fru Kaufmann ind i den
uniformerede styrke.
I ugen fra den 25. til 3l. juli
arrangerede
Det
Danske
Spejderkorps en landslejr på
Hess’ jorder ved Hvalpsund.
Hess er en herregård - for
resten Danmarks eneste til
bageblevne stråtækte - og
beliggenheden cr lige så skøn
som historisk minderig. Vest-

himmerland med Vitskøl
Kloster, Johannes Jensens,
Tit Jensens og Jeppe Åkjærs
fødesteder, i nyere tid dog
lige så kendt for Frederik
IX’s jagtgård i Trend.
En landslejr lyder ikke af no
get, når man læser ordet i
sammenhæng i et blad. I
dette tilfælde betyder det en
„by“ af telte, fordelt på
1.500.000 m2 med 17.222
spejdere.
Tænkt på alt
Lige så vel som en rigtig by
skal kunne fungere, skal en
spejderby det også. Der må
tænkes på alt - og det blev
der. De almindeligste ting
som madsteder, toiletter og
bydistrikter er selvklare. Su
permarkeder, veje og stier
lidt mindre selvfølgelige.
Men hvem tænker på brand
slukning, vandtryk, hospital
og ambulancetjeneste? Det
gjorde spejderne, og her kom
forbindelsen med bl. a. Falck
ind i billedet.

Falck-station
Hospitalstjenesten blev orga
niseret som et feltlazaret un
der overlæge, dr. med. Erik
Molktes ledelse. Læger, syge
plejersker og en enkelt Røde
Kors-mand, Jørgen Klem

nit z, udgjorde personalet alle på frivillighedens grund
lag. Militæret leverede telte,
og „hospitalet“ kom til at
bestå af to sengeafsnit med
plads til i alt 65 patienter,
en akut
modtageafdeling
med specialer såsom „sy
ningssektion“,
tandlægekli
nik, apotek og journalsek
tion. Uden tvivl blev en
masse katastrofeteorier af
prøvet i praksis, og det kan
ikke undgå at give betydelig
erfaring.
Spejderbyen var delt op i
distrikter, alt efter hvilket
amt de unge mennesker kom
fra. Hvert distrikt havde sit
særpræg med figurer, ind
hegninger, bålpladser o. s. v.

Et net af brandbælter, køre
veje og stier forbandt distrik
terne og holdt sammen på
byen. Hvert distrikt havde
sit brandsluknings-og første
hjælpsudstyr med uddannede
spejdere som personale, og
udstyret blev kontrolleret
inden den egentlige lejrs
start.
Men transporten fra byens
distrikter til felthospitalet
skulle ordnes.
Assistent Erik Hansen fra
Alborg, der er allestedsnær
værende i det nordjyske,
første-hjælpsinstruktør
og
gammel spejder, fik overdra
get opgaven med hjælp fra
de omliggende Falck-stationer i Farsø, Års og Ålestrup.
Når en gammel spejder ser
en spejderlejr, kløer det i
fingrene, og han kan ikke
lade være med at gøre en
ekstra indsats. Og da Erik
Hansen under stationsleder
Harboes ansvar fik denne
opgave, begyndte han derfor
at organisere ikke mindre
end sin egen Falck-station.
Frivilligt mandskab

En gammel mandskabsbyg
ning fra Farsø kom til lejren
pr. blokvogn, og Hansen gik
til direktør E. Bødker og fik
tilsagn om en personvogn,
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en reservesprøjte og en ud
tjent ambulance. Der blev
sat opslag op på Falck-stationerne i A lestrup, Ars,
Farsø, Løgstør, Terndrup og
Nibe, og ikke mindre end 35
Falck-folk meldte sig til fri
villig tjeneste på skift.
Snart stod det klart, at op
gaven for Falck og CFkorpset med vandforsyning
og anden hjælp var så nært
beslægtede, at man kunne
mere i fællesskab - og så
sluttede Erik Hansen det
grusomme, privatejede firma
Falck sammen med det statsprivilligerede CF-korps. I
fuld forståelse med kolonnecheferne Papc fra Herning
og Risberg fra Thisted.
Resultatet blev en rednings
station i spejderstil med am
bulancetjeneste til felthospi
tal og brandslukning som
opgave.

Ambulancer
Den udtjente ambulance,
som Hansen fik lovning på,
var for udtjent. Det var en
sekscylindret INTERNATIO
NAL, men den gik kun på
cyl., så Hansen og Harboe fiksede en Mercedesambulance i stedet. Derud
over fik stationen en syge
transportvogn og en person
vogn, der dog kun måtte
bruges om dagen, idet lar
men fra gearkassen vækkede
spejderne ved nattetide.
Et ikke forudset problem var
de bløde veje, der nødven
diggjorde, at Falck satte en
Land-Rover i drift til sid
dende patienter, medens ci
vilforsvarskorpset kom med
en feltambulance, der til
med krævede dobbeltudkob
ling, så Falck-redderne kun
ne få genopfrisket deres
gearskifteegenskaber i disse
tider med automatiske trans
missionssystemer.
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Brandtjeneste
For ikke at få vrøvl med
Statens
Brandinspektion
holdt man sig naturligvis ef
terretteligt, at en „by“ på
over 15.000 indbyggere skal
have flere slukningstog. Falck og CF kom med et
hver, og desuden blev der
suppleret op med diverse
materiel, ud over det, der
forefandtes i hvert distrikt.
Personel
Hver dag bestod bemandin
gen af 5 Falck-reddere, 3
CF’ere og 6 uddannede
spejdere. Om natten gik man
lidt ned i beredskab. Ambu
lancetjenesten foregik på den
måde, at der fra distriktet,
hvor ulykken var sket, blev
kaldt op til Falck/CF, hvor
efter ambulance, fcltambulance,
personvogn
eller
Land-Rover blev afsendt, alt
efter
opgavens
karakter.
Transporten gik herefter til
feltlazarettet, der modtog og
behandlede patienterne. Her
med sluttede spejderstatio

nens opgave. Videre trans
port til Farsø sygehus blev
rekvireret fra de normale
Falck-stationcr i Års, Farsø
eller Ålestrup.
Brandslukningen blev til
kaldt på samme måde. Udrykningslcdcren kunne her
efter skønne, om Falcks
„moderbrandvæsen“ fra Far
sø skulle tilkaldes eller ej.
Det skete slet ikke under
hele lejrperioden.

Sjov opgave med 370 ture
- Det har vieret en sjov og
lærerig opgave,
fortæller
Erik Hansen, der ud over
Falck-uniformen naturligvis
bar spejdertørklæde.
- Jeg var på posten fra „for
lejren“ (den endelige tilrette
lægning) begyndte den 19.
juli til et par dage ind i
august, hvor vi brød op.
- Vi nåede i alt at køre 370
ture til og fra spejderhospifalet i den tid, vi var der.
Men det hele kunne ikke
have ladet sig gøre, hvis vi
HJÆLP 6/74

Spejderlejrens egen ambulance
på besøg i Lazarettet.

ikke havde hajt sä mange
kolleger, der helt frivilligt
meldte sig og gik i turnas,
sä opgaverne blev løst til
alles tilfredshed.

Spejderlejren i tal
Ud over de omtalte 370
assistancer i selve lejren
foretog Falck-stationerne

i Alestrup, Års og Farsø
i alt 55 ambulance- og
sygetransporter samt 15
assistancer til havarere
de biler. 6 spejdere blev
fløjet hjem med Falckfly.
Et sørgeligt uheld skete,
da bestilt fyrværkeri til
afslutningsfesten eksplo
derede på fabrikken,
hvilket medførte fabriks
ejerens død.
Få dage før afslutningen
blev der med stationsle
der Johs. Harboes as
sistance fremskaffet nyt
fyrværkeri, så spejder
nes fest blev reddet.
HJÆLP 6,74
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SOMMERENS
DRUKNEULYKKER
Så gik endnu en sommer.
Vejrmæssigt på godt og
ondt. Ulykkesmæssigt en af
de bedre. I juni, juli og
august har Falck-stationerne talt antallet af drukne
ulykker. I alt blev det til 170,
hvilket må siges at være
bedre end ventet. Antallet
af omkomne ved drukne
ulykker i de tre måneder
blev 47. Også en bedring i
forhold til det ventede nor
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male antal på et lille hun
drede.
Af Falck-stationernes mate
riale fremgår, at der i ugen
fra den 15/7 til den 21/7
skete flest drukneulykker.
Interessant er det også at
konstatere, at de fleste (19)
druknede mere end 100 m
fra strandbredden.
Specificeres tallene for ud
rykninger til drukneulykker
på de tre måneder bliver

resultatet 57 udrykninger i
juni, 66 i juli og 47 i august.
Medens 19 omkom på
åbent hav ved drukning ikke ved sejlads, var tallene
for strandbred 14, soer, mo
ser og mergelgrave kræve
de 7 omkomne, medens
swimming-pools og havebas
siner m. v. krævede 2 om
komne. Indendørs (i bade
kar m.v.) druknede ingen og
af andre årsager druknede 5.
HJÆLP 6/74

Samtale med fuldmægtig G.D. Harkamp, drifts
afdelingen, København, gennem hvis hænder
København A/S’s skader vandrer, i en for os
andre at se, uendelig strøm.

Hvor mange skader laver korpset ca. om året?
En skadcanmcldelse er jo ikke ensbetydende
med, at det er korpsets personale, der er skyld
i skaderne, men antallet af skadeanmcldclser
for hele koncernen var i 1973 2.788, men her
spiller vejret en væsentlig rolle, for en vinter
med sne og is kan forrykke tallet i betydelig
grad opefter.

Er der en bestemt type skader, der bliver ved
med at gå igen?
For at besvare dette spørgsmål må man skelne
mellem to ting: Skader opstået under kørsel
og skader forvoldt ved stationært arbejde.
Af skader under kørsel er sammenstød under
hakning på en deprimerende måde et mørkt
kapitel, og det gælder især hakning med to eller
flere reddere siddende i vor vogn. „I gamle
dage“ foregik al hakning med en medhjælper
ude af vor vogn, for at se efter om hakning var
mulig, og det synes beklageligvis at værc gået
i glemmebogen.
Skaderne af stationær art opstår i særdeleshed
ved af- og pålæsning, og jeg har tit undret mig
over, hvordan en vogn kan løbe ned af vor vogn
og ind i andre parkerede vogne, når der på
spilwiren sidder en hanefod med to kæder fast
gjort omkring for- eller bagaksel på den assi
sterede vogn.

Kan det skyldes, at vore reddere får for lidt at
vide om de forskellige vogntyper, eller er det
simpelt hen, fordi man har for travlt?
Med en så ganske glimrende hjælp, der er stil
let vort personale til rådighed gennem hånd
bogen „Autohjælp“, med undervisning på
Landtransportskolen og med så store mulig
heder for at spørge sig for via radio til statio
nen, skulle man ikke tro nogen behøvede at
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løbe ind i skader på grund af uvidenhed om de
forskellige vogntyper, og m. h. t. travlhed har
jeg endnu ikke oplevet, at en redder ikke fik
tid til at udføre sit arbejde med omhu fremfor
at risikere skade på en kundes vogn.
Er der nogle bestemte vogntyper, der er „særligt
vanskelige“?
„Særligt vanskelige“ vogntyper er der taget
højde for i „Autohjælp“, men af gengangere
findes skader på traverserne af Ford-vogne, på
styretøjsstabilisatoren på VW-busser og vare
vogne og så udstødningssystemet på smertensbarnet Citroen I.D. 19.

Hvor mange procent af skaderne mener du
kunne have været undgået, hvis man havde
stoppet op og tænkt sig om?
Vi ved da godt, at skader ikke helt kan undgås
inden for vort arbejdsfelt, men mon ikke man
kunne reducere antallet af skaderne med 20—
30 % ved at skærpe ansvarsfølelsen og udvise
omhu over for de værdier, som vore kunders
vogne nu engang repræsenterer.
HJÆLP 6/74
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Hvordan reagerer vore abonnenter, når de kon
staterer, at vi har lavet skade på deres vogn?
Gennemgående tager vore kunder en skade
med fatning, men det er jo altid ærgerligt at
blive påført en skade, som giver ulejlighed ved
at skulle anmelde skaden til forsikringsselska
bet, ved at skulle få vognen til reparation og
ved at skulle undvære vognen unødvendigt, så
jo flere skader, vi kan undgå, des bedre. Folk
siger ikke deres abonnement op på grund af
en påført skade, men det kan ske i tilfælde,
hvor vort forsikringsselskab afviser at være er
statningspligtig, når ansvaret for skaden ikke
kan pålægges vor redder. Det har folk svært
ved at forstå.

„Forsikringen betaler jo“

Det er rigtigt, at forsikringen betaler skaderne,
men vi må ikke glemme, at det er os, der be
taler præmierne for forsikringerne, og jo flere
skader jo højere præmier. M. h. t. skaderne ved
stationært arbejde bliver disse betalt af Baltica,
som så hvert år sender os en opgørelse over ud
betalte skadebeløb tillagt administrationsudgif
ter, og det kunne være rart, om vi kunne få
presset denne ret betydelige udgift ned til et
minimum.

Eksempler på skader, der sagtens kunne have
været undgået.
Slæbning af en lastvogn med trykluftbremscr i
wire uden at tænke på, at der ikke produceres
tryk til bremserne, når motoren ikke er i gang
på lastvognen. Anbringelse af en bugseret vogn
uden bremser på skrånende terræn uden at
lægge klodser foran hjulene, manglende sikring
af vogne på ladet af vor vogn, udeladelse af
ekstra sikringswirc på vogne ophængt i kran
eller på grill, ja, jeg kunne blive ved, for der
begås ting i ubetænksomhed af mange varie
rende kategorier. Men jeg er efterhånden blevet
så garvet, så intet kan forbavse mig.
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Er redderne flinke til anmelde skete skader?
Her må jeg give såvel vore reddere som vore
ledere en fjer i hatten, for det er sjældent, at
jeg skal på detektivarbejde for at finde frem til
en skade, som ikke er blevet anmeldt, og det
er undtagelser, at der forekommer usandfærdige
indberetninger, og må jeg benytte lejligheden
til at slå fast, at det er nytteløst at ville be
smykke en skadeanmeldelse, for det rette for
hold kommer altid frem før eller siden. Noget
af det værste at blive stillet overfor er at finde
frem til en skadevolder, hvor flere stationer og
selskaber har været indblandet i transporten af
en vogn.

Gode råd, du gerne vil give.
Ja - lad mig sige det så indtrængende som
muligt: „Lad være med at tage unødvendige
chancer i trafikken.“ Her tænker jeg især på
fremkørsel under udrykning for rødt lys i et
lysreguleret kryds. Et sammenstød her kan
blive skæbnesvangert for såvel andre trafikan
ter som for personerne i udrykningskøretøjet.
Det er ikke rart at skulle køre i rullestol resten
af sit liv.
HJÆLP 6/74
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UHELD VI KAN LÆRE AF

Hvis du bliver stævnet!
Det er noget ganske men
neskeligt, at vi altid søger
at udskyde det ubehagelige
af vores tanker. Eksempel
vis er de fleste vel overbe
vist om, at „færdselsuheld
er noget, andre kommer ud
for" - pudsigt nok samtidig
med, at vi køber lodsedler
i håbet om at få den store
gevinst!

I Falcks rapport om ulykker
med ambulancer under ud
rykning kan man læse, at vi
ikke - selv med en del ud
rykningskørsel - oftere end
andre kommer ud for trafik
uheld.
Alligevel kan det ikke und
gås, at vi med vore snart
2200 selvkørende enheder i
den stadigt tættere trafik
bliver impliceret i sammen
stød og uheld af større eller
mindre omfang.
Er der sket et trafikuheld,
hvor politiet har optaget
rapport, vil sagen på et el
ler andet tidspunkt ende i
retten til afgørelse. Forinden
vil politiet have forelagt et
anklageskrift for den eller
de personer, som måtte
have overtrådt en eller
flere af færdselslovens pa
ragraffer.
Når retsmodet er berammet
til foretagelse, udsendes
indkaldelser til såvel tiltalte
og vidner som forsikrings
selskaber. De sidste ind
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kaldes til varetagelse af de
økonomiske interesser i sa
gen. Såfremt et køretøj ikke
er kaskoforsikret - og det
er hovedparten af korpsets
køretøjer ikke - skulle eje
ren af dette køretøj også
indkaldes for at få lejlighed
til at fremsætte evt. krav
vedr. reparation m. v.
Dette sidste sker imidlertid
ikke altid, måske fordi poli
tiet eller retten går ud fra,
at køretøjerne i almindelig
hed er kaskoforsikrede. I
korpsets tilfælde kan det
altså „smutte“, at vi ind

kaldes. Derfor bør den red
der, der modtager stævning
eller indkaldelse til rets
møde, altid sørge for, at sta
tionslederen underrettes om
det forestående retsmode,
så hovedkontoret ved be
sked.
På denne måde vil korpset
få lejlighed til at møde op
og fremsætte evt. krav sam
tidig med, at man vil kunne
yde den pågældende red
der bistand, hvilket jo nok
kan være meget rart, da de
færreste vel har større er
faring i vidneafgivelse etc.

Dette kan også ske for dig
HJÆLP 6/74

BREVE UDEFRA

Falck Zonen
Haslev
Undertegnede ønsker herved at udtrykke sin anerkendelse over for Falck i Haslev for
den hjælp, der blev ydet i Ulse Forsamlingshus den 24. februar kl. 0Q.35 i forbindelse
med et hjertestop.
Assistancen blev udført hurtigt og med megen situationsfornemmelse. Det skal specielt
bemærkes, at kørslen fra Ulse Forsamlingshus til Haslev sygehus på glatte, snoede biveje
blev udført på en sådan måde, at man hele tiden kunne arbejde i ambulancen, samtidig
med at patienten meget hurtigt blev transporteret til sygehuset.
Venlig hilsen
Allen W. Jensen,
læge
PS: Min kone, der er narkosesygeplejerske, slutter sig til hyldesten.
Station Haslev oplyser, at turen blev udført af redderne Preben Hansen og Vagn Jensen.
HJÆLP 6/74
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Falcks Redningskorps
Thisted
Vi sender mange hilsener fra os i Sundsvall og siger tak for den hjælp, vi fik af personalet
i Thisted.
Mange hilsener
A. Svensson,
Sundsvall, Sverige
Station Thisted oplyser, at familien Svensson var så uheldig at knække bilnøglen, netop
som familien skulle påbegynde hjemrejsen.
Forhandlere nær og fjern var ude af stand til at hjælpe, så redningsfører A. Larsen
mobiliserede sin finmekaniske snilde, svejsede nøglen sammen og fik alle hakkene til
at passe. Ratlåsen klikkede, motoren startede, og familien Svensson nåede færgen i
Frederikshavn.
Falck Zonen
Nørresundby
Vedlagt en beskeden erkendtlighed for den usædvanlig fine behandling og service, som er
blevet ydet mig i forbindelse med flytning af min båd m. m.
Jeg er klar over, at der i Falcks abonnementsbetingelser ikke står skrevet noget som
helst om den slags service, men at den bygger på en hjælpsomhed, som desværre ses
sjældnere og sjældnere.
Jeg håber, at I selv vil have ulejlighed med at købe morgenbrødet. På grund af mit arbejde
har jeg desværre ikke mulighed for selv at aflevere det, og at aflevere det om aftenen
til brug om morgenen, er jo nok ikke nogen god idé.
Med venlig hilsen
og tak for hjælpen
Kaj S. Bach
Falcks Redningskorps
Falck-Huset
Som deltager i „Svagføres rejseforening af 1952" til Garda m. v. her i foråret 1974 føler
jeg trang til at udtrykke min beundring for Deres Falck-folks store arbejde. Altid ser man
dem smilende med godt humør og en hjælpsomhed uden lige, og det ligegyldigt hvad de
handicappede beder om hjælp til. Selv da de ønskede en sejltur på „Killersee“-søen, var
der ingen problemer. Kørestolene blev løftet ned i en lille motorbåd, medens kaptajnen
på båden måbede. Falck-assistent Ole Fyrsterling er en strålende leder på disse ture.
Redderne Jens Bruun, Næstved, Jens Hansen, Næstved, Axel Nielsen, Korsør, og Stig
Peiliche, Lvngby, som var med på ovennævnte to ture, var alle vældig gode repræsen
tanter for Falck.
Med venlig hilsen
Vita Kielgast
Direktionen
De Danske Redningskorps
Da jeg mandag den 8. juli var på vej hjem fra Rørvig, måtte jeg på grund af at koblingen
svigtede, standse i Herrestrup, hvorfra jeg alarmerede Deres station i Nykøbing Sj.
Kort efter kom en af Deres vogne, stationeret i Roskilde og alarmeret over radioen. Denne
vogns fører var en ganske ung mand, der viste sig at være lige så effektiv som høflig og
elskværdig. Han prøvede først at stramme koblingen, men da dette viste sig at være util
strækkeligt, tog han vognen på ladet og os - min kone og jeg - i førerhuset og kørte os
hjem og derefter vognen til værksted.
Jeg vil gerne have lov at takke for en enestående god behandling, og jeg beder Dem
lade min og min kones tak gå videre til den meget elskværdige fører af vognen.
Venlig hilsen
Max Guldager
Station Roskilde oplyser, at assistancen udførtes af redder Bent Larsen.
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LIDT OM
— bjergning med
omtanke
— ødelagte
landeveje
— »overtræksstøvler«
til kranvogne etc.
Sidste år præsenterede et sjællandsk
vejvæsen os for en regning på 2530.000 kr. for udbedring af skader, vi
havde lavet på vejbelægninger under
bjergningsopgaver.
Skaderne opstår, når man på asfalte
ret vej benytter sig af de moderne
bjergningsvognes hydrauliske anker
skovle - eller „spadekløer“, som de
også kaldes. Disse, der jo er beregnet
til brug i blød jord og andre steder,
hvo# underlaget ikke tager skade, bo
res ned gennem vejbelægningen for
at øge bjergningsvognens ankerværdi
og dermed spilkapacitet. I tilfælde,
hvor liv og store værdier er i fare, og
tidsforbruget er afgørende for rednin-
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gen, kan det forsvares at bruge anker
skovlene på vejbelægningen, men til
almindelige bjergningsopgaver må
denne fremgangsmåde ikke anvendes.
Man tindersøgte derfor, om det ved
brug af særlige trykplader eller „over
træksstøvler“, om man vil, var muligt
alligevel på landevejen at benytte an
kerskovlene og derved få øget anker
værdien.
Maskinfabrikken i Haslev fandt i sam
arbejde med instruktørerne på Landtransportskolen frem til en klods med
en meget ru „underflade“, og denne
„støvle" har i foråret været genstand
for adskillige forsøg under forskellige
vej- og vejrforhold. Forsøgene blev
udført med skolens bjergningsvogn og
Scania’en fra Hillerød, betjent af H.
Wegeberg og assistent Jens Morten
sen samt redderne Evald Olsen og
Jørgen Hansen.
Forsøgene viste, at brugen af „støv
ler“ ikke øgede ankerværdien mere,
end brug af fodbremsen ville have
gjort. Konklusionen bliver derfor, at
BRUG AF ANKERSKOVLE VED
BJERGNING PÅ LANDEVEJ IKKE MÅ
SKE, med mindre tiden er afgørende
for livs eller store værdiers redning.
Instruktør H. Wegeberg, Landtransportskolen, giver på næste side nogle
råd.
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To bjergningsvogne af samme type (og med sam
me vægt) arbejder sammen.

Nogle praktiske eksempler og råd

I almindelighed bør man finde sig eg
nede ankre i form af faststående gen
stande (træer etc.), forbipasserende
lastvogne, der kan „lånes“, eller en
anden kranvogn.
Er køretøjet (vogntoget) kørt helt i
grøften og står parallelt med vejen,
bør man søge at trække havaristen op
forlæns, da man hermed kan benytte
havaristens styrende hjul og på denne
måde lettere får den op.
Er havaristen placeret således, at
længderetningen peger imod vejen,

trækker man selvfølgelig i den ende,
der er nærmest vejen.
I begge tilfælde benyttes to-punktsanhugning med udligningswire og
blok, så trækket bliver fordelt ligeligt
på de to anhugningspunkter. Det er
altid af afgørende betydning, når der
arbejdes med to kranvogne, at der be
nyttes én blok, så vognene derved er
koblet ind på samme system. Man må
altså ikke gøre spilwiren fra de to
kranvogne fast på havaristen to for
skellige steder.
H. Wegeberg

Den gnistfrie kloakafdækningsplade

er „opfundet“ på Arhus-stationen, da
man her mente, at materiellet i olieskadebekæmpelsens trin l-pakning
ikke var tilstrækkeligt.
Afdækningspladens udseende og kon
struktion fremgår af omstående foto
og tegning. Skumgummipuden og alu
miniumspladen placeres over kloak
dækslet, hvorefter den nederste
„krog“ stikkes gennem dækslet og
drejes, således at man med møtrik og
spændskive kan spænde afdæknings
pladen fast og dermed opnå en effek
tiv tætning.

Konstruktionen består af et 1/2"-rør
samt en V2"-stang og en 4 mm plade
(400X400 mm), alt af aluminium. Des
uden bruges en møtrik og spændeski
ve af aluminium eller messing, såle
des at man får en helt gnistfri kon
struktion. Selve tætningen sker med
en 10 cm tyk skumgummipude.
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Flida

Arhus-kloakpladen i tegning og foto.

Alle er formodentlig enige om, at man
ikke bør begive sig ud i trafikken uden
kørekort og kendskab til de gældende
færdselsregler. Alligevel er der hvert år
utallige, der praktiserer dette - blot til
vands, idet mange mennesker i sommer
tiden sejler ud uden at have et for
nødent kendskab til bådens brug og be
tjening
Dette er baggrunden for, at sikkerheds
udvalget i foråret opfordrede stationer
med redningsbåde til at afholde lokale
kurser i brugen af båden. På Roskildestationen har man afholdt et sådant
kursus for stationens personale. Kurset
varede 5-6 timer, og det blev afholdt
adskillige gange for hold pa 6-8 mand,
således at man kunne trække et hold ud
af vagtholdet, uden at arbejdet derved
gik i sta.
Redningsfarer Niels Larkhobn stod for
kursernes praktiske gennemførelse, da
han er særlig kyndig pa sejlsportsfeltet.
De første 3-312 time blev brugt til den
teoretiske undervisning i søvejsregler,
lanterneforing, kortlæsning, kompaslære
og almindelig sikkerhed til søs.
Efter dette fulgte nogle limers praktik
på Roskilde fjord med at sætte båd i
vandet, korrekt op- og nedstigning i
båden, start og sejlads. Man prøvede
desuden en „mand over bord“-manøvre,
foretog øvelseseftersøgning med bøjeafmærkning og endelig lærte man at ro
en båd, hvis motoren skulle sætte ud.
Fra de omliggende stationer havde man
inviteret observatorer, der kunne få
ideer til slof pa kurser på egne stationer.
Alle var meget tilfredse med kurset, som
man finder nødvendigt pa de stationer,
der har bade.
Dette kursus er et eksempel på, at det
kan lade sig gøre at afholde lokale kur
ser, selv om der er travlhed på grund af
ferie, svgdom og anden kursusvirksom
hed. Alt i alt er det et godt eksempel
til efterfølgelse pa andre stationer.

[ DØDSFALD^

Rednings
forer Hans
Jørgen
Jessen,
Åbenrå.

Med sorg modtog man med
delelse om, at redningsfører
Hans Jørgen Jessen, Åben
rå, pludselig var afgået ved
døden den 14. juni 1974.
Jessen blev ansat som red
der i Skærbæk i 1969. I 1970
flyttede han til Åbenrå, og

han blev her udnævnt til
redningsfører i 1973.
På stationen i Åbenrå har
man mistet en god kollega
og en trofast medarbejder.
Æret være hans minde

Brandmand
Sv. Aa.
Jensen,
Sakskø
bing.

ASSISTENT

VAGTMESTER
Pr. 1. juli 1974 er vagtme
steraspirant Henrik Bitch
Hansen, Viborg, udnævnt til
vagtmester.
Pr. 1. august 1974 er føl
gende udnævnt til vagt
mestre:
Redningsforer
Børge
N.
Christensen, Frederikssund,
redningsfører Ejnar Friis
Andersen,
Frederikssund,
redningsforer Kurt Darly
Larsen, Frederikssund, red
der Arne Jensen, Frederiks
sund, og redder Mogens
Mulberg, Alborg.
Ovennævnte
udnævnelser
er alle foretaget med uæn
dret tjenestested.
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Pr. 1. juli 1974 er redder
Knud Have, Svendborg, ud
nævnt til assistent i Svend
borg. Knud Have blev an
sat som redder på stationen
i Svendborg i 1961 og har
gennem hele sin ansættel
sesperiode været tilknyttet
samme station.
Pr. 1. juli 1974 er assistent
Niels Møller Mogensen, Vi
borg, udnævnt til overassi
stent i Viborg. Mogensen
blev ansat som redder i År
hus i 1958. Samme år flyt
tede han til Viborg, hvor
han i 1963 blev udnævnt til
redningsfører. På samme
station fulgte i 1969 udnæv
nelse til assistent.
Pr. 1. juni 1974 er brand
mand Tage Johs. Nielsen,
Bramminge,
udnævnt til
brandassistent i Bramminge.

I en alder af 55 år afgik
brandmand Svend Aage
Jensen, Sakskøbing, ved
døden den 3. august 1974.
Svend Aage Jensen blev
ansat ved kommunen som
deltidsbeskæftiget
brand
mand i 1947. I 1970 overgik
han til Falcks rækker, hvor
han siden har virket.
Det var med sorg, man i
Sakskøbing fik den triste
meddelelse om Jensens
død. En god kollega og tro
fast medarbejder vil blive
savnet i Sakskøbing.
Æret være hans minde

VAGTSTUELEDER

Vagtstue
leder Bent
Lohse
Sørensen,
Arhus.

Pr. 1. august 1974 er assi
stent Bent Lohse Sørensen,
Århus, udnævnt til vagtstue
leder i Arhus. Lohse Søren
sen blev ansat på kontoret
i Arhus i 1948. I 1952 kom
han på vagtstuen som tele
fonpasser, og i perioden
1955-58 var han beskæfti
get som redder i Århus. I
1958 blev han udnævnt til
vagtmester og i 1970 til as
sistent. Gennem hele sin
ansættelsesperiode
har
Lohse Sørensen været til
knyttet stationen i Århus.
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Hvad er forventningerne?
Under København A/S har
man foretaget en ny opde
ling
af
distriktsomrader,
hvilket har medført oprettel
sen af to nye stillinger som
distriktsledere.
Vi har stillet de nye di
striktsledere
spørgsmålet:
„Hvad er forventningerne“?
Distriktsleder for Sønderjyl
lands amt: Leif Baden Niel
sen, Haderslev.

Funktionsområde: Stationer
ne i Haderslev, Sønderborg,
Toftlund, Tønder, Åbenrå
og Skærbæk.
- Min stilling som distriktsleder vil ikke bevirke sto
re ændringer her i området.
Jeg håber, at jeg, ved at
virke som katalysator kan
videreudvikle det gode sam
arbejde, der allerede er sta
tionerne imellem.
- Vi cr vist alle klar over,
at de økonomiske vilkår her
i landet ikke er de bedste
i øjeblikket. I korpset mær
ker vi naturligvis også dette
forhold, og vi ma derfor
alle bidrage til at spare, hvor
dette cr muligt og forsvar
ligt.
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- 1 det sønderjyske omrade
virker koordineringen
af
patientbefordringen i det sto
re og hele tilfredsstillende,
men med hensyn til autohjælpen burde der nok gø
res en indsats for at redu
cere tomkørslen mest muligt.
- Stationsledere og assisten
ter er velinformerede og mo
tiverede for dette problem,
men det er min opfattelse, at
vi til en vis grad har for
sømt at informere - og der
med motivere - vagtmestre
ne, som jo i høj grad sidder
i en nøglestilling, når der er
tale om at disponere.
- Samtidig forekommer det
mig, at der er en vis mistro
imellem vagtmestrene på de
forskellige stationer. Det er
som om man ikke rigtig tror
på den kollega, der fortæller,
at han ingen muligheder har
for at hjælpe én ud af en
klemme. Hvis man kunne
indføre et system, der bevir
kede, at man hjalp hinanden
i den udstrækning, det er
muligt, skulle denne mistro
kunne fjernes.
- Jeg tror derfor, at det vil
le være en god ting, hvis
vagtmestrene i et omrade fik
lejlighed til at lære hinanden
lidt bedre at kende og fik
lejlighed til at drøfte fælles
problemer. Bliver dette mu
ligt, er jeg sikker på, at vi
inden længe ikke har pro
blemer i retning af tomkør
sel og deslige i det sønder
jyske område.
- Og lad mig så slutte med
at sige, at det, jeg lægger i
min nye stilling som di
striktsleder, er et tilbud til
alle i området om hjælp i
den udstrækning, mine mu
ligheder og evner rækker.

Konstitueret
distriktsleder
for Vestsjællands amt: E.
Skanning Pedersen, Slagelse.
Funktionsområde: Stationer
ne i Ringsted, Holbæk, Ruds
Ved by, Slagelse, Skælskør,
Korsør, Snertinge, Nykøbing
Sjælland, Sorø og Kalund
borg.
- Umiddelbart står vi ikke
over for væsentlige ændrin
ger inden for stationerne i
Vestsjællands amt.
I den korte periode, jeg
indtil nu har fungeret, har
jeg ikke haft grund til at gri
be til drastiske ændringer
udover, at vi alle må være
med til at „spænde livrem
men ind“. Herom hersker
der ikke tvivl, men jeg cr
overbevist om, at vi bør gø
re en indsats med hensyn til
vor kommunikation. For
mig at se, cr det væsentligt
at informere alle så godt og
korrekt som muligt, hvis vi
skal være fælles om at styre
skuden i den rigtige retning.
- Men selv om vi skal være
sparsommelige, skal vort ma
teriel være i orden. Finishen,
der normalt sætter prikken
over i'et, ma vi muligvis
undvære. Det er beklageligt,
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men vel næppe så nødven
digt. Derimod kan det hur
tigt blive en bekostelig af
fære, hvis man for at være
sparsommelig slækker på
kravene til det tekniske ma
teriel.
- Med hensyn til koordine
ring af kørsler er det lige
ledes mit håb, at alle vil

have forståelse for, at vi
også her bør gøre en ind
sats. Det er væsentligt, at
alle forstår, at den enkelte
station ikke er en „privat
forretning“, men en væsent
lig brik i hele helheden.
- Endelig er det mit ønske,
at vi stationerne imellem må
beholde det gode samarbej

de, vi hidtil har haft. Sam
tidig håber jeg, at vi gen
nem saglige drøftelser på et
fornuftigt plan må kunne
skabe forståelse for de ting,
der er nødvendige at gen
nemføre, for at korpset sta
dig kan videreføres under
mottoet: „Kend dit ansvar
og gør din pligt“.
/pet

Ingen hæderstegn til Falck

Nordjyllands amtskommune har den 12. juli til
trådt den ny aftale af 1. april om patientbe
fordring - men administreret af amtets syge
husvæsen.
Under den to dogn lange mørklægning af Fre
deriksberg i forbindelse med brand i et el
kabel påtog Falck sig udbringning af varmt,
kogt vand til torlagte babyer.

Grønland
17 millioner kr. skal inden for de næste ti år altså inden 1985 - investeres i aktivt brand
værn i Grønland, fremgår det af et investe
ringsprogram udarbejdet af anlægs- og drifts
afdelingen. Blandt endet skal bruges 2,9 mill,
kr. til udvidelse af brandstationer, 5,3 mill. kr.
til materiel, 1,7 mill. kr. til offentlige brandmeldeanlæg, 1,7 mill. kr. til forbedring af
brandberedskabet i syv større bygder samt 1,2
mill. kr. til uddannelse. Hvordan resten af pen
gene skal investeres er endnu ikke udspecifi
ceret.
Med hensyn til deltidsbeskæftiget brandmand
skab støder man i rapporten på problemer.
Den øgede levestandard i Grønland har nem
lig medført, at flere og flere forlader byområ
derne i fritiden. Det gør brandmænd, der ikke
har vagt, også. Det er derfor blevet nødvendigt
med en ny bemandingsplan, der kalkulerer
med øget antal hjemmepligtige brandmænd.
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Selv om der fra korpsets side er taget skridt
i retning af en ligestilling mellem kommunale
brandfolk og Falck-brandfolk med hensyn til
erhvervelse af 25 års hæderstegnet, er der i
øjeblikket ikke udsigt til, at hæderstegnene
kommer til at pryde Fajck-folk. Justitsministe
ren fremhæver problemer, som f. eks. at 25 års
tjeneste hos Falck ikke nødvendigvis har om
fattet brandtjeneste. Samtidig mener justits
ministeren, at der vil opstå en uheldig for
skelsbehandling af personalet inden for korp
set. idet nogle - nemlig brandfolk - vil kunne
få hæderstegnet og andre ikke.
Med hensyn til justitsministerens bekymring
om, hvor meget en Falck-mand selv på en
brandstation har haft med brand at skaffe,
Falcks mangesidede opgaver taget i betragt
ning, kunne det være sjovt at sammenligne det
aktuelle antal timer i brandtjeneste for en
Falck-mand i Ballerup med f. eks. en frivillig
brandmand i Rødding.

Badeplakat
Falck, Røde Kors og turistforeningerne langs
Vestkysten har. i samarbejde udgivet en plakat
der med dansk, engelsk og tysk tekst samt bil
leder forklarer om farerne ved at bade i Vester
havet.
Hvis plakatens råd tages til følge, er der man
ge menneskeliv at spare. Og efter hvad er
faringerne viser, er der især mange tyske liv
at redde. For det viser sig nemlig gang på
gang* at det er turisterne, der er uforsigtige
under badning i Vesterhavet. Danskerne er
efterhånden klar over, at man lige så godt kan
bade tæt på land som svømme langt ud.
Plakaten er et godt initiativ, som vi må byde
velkommen. Om ideen skal tages op andre
steder, er det imidlertid svært at sige på nu
værende tidspunkt. I givet fald bliver det i en
anden udformning, idet forholdene ved Vester
havet som bekendt er ganske specielle.
Det gennemgående dårligere sommervejr end
normalt og VM, der holdt folk hjemme, hvor
de normalt ville være taget ud, kan for øvrigt
meget let give et skævt billede af plakatens
virkning, når antal ulykker efter sommeren skal
gøres op.
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HER GÆLDER

FALCK
ABONNEMENTET

Den offentlige sygesikring er nu begrænset,
når det gælder sygetransport.
Falck-abonnementet dækker gratis
sygetransport, når det offentlige ikke betaler,
f. eks.:
O Befordring fra opholdssted i fremmed amt direkte til hjemstedssygehus.

O Befordring fra opholdssted i fremmed eller eget amt direkte til bopæl. (Eksempelvis
syg i bilen under køretur eller hos familie, venner og bekendte.)
O Befordring fra sygehus i fremmed amt direkte til bopæl. (Eksempelvis syg i sommer
hus, indlagt på nærmeste sygehus - hjem til egen bopæl.)

O Befordring fra lufthavn eller havn efter udlandsophold til sygehus i andet amt eller
til bopæl. (Hjemtransport gennem udlandsforsikring (gult kort) for regning.)
O Befordring fra opholdssted eller bopæl til private sygehuse, klinikker, kiropraktor
m. v., hvor kommunen eller amtskommunen ikke afholder behandlingsudgiften.
O Al sygekørsel til alment praktiserende læger.
O Al sygekørsel til speciallæger (Sygesikringsgruppe I: inden for 30 km).

Q 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 sommeradresse i frem
med amt. (Eksempel: Er tilsagt til flere behandlinger på hjemstedssygehus, rejser
på ferie til andet amt - kørsel frem og tilbage med Falck, såfremt abonnementet om
fatter sommerhus.)
HJÆLP 7/74
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Meldingen
Det virkede som lidt af en
bombe, da 0-0-0 i Herning
tirsdag den 17. september
kort efter kl. 18.00 meldte:
„Togkatastrofe ved Sunds
jernbanestation nord for Her
ning.“ I løbet af 20 sekunder
blev station Hernings mand
skab sat på de første fire
ambulancer og redningsvog
nen - og så gik det mod
Sunds, fem minutters kørsel
gennem Herning by og op
land. - Katastrofeplanerne
blev iværksat, og Danmarks
mest realistiske øvelse i nye
re tid tog sin begyndelse.
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Formålet
Øvelsen havde til formål at
indøve iværksættelse af for
skellige instansers katastrofe
planer under forhold, der
nærmede sig virkeligheden
mest muligt. De nævnte in
stanser var politi, brandvæ
sen, Falck, CF-kolonne, Fly
vevåbnets Redningsteneste,
sygehus, hjemmeværn m. fl.
Øvelsens andet og tredje for
mål var at indøve samarbej
det i en katastrofesituation
og få givet impulser til æn
dringer ved en efterfølgende
øvelsesgennemgang.
Øvelsen var tilrettelagt så

ledes, at alle tre formål blev
opfyldt.
Ulykkesstedet og situationen
Omkring Sunds station ligger
bebyggelse, som rummer ca.
75 beboere. Stationens til
kørselsforhold er gode sammenlignet med hvad man
ellers kan komme ud for.
Selve situationen var givet
således i øvelsesledelsens op
læg:
„Et godstog bestående af en
lukket godsvogn og to tank
vogne holder på vigesporet
på Sunds jernbanestation.
Godsvognen er belæsset med
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N.P.K. gødning. Den ene
tankvogn er lastet med am
moniak, den anden med olie.
Et persontog - bestående af
en motorvogn forspændt to
personvogne med afgang fra
Herning kl. 17.45 og an
komst til Sunds kl. 18.00 kører på Sunds station ind
på vigesporet og op i gods
togets olietankvogn.
I persontoget befinder sig en
lokomotivfører plus 40 pas
sagerer.
Lokomotivføreren
plus 10 passagerer bliver
dræbt ved sammenstødet. 20
passagerer bliver kvæstede,
10 er uskadte.
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Passagererne er fordelt så
ledes:
Motorvogn:
otte
dræbte plus to tilskadekom
ne. Forreste personvogn: to
dræbte plus otte tilskade
komne, tre uskadte. Bageste
personvogn: ti tilskadekom
ne plus syv uskadte.
Ved sammenstødet er der
gået hul på tankvognen la
stet med olie. Olien løber
ud og ind under den anden
tankvogn samt godsvognen.
Kl. 18.05 går der ild i den
udstrømmende olie. Ilden
breder sig til de øvrige to
vogne, og kl. 18.15 går
der ild i N.P.K. gødningen.

Kl. 18.20 går der hul på
tankvognen med ammoniak.
Giftige røg- og ammoniak
dampe driver ind over om
rådet omkring Thorupvej.
Beboerne må evakueres. To
bliver forgiftede.
Kl. 19.40 bliver to brandfolk
forgiftede.
Kl. ca. 20.00: ilden slukket,
dræbte og kvæstede kørt
bort, de evakuerede vender
tilbage.“

Udrykning og vagtcentral*
arbejde
På vagtcentralen i Herning
stod assistent Leif Andreasen
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og vagtmestrene Christian
Petersen og Lindy Gandrup
for styringen. I en given si
tuation det normale antal,
der vil blive tilknyttet vagt
centralfunktionen på en stør
re Falck-station. Fra statio
nerne i Holstebro, Viborg,
Skive, Ikast, Kjellerup, Silke
borg og Tarm blev sendt i
alt 26 ambulancer og red
ningsvogne som nærhjælp.
Et fuldstændig normalt for
løb. Katastrofecentralen for
station Herning er Arhus.
Og Arhus-stationens vagtcen
tral under ledelse af Sent
Lohse Sørensen viste sig at
være opgaven som koordi
nator voksen. Der blev givet
telex til andre centraler, fo
retaget underretning og fremfor alt - blev den se
kundære hjælp etableret.
I selve katastrofeområdet var
vagtcentralen i Herning kon
stant herre over situationen.
På en rolig og fornuftig må
de. Selv ved en „fusermel
ding“ om et virkeligt sam
menstød mellem to ambu
lancer blev kontrollen beva
ret. En lille detalje, som vi
lærte i Odense og skal bruge
i sådanne situationer er en
konstant advarsel til udryk
ningskøretøjerne om faren
for at støde sammen med
andre udrykningskøretøjer man hører dem jo ikke på
grund af sine egne horn.
Redningsarbejdet
Som det fremgår af situa
tionsplanen var togenes „be
manding“ med døde og så
rede meget realistisk, når
man tager i betragtning, at
der er tale om en sidebane
strækning med et MO-lokomotiv og to af DSB's ældre
personvogne. - Situationen
omkring det holdende gods
tog er ikke utænkelig - men
dog næsten den værst tæn
kelige. At man kommer ud
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for
udstrømmende
olie,
NPK-gødning og ammoniak
på en gang horer heldigvis
til sjældenhederne. Men i
dette tilfælde havde det den
fordel, at tre instansers
brandmæssige indsats blev
prøvet.
De første ambulancereddcre,
der kom frem, tog - som
praksis næsten altid viser de første ofre, man faldt
over og fik dem af vejen.
Men lægehold og sygeplejer
sker fra centralsygehuset
kom hurtigt med special
ambulance, og så var den
grove visitation og nødtørf
tige behandling i gang.
Når man tager i betragtning,
at politiet stod for øvelsen,
og at øvelsesledelsen dermed
lå hos politiets chefer, kan
man ikke samtidig forvente,
at disse chefer etablerer det
skitserede
kommandostade
på samme måde, som man
ville finde naturligt ved en
virkelig ulykke. De forskel
lige brand- og redningsin
stansers koordination var
derfor af mere tilfældig ka
rakter, men da alle meget
hurtigt fandt ud af, hvad de
skulle foretage sig, blev det
ikke noget problem.
Vor egen indsats kunne qua
det foregående ikke undgå
at blive præget af, at for
skellige instansers ledelser
var hvert deres sted. Vore
ledere på stedet var distriktsleder Poul Gullach, stations
leder Max Christensen og
redningsinspektør
Eduard
Christiansen. Vore reddere
afviklede øvelsen så nær vir
keligheden, som tænkes kan.
I løbet af 1 Yi time var of
rene væk og de 82 indsatte
Falck-folk kunne tage det
mere roligt. De små skøn
hedsfejl, der viste sig hos os,
bar præg af, at det hele trods
alt var øvelse.
HJÆLP 7/74

HVAD LÆF
Pa sin vis fik Herning-øvclsen det interessante aspekt,
at den opsummerede alle de
erfaringer, vi i de senere ar
har gjort ved større ..rigtige“
ulykker, f. eks. „Skagerakulykken“, i 1966. „Odenseulykken“ i 1967, „Hannnerum-ul\kken“ i 1966, „Øster
port-ulykken“ i 1973 og
„Skovlunde-ulykken“ i 1973,
alle beskrevet i Hjælp.
Konkret har vi stadig noget
at lære i forbindelse med:
1. Eftersøgning
Der skal iværksættes en øje
blikkelig eftersøgning af alle
HJÆLP 7,74

VI I SUNDS?
tilskadekomne, og alle mu
ligheder for indsats (nede
fra, oppe fra, fra højre side,
gennem toggang o.s.v.) skal
meldes til lederen.
2. Ledelse
Den lokale Falck-stationsleder, der som hovedregel er
den, der leder egne styrker,
skal være placeret et centralt
sted. Han skaj frigøre sig fra
radiokorrespondance
(det
kan en kollega eller assistent
tage sig af) og hele tiden
være centralt placeret, sa alle
kan se og „nå“ ham. Place
ring i et køretøj er som re
gel ikke heldigt, når situa
HJÆLP 7/74

tionen afvikles så hurtigt.
Hans placering vil naturligt
være i nærheden af politiets
kommandostade.
3. Ledere
Ved en katastrofe møder der
som regel en del Falckledere op, hvilket er uund
gåeligt og naturligt. Anvend
disse til de mange ledelses
formål, der cr. En tager sig
af radioen, en anden af ambulancctil- og -frakørsel, en
tredje af eftersøgning, en
fjerde pa ventepladsen o.s.v.
Selv ved mindre katastrofer
kan man slet ikke undvære
de første 2 3 lederc.

Information
Selv om Falck efterhånden er
godt dækket, når det gælder
information om forholdsregler
ved katastrofe, er det klart, at
man kan lære af erfaringer
som de, der er gjort i Sunds.
Derfor har alle vore distrikts
ledere haft lejlighed til at
gennemgå øvelsen og indsat
sen på stedet, og det er tan
ken, at der vil blive arrange
ret informationsmoder over
hele landet.
Med hensyn til den koordine
rende ledelse af katastrofe
stedet ligger denne fortsat
hos politiet, men Statens
Brandinspektion er i øjeblik
ket i færd med at undersøge
ledelsesforholdene med hen
blik på forslag til eventuelle
ændringer.
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4. Ambulanceveje
Så snart første rekognosce
ring er foretaget, er det nød
vendigt at tilrettelægge am
bulancers til- og frakørsel.
(Se skitse). En lang række er
ikke godt. For meget hak
ning er også af det onde.
Udkørsel på tværs af ind
kørselsbane er farligt. Og
hvor skal overskydende am
bulancekapacitet placeres. 1
Sunds anvendte man en
ESSO-tank, hvilket var et
fornuftigt påhit.
5. Redningskøretøjer
Medens ambulancer ved et
katastrofested kører igen og
genanvendes, har rednings
vognene typisk den rolle, at
de fremføres til stedet og
efterlades enten urørte eller
som magasin for værktøj.
Derfor må de placeres på en
sådan måde, at de ingen
hindring bliver for ambulan

cernes fri til- og frakørsel. I
Sunds så man et eksempel
med et par store rednings
køretøjer, der spærrede am
bulancevejen ret generende.
Og chaufføren er aldrig til at
finde.

6. Lad ligene ligge
Et af de få steder, hvor man
i Sunds fik indtryk af, at det
hele „kun“ var øvelse, var i
motorvognens passagerrum.
På et vist tidspunkt blev
varme og røg fra den an
tændte ild så kraftig, at de
døde rejste sig og gik ud i
det fri. Det bevirkede, at de
blev bortfjemet i samme
hast som de kvæstede. En
ting, rigspolitiets teknikere
ikke er glade for. Lad ligene
ligge, som vi skrev i „Hjælp“
for et år siden. De kan mu
ligvis fortælle politiets tek
nikere meget mere end over
levende.

Konklusion
Vi har fra Falck med i alt
14 stationer og 35 ambulan
cer samt et hundrede mands
direkte og indirekte indsats
fået lejlighed til at afprøve
vort eget katastrofebered
skab sammen med andres i
Midtjylland. Vi synes selv,
at vores fungerede, og at
vore planer holdt, hvad de
lovede. Vi mener også, at
samarbejdet
med
politi,
brandvæsen, CF, militær, sy
gehus og andre på et kata
strofested går godt. Det er
godt at blive konfronteret
med en „katastrofe“ som
den ved Sunds. Og det, vi
lærte, har stationsleder Max
Christensen og mandskab
allerede truffet foranstalt
ninger til at ændre ikke alene
lokalt, men også på lands
plan, så vi fortsat kan opfyl
de vore mål og høje idealer.

Eneste tidspunkt I Sunds, hvor øvelsen Ikke blev helt realistisk, var, da de døde rejste sig og fandt et bedre
og mindre røgfyldt sted at vsre.
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Færdigpakkede
suppleringskurser
på vej
Th. Barnkob

Der er ingen tvivl om, at Sta
tens Brandskole gennem sine
kurser i de senere år i høj
grad har bidraget til, at
brandvæsenerne herhjemme
har fået effektiviteten forø
get uden at det har kostet de
enkelte kommuner store sum
mer.
Men med det komplekse
samfund vi lever i, er det
svært at gøre en brandmand
eller Falck-redder til ekspert
på alle områder gennem en
all-round grunduddannelse.
Og her er det, at supplerings
kurser har deres berettigelse.
Et initiativ i den retning, der
er værd at bemærke, kommer
fra brandinspektionens di
striktsbrandinspektør,
Th.
Barnkob.
Gennem
Nordsjællandske
Brandinspektørers Sammen
slutning, der omfatter brand
inspektørerne nord for en li
nie fra København til Ka
lundborg, er udbudt en række
kursustilbud, og søgningen er
stor. I første omgang har der
været afholdt 9 forurenings
kurser med i alt 170 mand.
På kurserne er gennemgået
de forskellige beredskabstrin,
suppleret med praktiske øvel
ser omkring olieskadepåhængsvognen.
Næste kursus i rækken har
HJÆLP 7/74

været et såkaldt giftkursus,
hvor deltagerne har fået lej
lighed til at høre om farlige
stoffer, afmærkning af køre
tøjer, demonstration af før
steindsats ved uheld og gen
nemgang af korrosionsskade
vognen.
Endvidere har Th. Barkob
gennemført grund- og røg
dykkerkurser, ligesom stigekurser er på programmet.
Det nordsjællandske initiativ
er ved at brede sig til det øv
rige land, og filosofien bag
ved er at samle et erfarings
materiale, således at man en
dag står med et sæt „færdig
pakkede“ suppleringskurserder kan anvendes overalt. Lo
kale eksperter, brand- og
Falck-folk er instruktører, og
man har i vid udstrækning
fået lov til at benytte sig af
civilforsvarets
udmærkede
kursusfaciliteter.

Th. Barnkob:
- Det er efter min mening en
naturlig ting for distriktsbrandinspektøren at fortsæt
te uddannelsesopgaveme der,
hvor Statens Brandskole af
naturnødvendige
grunde
stopper. Og vi har blandt så
vel instruktører som kursister
en stor interesse.
- Personligt opnår såvel jeg
som de øvrige instruktører at
bevare kontakten med brand
væsenernes ledere og mand
skab, og når selve kursusem
net er udtømt, får vi altid en
lærerig kritik og en sjov dis
kussion bagefter. Jeg håber
naturligvis, at flere vil tage
imod vore tilbud, så den
størst mulige lærdom når ud
til så mange som muligt...
Færdigpakkede suppleringskurser
kan snart komme I flyvende fart,
når behovet melder sig.
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Der vil hovedsageligt være
tale om assistancer til de af
sporinger, der finder sted
under godstogsrangeringer i
Rødby Færge, men der kan
selvfølgelig også forekomme
uheld og afsporinger andre
steder, da distriktet går helt
til Gedser og Vordingborg.
Gennemsnitligt sker der en
afsporing hver 14. dag. Da
Rødby Færge er et stort
internationalt
trafikknude
punkt, er det af stor betyd
ning, at disse uheld bliver af
hjulpet meget hurtigt.
Aftalen går derfor ud på, at
korpset skal stille med fem
mand inden for en halv time
efter alarmeringen. DSB stil
ler selv det nødvendige ma
teriel og værktøj til rådig
hed, idet der findes en spe
ciel jernbanevogn - Hjælpe
vogn 4 - opbygget til for
målet.

1 mange år var det sporvog
nene, der skulle sættes på
rette spor. Station Vesterbro
havde sin sporvognskran
vogn til det samme i hen
hold til kontrakt med Kø
benhavns Sporveje.
Stor erfaring opnåedes i
hurtigt at klare linie 2 og
alle de andre for- og bi
vogne. Så forsvandt sporvog
nene fra gadebilledet og blev
erstattet af busser, hvorfor
korpsets ..skinnearbejde“ blev
reduceret til i ny og næ at
hjælpe en afsporet privat
bane. Men nu er korpset
igen ved at komme „på spo
ret“. I henhold til aftale med
DSB skal korpset fra 1. ok
tober bemande og betjene
DSB's hjælpevogn nr. 4 med
hjemsted Rodby Færge.

er imidlertid blevet sværere
og sværere på grund af svig
tende interesse for hjemmevagter m. v. DSB har derfor
anmodet korpset om at over
tage bemandingen af hjælpe
vognen, idet DSB i forvejen
har kontrakt med korpset
om diverse assistancer.

Hjælpevognen er forsynet
med to mandskabsrum og i
øvrigt udstyret med svære
hydrauliske donkrafte, opklodsningsmateriel,
skære
brændere m. v. Altså en hel
lille redningsstation på hjul.
For at kunne betjene værk
tøjet på den rigtige måde,

DSB har hidtil bemandet
hjælpevognen med eget per
sonale fra lokomotivværk
stedet i Rødby Færge. Dette
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har en del af korpsets per
sonale fra stationerne Nak
skov, Maribo og Nykøbing
F. gennemgået ct kursus i
Rødby. Under ledelse af de
to lokomotivmestre, der i
øvrigt skal lede de aktuelle
redningsaktioner, har man
gennemgået hjælpevognen og
dens materiel, derefter er der
blevet øvet diverse afspo
ringssituationer og bl. a. er
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et rangerlokomotiv af typen
Mh, der med vilje var ble
vet afsporet, blevet sat til
bage pa sporet.
Hvis en afsporing har sådan
et omfang, at Rødby Færge
skønner ikke at kunne klare
den alene, bliver der rekvi
reret assistance hos DSB i
København. Her findes i for
bindelse med de store cen
tralværksteder også hjælpe

vogne og mandskab til tog
uheld - mandskab, der er
kendt for deres store dygtig
hed og ildhu, her tænker vi
bl. a. på togulykken i tunnel
røret ved Østerport station.
Vi håber ikke, at mandska
bet på Lolland-Falster kom
mer ud for så store ulykker,
men skulle det ske, er vi
sikre på, at opgaven vil blive
løst til alles tilfredshed.
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Børge Johansen
in memorian
Vi er
have
SEN
efter
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adskillige, der kunne
undt BØRGE JOHAN
et velfortjent otium
mange års virke i

Falck. Han burde have haft
muligheden for det. Og han
havde fortjent det. Men Bør
ge Johansens livsbane blev

brat afbrudt, da han efter ni
døgns bevidstløshed udån
dede på Gentofte Amtssyge
hus.
Han havde ellers nået det,
som af mange anses for
umuligt. Gennem arbejd
somhed og indsigt havde
han præget en hel virksom
hed. Og som det sidste og
måske skæbnesvangre var
han nået frem til CHRI
STIANSBORG som folke
valgt politiker med lyst til at
give sin uddannelse og er
faring videre i spørgsmål af
vital betydning for os alle
sammen.
Hans våben var ord, og
hans styrke var troen på det,
han forfægtede. Denne høje
mand med den høje pande
og hornbrillerne. Han, der til
trods for en brysk facade,
var både mere stilfærdig og
mere beskeden end mange
andre i hans position. Han
slog på tromme for sine
ideer, men aldrig for sig
selv.
Hans nærmeste medarbej
dere og venner vil få svært
ved at forstå, at han ikke
mere kommer. At han ikke
længere får sin daglige
gang hos det Falck, som
han så fuldt og helhjertet
tog til sig. Som blev hans
livsgerning i mange mange
år.
Inden for Falck kunne vi
godt have undt Børge Jo
hansen at holde sit 40 års
jubilæum om et års tid. Ikke
fordi han holdt af festivitas,
og slet ikke fordi han holdt
af medaljer. Men fordi man
ge af os savnede en lejlig
hed til at takke ham for,
hvad han havde givet i er
faring og indsigt. Men et
gammelt ordsprog siger, at
den har brugt sit liv godt,
som bliver overlevet af det,
HJÆLP 7/74

han har brugt det til. Og i
den henseende er ingen i
tvivl om, at Børge Johansen
brugte sit liv godt.
Da han for et par måneder
siden havde været indlagt
på sygehus i Rønne, kom
han med største selvfølge
lighed tilbage og sagde, at
han aldrig havde været syg.
Håbet om, at han også den
ne gang ville komme sig,
levede til det sidste blandt
os, der lærte at sætte pris
på ham for hans store viden
og store intellekt.
Kom man ham et skridt nær
mere, viste han sig at be
sidde en alsidighed af livs
værdier. Hans mange bøger
blev en rig kilde til glæde
og fornyet indsigt for ham,
ligesom også musikken hav
de en stor plads i hans
hjerte.
Det var en mand uden om
svøb, og ligefremhed var
ham kærere end nogen sym
patitilkendegivelse. Han var
nøgtern og ønskede at blive
behandlet som sådan. Også
i sin død ville han have kræ
vet enkelthed. Med Børge
Johansen er et stort men
neske og en god ven gået
bort. Børge Johansen efter
levede sine egne principper
i sit 58-årige liv. Lever blot
nogle af dem videre, er vi
alle blevet rigere.
I dag begræder vi, at han
ikke ville acceptere, at han
trods alt var et menneske
af kød og blod. Han, der
kendte klassikerne, skulle
have sandet Goethes ord
om, at hvis et menneske ud
fører alt, hvad der fordres
af ham, må han anse sig for
at være mere, end det han
er.
Den 9. oktober døde Børge
Johansen for det, han troe
de på.
ÆRET VÆRE HANS MINDE.
HJÆLP 7/74
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NY FALCK-STATION
I LØGSTØR TAGET I
BRUG I SOMMER

MAN FØLER SIG
STRAKS HJEMME
Gennem ni måneder har sta
tionsleder Jens Nød^aard og
mandskab gået og ventet i
Løgstør. En ny station skulle
se dagens lys. Resultatet er
pænt og nydeligt. Traditio
nelt byggeri i byens udkant
med gode udfaldsveje og
korte afstande. Der er ikke
frådset med pladsen. Til gen
gæld er der plads til det, der
skal til. uden at det virker
trangt. Nydelig vagtcentral
med styringspult, moderne
installerede brand- og over
vågningsalarmer, og telefo
ner, der hverken larmer eller
fylder. Bag trævæg skjuler
sig en vagtmesterkøje. En
diskret anbringelsesmetode.
Kontor, opholdsstue og 2mands-køjerum er, som de
skal være. Garagchallen er
funktionelt opdelt i ambu
lance-, brand- og autohjælps
garager - og indtil videre
er der plads til alle køre
tøjer.
Som en af de få stationer
har Falck i Løgstør en „rig
tig“ drejestige. Ganske vist
kun 11 meter og siddende
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på en folkevogn, men allige
vel. Til katte og istappe er
den i hvert fald uovertruf
fen.
Den gamle station i Løgstør
var gammel - fra 1930'erne.
Den nye er pæn, men sam
me hygge bliver der næppe.

Til gengæld får man ikke
kolde fødder. For der er
fuld kælder under stationen.
Og kælderen er således ind
rettet, at små civilforsvars
lotter og andet godtfolk kan
opholde sig under de slum
rende Falck-mænd.
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Øverst den nye
Løgstør-station.
Til venstre sta
tionsleder Nødgaard ved nyt
skrivebord, og
til højre nyder
redderne Willy
Holst og Jørgen
Hald aftenkaf
fen.

Grunde, om- og tilbygninger

W FALCK - med rigtige bogstavtyper, pry▼ der den nye station i Løgstør.

I Silkeborg er erhvervet et grundareal på ca.
1200 m’ til brug for senere udvidelse af den
nuværende station.
Falck-Gården i Århus er under udvidelse med
en tilbygning på 1000 m2 etageareal. Byggeriet
omfatter garager med plads til 11 koretojer,
personalelokaliteter så som kantine, opholds
stue. skolestue og hvilerum for dognvagtsmandskab samt nye kontorer til administratio
nen. Udgifterne i forbindelse med udvidelsen
er anslået til ca. 3 mill. kr.

HJÆLP 7/74
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VI ER SKAM
EN PENNY
VÆRD!

Handelsafdelingen i Køben
havn, der udvikler og sælger
ildslukningsmateriel og andet
sikkerhedsudstyr, har fået ny
chef for et par år siden. Og
for få måneder siden flyttede
man ind i nye lokaler i Gladsaxe. Nærmere betegnet på
Vandtårnsvej nr. 74, i nær
heden af en herliggende
brand- og redningsstation,
der også påstås at have noget
med Falck at gøre.
Det skal ikke nægtes, at net
op handelsafdelingen har ført
en noget omtumlet tilværelse
i korpset. Den ligesom hører
med - og alligevel ikke. Dens
historie er næsten lige så
gammel som Falcks egen.
Dengang kunne overdirektø
ren - Sophus Falck - over
komme det hele. Han an
vendte det meste af sin tid til
at udvikle redningskorpset og
foretage assistancer - og solg
te brandsprøjter og andet
godt med „venstre“ hånd.
Siden kom den senere så
kendte Zone-direktør, Wibollt, til. Hans talent var også
stort. Og efter hans tid skif
tedes kaptajner og fuldmæg
tige, samt skuespillerinde
onkler til at drive „afd. B“,
som den blev kaldt.

Afdelingens mangeårige le
der, Knud Poulsen, fik i 1973
en afløser på det udadvendte
område. Hans navn er W. Y.
Penny, og han har i den an
ledning måtte høre mange
vitigheder. Hans baggrund er
tip-top. Han har i mange år
beskæftiget sig med bade salg
og ildslukkere. Hans venner
påstår, at han engang har
solgt sand i Sahara, så hvor
for ikke sælge ildslukkere hos
Falck?
Det, vi efter denne lange ind
ledning vil fortælle, er, at af
delingen nu har tredoblet sin
omsætning, sprængt alle ram
mer og er flyttet væk fra Po
lititorvet - til noget som alle

rede er ved at være for småt.
Forbindstofafdeling og Handelsafdeling er nu samlet i
Gladsaxe, og samtidig har
man med Planlægningsafde
lingens hjælp fået organiseret
centrallagre på Falck-stationeme i Hjørring, Herning,
Esbjerg, Kolding, Sønder
borg, Kalundborg, Helsinge
og Nykøbing Falster.
I forbindelse med denne om
lægning er alle Falck-stationer samtidig blevet forsynet
med ildslukkere af gængse
typer, således at man kan
foretage skrankesalg i stedet
for - som før - at vente på,
at post- eller fragtbilen kom
med varerne.

Ole Tiedemand og Jørgen Agerbo
ved forbindstofekspedltlonen.
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Bagbygningen med handelsafdelingens lager i Gladsaxe.

Om selve bygningen på
Vandtarnsvej skal kun siges,
at den er velbeliggende og
godt dimensioneret, såfremt
vi ikke sælger for meget eller
tager for mange varer og op
gaver ind. Det er et tidligere
autoværksted med en bag
bygning, der nu rummer lag
re og kontorer. Udenoms
pladsen er knap, men grund
priserne er jo høje, sa der er
ikke rad til de store P-pladser etc.

plads - for vore tanker gar i
retning af rullende opladestationer, hvor vi på stedet kan
ordne og afprøve en ildsluk
ker. Det tager lidt tid at fa
dem op på hjulene, men vi
tror på ideen. Der er ingen
tvivl om, at vi ved samarbej

de med afdelingerne i Vejle
og Århus kan være med til at
befæste Falcks ry for kvalitet
og service. Vil man gå på ak
kord med kvalitet og købe
billigt, bliver det ikke hos os.
Dertil er sagen for alvorlig i
en given situation.

Boris Hansen har nok at gøre med at holde orden på slukkere, der skal
oplades.

Penny:
- Det gar virkelig godt for
os. Det nye system med ild
slukkere pa stationerne er
prima, og vi har fået bedre
forhold at arbejde under.
Samtidig arbejder vi med
planerne om et godt organi
seret eftersynsapparat, såle
des at vi kan tilbyde virk
somheder og andre en kon
stant og effektiv tilsynsvirk
somhed. 1 den forbindelse be
hover vi heller ikke den store
HJÆLP 7/74
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OM HVORDAN EN FALCK
BLEV TIL EN RAVN
Feriedreng
Sommeren 1946. Erling Pe
dersen påbegynder sit ferie
job hos Falck. Gennem en
ven ved navnGullach har han
sikret sig beskæftigelse for en
måned, inden studierne skal
påbegyndes. Han skal arbej
de i rapportafdelingen i Tiet
gensgade. Som de fleste unge
mænd i hans alder har Erling
Pedersen et godt øje til de
røde biler, og tiden som feriedreng hos Falck går både
hurtigt og godt.
Ved feriejobbets udløb hilses
der pænt farvel, og Erling Pe

230

dersen går hjem. Forbavsel
sen er stor næste morgen, da
Erling Pedersen som den na
turligste sag af verden møder
op på kontoret. Det bliver
starten på en ti-årig karriere
inden for Falck.

Falck dengang
At man dengang sad på kon
tor hos Falck, betød ikke, at
man arbejdsmæssigt var sat i
bås, siger Erling Pedersen.
Kort efter min start i 1946
var jeg for eksempel med Pe

ter Straarup pa en øvelse.
Der var også stående instruks
fra gamle William Falck om.
at udrykning kom for alt an
det. Sa det hændte ikke helt
sjældent, at jeg blev kaldt ned
på vagtstuen, nar den var
blevet affolket.
Samtidig var jeg begyndt at
læse til HD om aftenen, og
for at tjene til studierne tog
jeg ekstraarbejde på vagtstu
en. Et væddemål med Henry
Tharsgaard ansporede mig til
at tage erhvervskørekort, og
så var vejen til den tekniske
tjeneste åbnet.
HJÆLP 7/74

Tjente to herrer
Rapportafdelingen var i mel
lemtiden blevet udskiftet
med revisionen. Et meget be
rigende samarbejde med Bør
ge Johansen var indledt. En
arbejdsmæssigt mere inspjrerende og dygtig mand skulle
man simpelt hen lede længe
efter.
Tiden i revisionen bragte mig
viden om i landet. Studierne
skulle passes, og samtidig op
tog det tekniske arbejde mig
mere og mere. Men det var
svært at tjene to herrer, og si
tuationen var uholdbar.
Løsningen skulle blive den
nye station i Gladsaxe, der
blev færdig i 1954. Ledige
stillinger blev opslået, og Er
ling Pedersen søgte jobbet
som vagtmester - og fik det.
Et nyt samarbejde med
blandt andre nuværende di
striktsleder Erik Johnson og
driftschef Ivan Andersen
kom i stand.
- Erik Johnson var en fanta
stisk støtte teknisk set, og
Ivan Andersen viste stor for
ståelse, når det gjaldt frihed
til eksamenslæsning etc. Vi
var virkelig et godt team.
I 1955 blev Erling Pedersen
forfremmet til overassistent.
Samme år blev han HD i
udenrigshandel. Arbejdet på
stationen bød på mange
spændende opgaver. Således
var Erling Pedersen med til
at starte svømmedykning på
stationen i Gladsaxe (nu
Lyngby), ligesom han selv
var røgdykker.
En af de mest epokegørende
ting, Erling Pedersen i sin
tid hos Falck nåede at skabe,
var dog nok blinklampesystemet, som i dag findes over
enhver dør i en hvilken som
helst Falck-station.
HJÆLP 7/74

Falck blev Ravn
Snart var dagene talte. Et ka
pitel i Erling Pedersens liv
var ved at være slut. Han fik
gennem forældres bekendte
tilbudt arbejde i en ny embal
lagevirksomhed „Stig Ravn".
Og han accepterede tilbuddet.
- Jeg var både glad for ar
bejdspladsen Falck og for mit
arbejde. Men med mine den
gang 27 år og allerede over
assistent, syntes jeg ikke, jeg
havde de store muligheder
inden for teknisk tjeneste.
Det nye tilbud rummede også
en større økonomisk fremtid.
Men der var nu noget specielt
ved redningsarbejdet. En at
mosfære der ikke findes an
dre steder. Man bliver bidt af
det. Den dag i dag har jeg
det sådan, når jeg hører et
udrykningshorn, at jeg øn
sker, jeg var med.
På en forespørgsel om, han
har fortrudt springet, svarer
Erling Pedersen: - Nej, det
har jeg ikke haft tid til. Her
er lige så travlt som hos
Falck.

Stig Ravn er en virksomhed
med i alt 400 ansatte. Der
produceres plastic- og anden
emballage samt maskiner til
selve
emballagefremstillin
gen. 30 pct. af produktionen
afsættes på hjemmemarkedet,
70 pct. eksporteres over hele
verden.
Gift med Falck
Overalt i virksomheden er
placeret brandmateriel. Langt
mere end nogen lov kan fore
skrive. Og det er placeret
med omhu.
- Ja, var jeg ikke gift med
mit arbejde, så blev jeg det
i hvert fald, siger Erling Pe
dersen med et lunt smil. Min
hustru Kirsten Rørbye mødte
jeg hos Falck.
Besøget på Stig Ravns Fabrik
er slut. Vi siger farvel og tak
ker for samtalen. Direktør
Erling Pedersen går ind på
sit kontor. Over døren sidder
virksomhedens interne kaldeanlæg. Fire lamper under
hinanden. En rød, en hvid,
en grøn og en gul.
ru th
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BREVE UDEFRA
Falck
Glamsbjerg
Røde Kors Hjemmet i Assens samt samtlige deltagere i svagforeturen til Langesø siger
Falck Zonen hjertelig tak for velvillig assistance ved afviklingen af turen. Vi vil gerne
rette en speciel tak til nedenstående tre frivillige Falck-reddere for en virkelig enestående
hjælp:
Redder Edvin Rosenkvist Nielsen,
Redder Hans Petersen og
Redder Villy Christensen,
alle fra Assens.
Med venlig hilsen og tak
Røde Kors Hjemmet, Assens.

De nævnte reddere hjalp på henholdsvis ferie- og fridag.
Falck, Randers
Kære Jørgen Sjøbjerg
Må jeg takke Dem for al god hjælp, da vi i går var ude for biluheld. Vi er heldigvis alle
i god behold.
Mange venlige hilsener
Lis Albrechtsen

Fra Randers oplyses, at redder Jørgen Sjøbjerg på vej hjem fra døgnvagt oplevede et
uheld på landevejen. Sjøbjerg bistod med at yde førstehjælp og tilkaldelse af ambulance.
Falcks Redningskorps
Den 15. august blev vor bil kort hjem, min mand blev transporteret med flyver og jeg selv
med tog fra GI. Skagen. Jeg vil gerne udtrykke min glæde og taknemmelighed over
glimrende service og bede ledelsen rette en særlig tak til de venlige og hjælpsomme
medarbejdere i Skagen.
Med hilsen
Otto og Edith Lund

Kære Falck-mænd.
Brenner
Stenild Hansen
Benny Stigsen
Som jeg mandag den 22. juli sagde ved modestedet, er I meget dygtige og gør et stort
stykke arbejde for andre mennesker. I skal blot vide, at vi er meget taknemmelige. Vi
blev behandlet på den fineste måde, og køreturen fra Fælledparken til Rigshospitalet
var meget dygtigt klaret.
Vi fik ikke lov til at beholde vores Lars, som gør os meget ondt, men I skal vide, at vi
var klar over, at I alle gjorde, hvad I kunne.
En speciel tak til den chauffør, der førte ambulancen fra den helikopter, der kom fra
Bornholm. Tak for den menneskelighed, der lå bag.
De taknemmeligste hilsener
I og B. K.
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HVAD LAVER UDVALGENE?

Afsætnings
udvalget

HJÆLP 7/74

Afsætningsudvalget blev etableret i juni 1972 og blev
nedsat til afløsning af to tidligere udvalg: Salgs- og
reklameudvalget og akkvisitionslederudvalget.
Udvalgets arbejdsområde omfatter emner, der kan
fremme virkningen af koncernens afsætningspolitik,
og til denne emnekreds hører blandt andet akkvisi
tionstekniske og reklamebetonede spørgsmål samt
public relation.
I de to år, der er forløbet, siden udvalget blev nedsat,
har en væsentlig del af arbejdet bestået i - over hele
landet - at søge tilvejebragt ensartede forhold inden
for abonnementsområdet.
Samtidig er der i udvalget fostret en del nye ideer
med henblik på at forbedre mulighederne for til sta
dighed at tilføre korpset nye abonnenter. Blandt an
det har udvalget stået for udarbejdelsen af brochurer,
forskellige former for annoncering samt etablering af
salgsstande i butikscentre. Endvidere har afsætnings
udvalget forestået de senest indførte ændringer i
abonnementsbetingelserne. Herunder den sidste æn
dring af husstandsabonnementet, den nye, blå for
bindskasse til bilister samt nu senest muligheden for
tegning af abonnement på rideheste.
Afsætningsudvalget fungerer som en specialgruppe
med rapport til direktionen. Udvalget mødes 6-8
gange om året, og de beslutninger, der har almen
interesse, udsendes til stationer og afdelinger via
„Kontakt“.
Afsætningsudvalgets medlemmer er:
Udvalgets formand: Direktør Mogens Falck, Kbhvn.
Administrationschef Poul Halvorsen, Århus
Akkvisitionschef Svend Jensen, Ålborg
Overinspektør Arne Kastrup, Nykøbing F.
Sekretariatschef Preben Kjær, København
Afdelingsleder E. V. Larsen, København
Salgschef G. Lindehammer, København
Akkvisitionschef Verner Nehammer, Vejle
Salgschef K. A. Rasmussen, Odense
Udvalgets sekretær: Sekretær Henning Petersen, Kbh.
Forespørgsler til udvalget kan fremsættes til udvalgets
medlemmer eller til udvalgets sekretær.
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SÆBY 450 ÅR

Brandsvende og ol i Sæby.

Et vue over festlighederne.

Dommeren hed vist Susanne - hun kom i bad.
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1 august maned kunne Sæby
by fejre sit 450-års jubilæum.
Byen har i adskillige ar haft
et redningskorps - først Zo
nen og efter 1963 de sam
mensluttede korps. Det var
derfor naturligt, at vi deltog
i festlighederne. I det føl
gende fortæller stationsledcr
H. H. Amwitzbøll lidt om
korpsets medvirken:
„Selve jubilæumsdagen var
den 10. august, men også
ugen før var præget af festi
vitas. Allerede den 6. deltog
vi i det første arrangement,
hvor Røde Kors demonstre
rede redningsposter og Ål
borgs redningsbåd hentede 3
personer ind, der „kæntrede“
ca. 200 m fra kysten. Des
uden var der demonstration
af faldskærmsudspring, og
arrangementet tiltrak 4-5.(MM)
mennesker. Dagen efter var
vi „i krig“ med civilforsvaret.
Det svære skyts bestod af
vand og skum, og naturligvis
kom ingen af „krigerne“ tør
skoede derfra - ej heller
dommersken.
Den 8. havde vi åbent hus
på stationen med forevisning
af materiellet og film. Slutte
lig deltog vi på selve jubilæ
umsdagen i et stort historisk
optog med Sæbys gamle hestetrukne sprøjte fra 1886
samt stationens automobil
sprøjte og slangetender. Det
te arrangement samlede ca.
10.000 tilskuere og var en
værdig afslutning på en travl
uge i Sæby.“
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VOGNE & UDSTYR
En ny gammel vogn
til Ringsted
I Hillerød fik vi en ældre
Bedford automobilsprøjte ..i
overskud“, da der blev ind
sat en ny MAN.
Den udskiftede Bedford hav
de kun kørt få tusinde kilo
meter og var derfor for god
til blot at kassere. Den blev
kørt til Ringsted-stationen,
hvor mandskabet med en
god portion fingerfærdighed
og teknisk snilde har fået
en ganske udmærket red
ningsvogn ud af den gamle
sprøjte.
Det er god økonomi!

Falcks mindste
grill-vogn
Station Vesterbro har fået
en ny grill-vogn af korpsets
hidtil mindste type.
I Storkøbenhavn har korpset
en del kørsel for politiet
med at fjerne forkert parke
rede biler. Disse biler pla
cerer politiet midlertidigt i
en
underjordisk garage,
hvor vore normale bugseringskøretojer ikke kan kom
me ned.
I nogle år har man benyttet
en specialbygget amerikansk
DODGE, og den har i nogen
tid manglet en „makker" til
at hjælpe sig med opgaven.
En af stationens TOYOTA
STOUT startvogne er nu ble
vet udstyret med grill og af
kortet bagtil, således at den
må bære 500 kg i grillen.
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Konstruktionen er udført i
et specielt stærkt stål, så
ledes at vognens egenvægt
kan holdes nede. Vognens

korte længde gør den end
videre velegnet til brug i
centrums ofte smalle og tæt
trafikerede gader.
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Foranlediget af brev fra B. Hansen i HJÆLP nr.
6/74, side 201, vil jeg tillade mig at gøre opmærk
som på følgende:

Kørsel 1
og kørsel 2
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På et møde i Regionsnævn 4 den 6. juni 1972
blev det bestemt, at personale, der kører under
vagtcentralen i Odense, skulle indordne sig føl
gende retningslinier:
Når vagtcentralen har brug for en ambulance til
udrykningskørsel, vil opkaldet være: „Ledig vogn
til kørsel 1“, og når man har brug for en ambu
lance uden udrykning, vil opkaldet være: „Ledig
vogn til kørsel 2“.
Ved tilbagemelding fra vognen, når patienten er
læsset, lyder meldingen enten: „Kørsel 1 til syge
huset“, og en kort beskrivelse af patientens til
stand, eller i tilfælde, hvor udrykningskørsel ikke
er nødvendig, lyder meldingen blot: „Kørsel 2
til sygehuset“, og intet andet.
Denne ordning har flere fordele, dels sker der
ikke så ofte misforståelser i kommunikationen,
og dels bliver publikum i alle vogne forskånet for
en uheldig radiokommunikation, som - viser det
sig - let kan opfattes forkert.
Jeg kan i øvrigt heller ikke forestille mig, at
Odense er det eneste sted, denne fremgangs
måde bliver benyttet.
Steen Jørgensen,
st. Dalum
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j DQDSFALD J

I en alder at 3d år er assi
stent Frands Wilhelm Voetmann, Arhus, pludseligt af
gået ved døden den 24. au
gust 1974. Voetmann blev
ansat på stationen i Arhus
som redder i 1960. I 1964
udnævntes han til redningsfører og i 1968 til assistent.
På stationen i Arhus har
man ved Voetmanns død
mistet en dygtig rednings
mand og en god kollega.

STATIONSLEDER

Pr. 1. oktober 1974 er assi
stent Steen Thomsen, Hørs
holm, udnævnt til stations
leder i Helsingør.
Steen Thomsen blev ansat
som telefonist i Hillerød i
1964. I 1967 udnævntes han
til vagtmester på stationen
HJÆLP 7/74

Igennem en lang række kur
ser havde Voetmann opnået
udannelse som instruktør.
En uddannelse, der i vid
udstrækning kunne nydes
godt af.
Det var med sorg, man i
Århus modtog den triste
meddelelse om Voetmanns
død.
Æret være hans minde.
Salgsinspektør William T.
Søncksen død
Søncksen, som han hed i
daglig tale, er død 62 år
gammel under en ferierejse
til Mallorca.
Søncksen var en trofast og
ihærdig medarbejder, som i
en lang årrække passede
et stort Københavns-distrikt.

i Hørsholm, og her fulgte i
1970 udnævnelse til assi
stent.
På stationen i Hørsholm
havde Thomsen ansvaret for
stationens ambulancemate
riel og fungerede samtidig
som instruktør for stationens
personale.

REDNINGSFØRER
Pr. 1. september 1974 er
redderne Henning Johs. An
dersen og Johs. Rasmussen,
begge Skanderborg, ud
nævnt til redningsførere i
Skanderborg.

Han gik aldrig af vejen for
selv svære salgsopgaver.
Desværre forhindrede alvor
lig sygdom i de senere år
ham i den energiske udfol
delse af kræfterne, som han
gerne ville. Vi vil savne
Søncksen iblandt os, og vi
vil ære hans minde.
ql
Forhenværende redningsin
spektør Henry Tharsgaard,
Kbh. er død d. 29. okt. 1974.
Æret være hans minde.

VAGTMESTER

Pr. 1. oktober 1974 er redder
Bent Wildenzath, Vesterbro,
udnævnt til vagtmester i
Ballerup.
Pr. 1. september 1974 er
følgende udnævnt til vagt
mestre: Redder Palle Ras
mussen,
Holstebro,
red
ningsfører Sv. Å. Christian
sen, Skanderborg og red
ningsfører Parmo Reinholdt
Christiansen, Skanderborg.
De nævnte udnævnelser er
foretaget med uændret tje
nestested.
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Mobil skadestue
To læger, Käre W. Strunk og Knud Jacobsen
fra Thyborøn, har for egen regning opbygget
en Landrover til „udrykningsskadestue “. Vog
nen, der bl. a. indeholder elektrocardiograf og
iltapparatur, kan tilkaldes døgnet rundt, og har
fast radioforbindelse både med lægevagten og
FALCK i Lemvig.
Grunden til dette initiativ er, at Falck i Lemvig
har en køretid til Thyborøn på ca. 15 minutter.

Brandslukningstjenesten I Danmark
I oktober måned har i Horsens været afholdt et
seminar om de fremtidige forhold for brand
slukningen i Danmark. Arrangører var Dansk
Kommunalarbejderforbund med deltagelse fra
brandinspektørforeningen m. fl. Nogle politi
kere med kendskab til brandslukning var også
inviteret.

Slangeudlægning og stafetløb
I juli måned rejste 10 mand fra Hobro-statlonen
til Østrig for at konkurrere med ikke mindre
end 12.000 brandmænd fra forskellige nationer.
Konkurrencen gik ud på, på tid, at foretage en
slangeudlægning fra en bærbar pumpe, og
efter udlægningen var der stafetløb.
På hjemmefronten kæmpede kollegerne med
ekstravagter, men det var ulejligheden værd,
Hobro-holdet vandt bronzemedalje og pokal godt klaret og hjertelig til lykke.

Bornholmerne var værst
Foreningen af Gummi-importører I Danmark
har den 19. september undersøgt 10.500 bildæk.
Resultatet blev, at næsten 1.000 blev konstate
ret direkte ulovlige. Et gennemsnit på 8,8 pct.
Bemærkelsesværdigt er det, at ikke mindre end
17,5 pct. af undersøgte dæk på Bornholm var
ulovlige, medens Stor-Kobenhavn tegnede sig
for det bedste resultat - „kun" 7,7 pct. ulovlige
dæk.
Ved undersøgelse omkring store virksomheders
P-pladser har foreningen konstateret helt op
til 23 pct. ulovlige dæk.

Jubilæum
Den 17. november 1974 kan Falken I Norge fejre
25 års jubilæum.
I 1949 startede man på et lille kontor i det
gamle Vika, og i dag har Falken stationer
spredt over det meste af Norge.
Falken, der både af navn som af gavn ligner
Falcks Redningskorps, kan tilbyde den norske
befolkning stort set de samme tjenesteydelser
som korpset her i landet.
Også Falken arbejder på abonnementsbasis,
og dette redningskorps’ grundprincipper er så
lig vore, at det kunne være ét og samme korps,
man behøver blot at nævne Falkens motto:
Aldri redd for å redde
og
hurtig hjelp er dobbelt hjelp.
Der er dog en enkelt ting, Falken kan tilbyde
sine abonnenter, som vi endnu ikke har vovet,
hvis en abonnents TV-apparat går i stykker
under en udsendelse, ja så bringer Falken
straks et reserveapparat.
I anledning af jubilæet bringer vi mere om
Falken i næste nummer af HJÆLP.

Kan De køre i det glatte føre?
Under dette motto har Rådet for Større Færd
selssikkerhed udsendt et omfattende materiale,
der bl. a. bygger på vore stationers oplysnin
ger om farlige steder, når den første nattefrost
sætter ind. Man må håbe, at den slags speci
ficeret information er vejen til yderligere ned
bringelse af ulykkestallene.

Sophus Falcks mindelegat
Den 3. oktober modtog redningsførerne Osvald
Hørdum og Bent Stæcker fra Ballerup en legat
portion for redningsindsats ved Skovlundeulykken. Samtidig modtog redder Peter Seloy,
Korsør, en portion for udvist konduite, og sta
tionen i Nr. Snede for indsats i forbindelse med
en gastankvognsulykke. Endelig modtog assi
stent Erik Hansen, Alborg, redningsinspektør
Kaj Rasmussen, Alborg, og stationsleder Ove
Petersen, Randers, portioner for påskønnelses
værdig tjeneste.
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Det kan han også
For nylig var Frederiksborg Amtsavis’ som
merredaktion på besøg i Tisvilde. Vor ud
mærkede medarbejder, redningsfører Leif
Krøyer Olsen fra Helsinge, fik i den anled
ning stukket en mikrofon i hånden og for
talte sommergæsterne om de nordsjæl
landske anstrengelser for at undgå bade
ulykker. Desværre skete en billedbytning.
Næste dag kunne man i avisen læse, at
Leif Krøyer Olsen, forklædt som ølkusk og
teaterelev slap ølkasserne og sang af fuld
hals for sommergæsterne.

rutebilen befandt sig en voksmannequin,
som forbipasserende havde fundet så liv
agtig, at der blev slået alarm.
Svar til brandmanden:
- Nej, Falck har ikke haft en finger med i
spillet, da TV valgte at bruge tårnfalke som
pausesignal.
Med hensyn til ønsket om et modtræk i
form af en rigtig kommunal „brandert“ må
vi fraråde. Med den hast, falkene voksede
vil en »brandert« blive ganske alvorlig,
hvis kampen skal ende uafgjort...

Den slags kender vi også

Forleden, da driftschefen gæstede sit kon
tor, blev han panikslagen over postbun
ken. Store stabler af uåbnede kuverter lå
pænt i bunker oven på hinanden. Hvad var
galt?
Såmænd bare, at TRYG forsikring med
delte sine forsikringstagere, at man ville
give 15% særrabat på autopræmierne. I
disse edb-tider får hver vognejer en så
dan skrivelse, og da København A/S var
registreret med 712 vogne i TRYG, sendte
edb-anlægget pligtskyldigt 712 enslydende
breve. Omkostninger, som edb-konsulenterne kun meget sjældent taler om, når
lønsomheden skal påvises.
Hvor mange Falck-abonnenter har mon
fået en stabel Falck-Bladet i hver sin
kuvert i år???

Mutter skal vel hives op
Om jysk sindighed fortælles denne historie
i Viborg Stifts Folkeblad:
På en nordjysk gård skulle folkene til at
spise til middag, da naboen kom på besøg.
Han blev selvfølgelig gæstfrit bedt til ski
ven og gjorde også god fyldest ved kartof
ler og flæsk med deldyppelse.
Da nabomanden havde fået det sidste
stykke flæskesvær tygget grundigt igen
nem, mælede han sindigt: A kom for
resten herover, om a ikke kunne låne et
stykke reb. Jow, for mutter derhjemme var
slumpet til at dumpe i æ brønd. Og hun
sidder jo nok og kukkelurer dernede

Mord - eller hvad
En lørdag omkring middagstid sad det
meste af station Vejen’s mandskab og
småsludrede i opholdsstuen, da alarmklok
ken lød: Bagbundet kvinde fundet myrdet
I rutebil. Af sted med ambulance og hastemelding til politi.
På stedet fandt man ganske rigtigt en
rutebil på en oplagsplads. I bunden af
HJÆLP 7/74
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