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HVORFOR DET?
Formålet med HJÆLP har i de senere år været som
personale- og korpsblad at give Falcks 6.000 ansatte
og andre specielt interesserede et indblik i, hvad der
rører sig internt i virksomheden, samtidig med bla
det på mere fyldestgørende måde har kommenteret
og uddybet ledelsens beslutninger, og refereret emner
af mere generel og landsdækkende betydning for
Falck.
Dette nummer af bladet indeholder et par artikler,
der strengt taget går ud over bladets formål og derfor
må betragtes som en af de engang imellem forekom
mende undtagelser, der bekræfter reglerne.
Det drejer sig om omstående behandling af handicap
pedes transportmuligheder. Det er ikke et problem,
som Falck kan løse i økonomisk henseende, men må
ske nok et problem, hvor Falck i givet fald kunne bi
drage som transportvirksomhed.
Vi har taget emnet op, fordi vore medarbejdere i de
res hverdag ofte stifter bekendtskab med en gruppe
mennesker - de svært handicappede - der har det
svært, når det gælder mange, for os andre naturlige
ting - herunder transport.
Vi har også taget emnet op, fordi vor kollega og sam
arbejdspartner på den anden side af Øresund, Malmö
Brandkår, i høj grad medvirker til at løse et tilsvaren
de svensk problem på forbilledlig måde. Denne måde
at løse problemerne på vil vi gerne delagtiggøre såvel
Falcks eget personale som personer indenfor den dan
ske sygehus- og socialsektor i.
Hvert år stiller Falck sig til rådighed for årets
LYKKE-LOTTO, der har til formål at skaffe flere
penge til de fleste grupper af handicappede, så de kan
få tilskud til dækning af nødvendige og nye behov.
For os at se er et af disse behov en forsvarlig kollektiv
og individuel transportmulighed, og det er vort håb,
at den her afgivne spalteplads må blive et fornyet bi
drag til debatten om, hvorledes denne mulighed i
fremtiden bliver til et reelt tilbud
Redaktionen
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HANDICAPPEDES
TRANSPORTMULIGHEDER
Der findes i Danmark ca. 200.000 fysisk handicap
pede, som er ude af stand til at klare sig selv på sam
me måde som vi andre. Af disse er ca. 25.000 køre
stolsbrugere og ca. 25.000 særligt gangbesværede. En
stor del af de handicappede har været ofre for trafik
ulykker. Efter endt sygehusbehandling kommer de til
genoptræning, og man forsøger på forskellig måde at
give dem mulighed for at leve et liv, der så vidt muligt
ligner det liv, som vi andre fører. Men medens man på
socialt plan stadig diskuterer, hvorvidt det vil være
lykken for de handicappede at bo sammen, spise sam
men og rejse sammen - eller om det vil være mere lyk
ke at leve integreret i det øvrige samfund, glemmer
man ofte, at handicappede har det samme - og måske
et endnu større - transportbehov end os andre, der
både kan gå, cykle, køre bil og tage bus, tog eller fly,
når vi har lyst. For os er det en let sag at gå ned på per
ronen og tage det næste tog til Esbjerg. For en handi
cappet skal der etableres en masse særarrangementer
- hvis man overhovedet kan komme med toget.
I Danmark findes der ikke nogen landsdækkende ord
ning, der løser de handicappedes transportproblemer.
I Sverige har de handicappede transportret på samme
måde, som vi andre har ret til at købe en billet eller et
kort til offentlige transportmidler. Vi har været i Mal
mö for at kigge lidt på ordningen for handicappede,
der i mange tilfælde får transporten udført af vore
svenske kolleger hos Malmö Brandvæsen.
25 km fra København er
problemet løst
Malmö kommune har 245.000
indbyggere. 5.000 af disse ind
byggere er handicappede på en
sådan måde, at de efter svensk
lovgivning har krav på specialtransport. Del er socialforvalt
ningen i Malmö kommune, der
afgør, hvem der har krav på og
ret til special transport. Speci
altransporten udføres af taxa
og brandvæsen i forening.
HJÆLP 1/80

For at blive legitimeret som
handicappet, der har krav på
specialtransport, køber man
hos
socialforvaltningen
et
transportkort til samme pris,
som det koster at købe et nor
malt kort til busserne i kommu
nen. De handicappede i Malmö
er delt op i tre kategorier:
Blå kori udstedes til handicap
pede, der kun kan køres med
brandvæsenets special-køretøjer.

Hvem skal løse Berit's transport*
problem?

Orange kon udstedes til handi
cappede, der kan køres med
taxa, hvis de selv har ledsager,
og i brandvæsenets spccialkøretøjer, hvis de er alene.
Grønne kon udstedes til handi
cappede, der kan køres med al
mindelig taxa.
Af de 5.000 handicappede i
Malmö kommune er de 4.000
(80%) i besiddelse af grønt
kort, medens resten (20%) en
ten har orange eller blåt kort.
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Tre slags rejser
De handicappede i Malmö har
ret til tre typer rejser (färd
tjänst):
De obligatoriske rejser, som er
lovbestemte rejser inden for
omsorgs-, sygehusvæsenet og
skoleforvaltningens regie. Det
vil sige rejser til og fra læge og
hospitalsbehandling eller un
dervisning.
De prioriterede rejser, hvilket
vil sige rejser til arbejde, studi
er, foreningsliv, læge, forsik
ringskasser, apotek, kommuna
le og statslige institutioner m. v.
Det betyder, at handicappede i
Malmö som prioriterede rejser
kan fä transport f. eks. til og fra
apotek, hvis de skal hente medi
cin.
De valgfri rejser, hvoraf der
hvert år gives 104 enkeltrejser =
52 dobbeltrejser. Af disse 104
kan 24 enkeltrejser være rejser
uden for kommunegrænsen, og
4 af disse endda uden for Skå
ne. Inden for kommunegræn
sen kan der altså køres 104 en
keltrejser om året, eller 80, hvis
man gør brug af muligheden
for fjernrejser. Man er så large i
Malmö kommune, al man reg
ner Kastrup Lufthavn som væ
rende inden for kommunal
grænsen.

Bruttoomkostningerne for disse
rejser androg 19 mill, kr., hvor
af taxa har fået de 13 mill. kr.
og Malmö brandvæsen 6 mill.
Omregnet til indbyggerpris vil
det sige, al hver enkelt indbyg
ger i Malmö brutto betaler 58
kr. pr. år. Netto bliver beløbet
31 kr., idel de handicappede
som nævnt selv bidrager til ord
ningen med deres betaling af
det, der svarer til el måneds
kort. Hvis de handicappede rej
ser ud over Malmö kommune,
betaler de selv den del, der sva
rer til en almindelig togrejse.
Det betyder ikke alene penge i
kommunens socialkasse, men
også at de handicappede men
talt føler, at de selv er med til al
bidrage til ordningen. 1 hele
Sverige er der 250.000 handi
cappede, og ordningen koster
det svenske samfund i alt 425
mill. kr. Muligvis cn høj pris set
med snævre økonomiske bril
ler, men måske et af de områ
der, hvor pengene er givet godt
ud. Filosofien i el højt udviklet
socialt system er jo netop, al de
»stærke« skal bidrage til de
»svage«.

Malmö brandvæsen råder over
24 specielle handicap-busser. 44
medarbejdere er ansat til at va
relage denne specielle form for
kørsel, cn färdijänstmand har
samme uddannelse som en ambulancercddcr i Malmö. Del vil
sige 7 ugers grundkursus og 4
ugers specialkursus, i all 11
ugers uddannelse.

Ordningen fungerer principiell
hele døgnet rundt. Det vil sige,
at den handicappede kan ringe
efter transporten med få minut
ters varsel på alle tider af døg
net. Dog er man nødt til at have
et rimeligt varsel ved de store
højtider, jul, påske, pinse etc.
Den store del af specialkørslen
foretages dog kun i tidsrummet
fra kl. 6.30 om morgenen til kl.
24.00 om aftenen. Efter kl.
24.00 kører ambulancebered
skabet på Malmö brandvæsens
station i Bullofte med en handi
capbus. For yngre handicappe
de betyder denne service, at de
eksempelvis kan gå på restau
rant og deltage i forlystelser cn
lørdag aften og alligevel kan

Handicappet i Malmö * klar til hjemtransport med Malmö Brandvæ
sen efter familiebesøg.

Specialbiler og uddannet
personale
For samme pris, som del koster
for et almindeligt buskort, kan
handicappede i Malmö altså få
udført alle deres nødvendige
kørsler til og fra arbejde, apo
tek m.v., samtidig med, at de
en gang om ugen kan foretage
cn dobbeltrejse, eller spare op
til at foretage flere rejser, hvis
ikke de gør brug af muligheden
hver uge. 1 1978 udførte Malmö
taxa 475.000 färdtjänslrcjscr,
medens Malmö brandvæsen
med specialkøretøjer foretog
100.000 färdtjänstrejser.
4
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blive kørt hjem, selv om klok
ken skulle blive ud på de små ti
mer.

Startede med en enkelt bus
Malmö brandvæsens färdtjänst
har haft en egenartet udvikling.
Den efterhånden legendariske
brandchef, Svenn Sönderberg,
kom ind i billedet på den måde,
at handicap-foreningerne foræ
rede Malmö kommune (brand
væsenet) en bus med håbet om,
at kommunen ville sørge for, at
de handicappede blev transpor
teret lidt rundt. På daværende
tidspunkt sad de - ligesom i
Danmark - bundet til den be
skyttede bolig eller det hjem,
hvor de nu engang var anbragt.
Kommunen tog opgaven op, og
i 1976 var den af et sådant om
fang, at Socialforvaltningen
overtog hovedansvaret.
Det administrative arbejde i
forbindelse med färdtjänstord
ningen hviler nu på et socialt
ensartet og lovmæssigt grund
lag. Malmö brandvæsens red
dere er glade for deres färd
tjänst. Mange af dem føler, at
de hver dag gør »dagens gode
gerning« ved at transportere de
handicappede rundt i byen og
på udflugter. Det er et meget
taknemmeligt publikum, der
køres med, og kun i ganske en
kelte tilfælde finder der mis
brug sted, eller der opstår pro
blemer i forbindelse med kørs
lerne.
Dog er misbruget for taxakørs
lerne efter sigende større. Men
transportbehovet for »grønne«
kort er heller ikke så umiddel
bart erkendt, som for de svære
re handicappede. I andre sven
ske byer søger man at løse nogle
af problemerne ved handicap
venlig kollektiv trafik. Busser
og tog med brede døre og ram
per etc. Der er lov for disse ting
i Sverige.
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De handicappede og
Falck-abonnementet

For af udelukke enhver
misforståelse skal vi
præcisere reglerne for
handicappedes mulighe
der for Falck-abonnement:
Handicappede kan selv
stændigt eller gennem
Motorudvalget for Invali
derede tegne et Falckabonnement, der omfat
ter husstand og/eller bil.
For så vidt angår bila
bonnementet har de han
dicappede samme dæk
ning som andre. Såfremt
deres situation gør det
påkrævet, yder Falckstationerne ekstra servi
ce i form af hurtig assi
stance, (hvis de handi
cappede f.eks. sidder i
bilen om vinteren), eller
speciel hjemtransport af
fører eller passagerer,
(hvis de handicappede er
ude af stand til - som an
dre - at benytte offentli
ge transportmidler).
Med hensyn til hus
standsabonnementet

dækkes handicappede
også som andre. Blot er
der den undtagelse, at
sygetransport som følge
af abonnentens handi
cap ikke dækkes. D.v.s.,
at handicappede og fa
milie eksempelvis kan
køres til og fra hospital
under abonnement som
alle andre - blot ikke så
fremt hospitalsbesøget
eller lægebesøget har re
lation til handicap-situa
tionen.
Kørsel af handicappede
til og fra teatre, familie
begivenheder, julefester
o. lign, dækkes ikke af
Falck-abonnementet.
Hvis sådanne kørsler
skulle dækkes, ville det
betyde en så kraftig stig
ning i alle abonnenters
afgifter, at vi vanskeligt
kan forestille os, at soli
dariteten ville holde. Der
for anser Falck en sådan
opgave for at skulle ligge
økonomisk i det offentli
ges regie.
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SÅDAN GØR HT!
Da Københavns- Frederiksborg- og Roskilde amter
for år tilbage gik sammen om et fælles transportsy
stem for den kollektive trafik, blev der givet mange
gyldne løfter. De almindelige borgere mærkede først
og fremmest det nye system med en nedsættelse af bil
letpriserne og en forhøjelse af skatterne. Men der blev
også givet mange andre løfter. Eet af disse løfter var,
at folk med specielle transportbehov ad åre måske
gennem HT kunne få dør til dør kørsel udført. Nav
net HT står for Hovedstadens Trafikselskab. I dag
har HT som transportselskab i landet taget handicap
kørsel for det offentliges regning op som opgave. I
1979 startede man en ordning, som allerede nu bety
der, at HT selv har købt specialkøretøjer og uddannet
chauffører.

Kun for hjemmeboende
For at være berettiget til al del
tage i HT’s handicapkørsel, der
gælder overalt i de indvolveredc
amter, skal man kunne opfylde
følgende betingelser:
1. Man skal være afskåret fra
at benytte offentlige trafik
midler og almindelige per
sonbiler. Man skal samtidig
have behov for at blive be
fordret med et specialkøreløj, og ens fysiske handicap
skal have varet mindst et år.
2. Man skal have fast bopæl i
hovedstadsområdet.
3. Man skal modtage pension
eller invalidepension.
4. Man skal have egen bolig el
ler bo i beskyttet bolig.
5. Man skal ikke selv være i
besiddelse af en bil eller en
invalidebil.
6. Man skal være svært handi
cappet.
For de, der opfylder disse betin
gelser, yder HT to ugentlige en
keltlure gralis og valgfri kørsel
inden for hovedstadsområdel.
Kørslerne skal bestilles i god tid
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Fra HT's
kørsels
kontor
ordnes de
økono
miske
problemer
og senest kl. 12.00 dagen før
kørslen af hensyn til koordine
ringsmulighederne. På et sær
ligt indrettet kontor på Strøget i
København modtager HT’s per
sonale anmodninger om kørs
ler, hvorefter de videregiver
dem til en halv snes »entrepre
nører«, der udfører kørslerne.
D.V.S., at den kørsel, der tilby
des, svarer til den valgfrie kør
sel efter det svenske system,
men der er ikke nogen overbyg
ning i form af øvrig fri kørsel til
f.eks. læge eller arbejde. Man
kan blive kørt hele døgnet
rundt, men hvis man skal ud
over HT’s område må man be
tale fuld pris for det pågælden
de køretøj, d.v.s. ikke som i
Sverige, hvor man kan nøjes

med at betale det, der svarer til
billetprisen med tog.

Forsigtig udvikling
Den her skitserede ordning med
HT er utvivlsomt et politisk
forsøg på i Danmark at efterlig
ne de svenske ordninger, som
f.eks. er gældende i Stockholm
og Gøteborg, hvor det er trafik
selskaberne, der slår for opga
verne.
Med hensyn til plejehjemsbebo
erne er det helt klart, al disse i
øjeblikket ikke har de samme
muligheder, som de hjemmebo
ende. Plejehjemsbeboerne har
normalt en større adgang til
gennem bistandskontoret at få
sørget for deres transportpro
blem, men da det er op til de en
kelte plejehjem og bistandskon
torer af afgøre, er det klart, at
der er nogen, der føler, at de
har ringe service, og del er også
et af de få ankepunkter, der er
for HT’s nye service.
Specialkøretøjer
Ca. 10 entreprenører, spredt
omkring i hovedstadsområdet,
sørger for specialtransporten.
Disse entreprenører er taxa og
specielle handicapselskaber, li
gesom Falck deltager i en del af
kørslerne. En hel del er valgt,
fordi de i forvejen har påtaget
sig transporten af handicappe
de.
Der er tale om vogne, der er
godkendt til handicapkørsel.
Chaufførerne skal have været
beskæftiget med befordring af
handicappede før. Men der er
ikke nogen egentlig uddannelse
eller noget uddannelseskrav
bag
chaufførvirksomheden.
Mange af chaufførerne er dog
tidligere ansatte i Falck eller
Zonen. I 1980 prøver HT selv at
køre med et par køretøjer, der
er indkøbt, ligesom man har
ansat et par chauffører, der
modtager 3 ugers kursus, bl.a.
på Landtransportskolen.
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Tilfredse
kunder

Handicapkørslens leder,
Erling Strøm:
- Ordningen i Danmark udnyt
tes mere af de enkelte handicap
pede end ordningerne i Sverige,
men det skyldes nok, at man ik
ke i Danmark har såkaldte obli
gatoriske eller prioriterede rej
ser. Der er tale om el forsøg
med hensyn til de nuværende
regler, og vi er allerede begyndt
at tænke på al lave et nyt oplæg
til politikerne med henblik på
en eventuel udvidelse.
- Hvis der i forbindelse med en
befordring er tale om op- og
nedbæring af trappe eet., sør
ger vi altid for at køre med 2
mand på turene. De resterende
køres som én-mandsture. Man
ge handicappede bor i stuelej
ligheder i beskyttede boliger og
behøver således ikke 2 mand til
at hjælpe sig.

- Vi sørger i så stort omfang
som muligt for at efterkomme
de enkelte handicappedes øn
sker om at få del og del speciel
le transportselskab. Der udvik
ler sig ofte et personligt forhold
mellem
transportselskabets
chauffører og de handicappede,
hvorfor de føler sig mest til
fredse ved at køre med ganske
bestemte vogne eller personer.
Og disse ønsker forsøger vi at
efterkomme.
- Vi startede på forholdsvis bar
bund, men allerede nu er vi nok
nogen af dem, der ved mest om
handicaptransport herhjemme.
Vi er spændte på al se, hvordan
det udvikler sig, når vi også selv
skal være del udførende led.
- Vi har kun ganske få klager,
og dem, der klager, er som regel
dem, der ikke har ret til trans
port. Dem, vi transporterer, er
meget glade for den nye service.
Service og økonomi
- Vi giver altid service første
prioritet. F. eks. kan jeg nævne,
at Falck’s priser i forhold til de
andre entreprenører er højere.
Men vi udnytter heller ikke
Falck’s køretøjer på den måde,
som vi kunne. Derfor bliver
hver enkelt lur nok dyr. Men
hvis folk ønsker Falck, så får de
Falck.
- Specielt med hensyn til Falck
vil jeg også sige, at korpset har

De handicappede under HT-ordnlngen får mulighed for selv at fore
slå, hvem de skal køre med.
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været vant til at få en opgave
helt, og så selv løse den. 1 von
tilfælde er situationen en an
den, hvor vi centralt forsøger
en kørselsplanlægning, og hvor
Falck således »kun« er trans
portøren efter vores ordre.
- Denne nuværende samlede
styring forekommer mig at væ
re rationel. Hvem, der så skal
køre i fremtiden, er en anden
sag, og det må vi lage op efter
hånden,
som
problemerne
udvikler sig.

Fordele og
ulemper ved HT
ordningen
Fordele:
Handicappede i HT om
rådet har fået en trans
portmulighed, som ingen
andre har i Danmark.
HT sikrer en ensartet be
handling af alle handi
cappede i hele området.
HT sørger for en koordi
nering af alle handicap
transporter.

Ulemper:
HT ordningen omfatter
ikke alle handicappede i
området.
HT ordningen giver for få
rejser i forhold til handi
cappedes
transportbe
hov.
HT er et transportsel
skab, og principielt skal
et transportselskab ikke
bedømme, hvem der har
ret til transport. Ordnin
gen kunne også have
været lavet på en sådan
måde, at det var de en
kelte amters og kommu
ners sociale udvalg, der
stod for et samlet kør
selskontor, der entrerede
med en eller flere tran
sportvirksomheder i om
rådet.
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TRAFIKRADIOEN
FUNGERER STADIG
Mange Falck-stalioner har i det seneste årstid følt, at Dan
marks trafikradio er blevet skruet ned på »vågeblus« i for
hold til tidligere år. Det er der måske også noget om, men i
forbindelse med væsentlige trafikmeldinger og dækning af
udrykningssituationer fungerer trafikredaktionen principielt
stadig i næsten alle af døgnets 24 timer.
Efter nogle mindre misforståelser i dette efterår mellem
Falck, politi og Danmarks Radio omkring trafikradioens
dækning af en vanskelig ambulancetransport, tog radioen
initiativet til et møde, hvor forholdene blev klaret op. Falckstalionerne er blevet orienteret om mødets resultater gennem
cirkulære 2/80, der blev udsendt kort før nytår.

Telefonen tages af radioavisen
Hvis trafikredaktionens medarbejdere ikke selv er på vagt,
vil radioavisens journalister tage telefonen og sørge for, at
der i givet fald bliver afbrudt i det ordinære program 3, så
fremt der fra Falck eller politi indløber en melding af vital
betydning for trafikanter.
Sådanne meldinger kan omhandle mange ting, eksempelvis
en motorvejs mere langvarige spærring efter et stort trafiku
held. En forudsætning for afbrydelse af landsprogram vil
dog normalt altid være, at pågældende vejspærring har be
tydning for trafikanter ud over et regionalradioområde.

Kun ved større vejstrækningers
spærring skal lands*trafikradioen underrettes, med mindre der
er tale om de »store« trafikdage.
8

Ambulancemeldinger
Alle lokale ambulanceudrykninger skønnes stadig ikke at
have betydning for den landsdækkende trafikradio, med
mindre der er tale om deciderede katastrofetilfældc.
Men specialambulancetransporter - cvt. med politieskorte kan i flere tilfælde skønnes at have betydning for en stor del
trafikanter, f.eks. hvis der er tale om en længere transport
eller meget kompliceret transport over større afstand, hvor
underretning af trafikanter kan have betydning for livs be
varelse. I sådanne tilfælde kan Falck-stalionerne alene eller
sammen med politiet rette henvendelse til radioavisen (tra
fikredaktionen) og anmode om en meddelelse i Danmarks
Radio.
Trafikradioen er altså ikke så »død«, som nogen har gjort
den til. Den har bare indtil videre fundet cl niveau i det dag
lige, der både tilgodeser regionalradioernes virksomhed og
nogle lytteres ønsker om ikke al blive afbrudt i musikken af
meldinger om udrykningskøretøjer, trafikulykker og vej
spærringer.
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Kun meget få steder i landet har en kommune og
Falck indgået et så nært og givende samarbejde om in
struktion i brandværnsmæssige forhold som i Århus.

Samarbejdet har været så godt, at det kunne danne
skole i resten af landet.
»Hjælp« har set på baggrunden for successen.

Det er ved at være sengetid på hospitalet, og natsy
geplejersken går sin rutinemæssige runde på afdelin
gen. På én af stuerne ser hun en patient i færd med at
tænde en cigaret. - De ved jo godt, der ikke må ryges
herinde -, siger hun og tager pakken.
Da hun har forladt stuen, trækker patienten en anden
pakke frem, som har været gemt under hovedpuden,
tænder en cigaret, læner sig tilbage i sengen og falder
efter et par minutters forløb i søvn, mens cigaretten
gløder videre ovenpå dynen.
Et mareridt, der involverer alle i afdelingen, ja, på he
le hospitalet, er ved at begynde.
Det lyder som indledningen ti!
en spændingsroman eller som
handlingen i en film, og de, der
gætter på sidstnævnte, har ret.
Disse linier er en beskrivelse af
den situation, der i filmen
HJÆLP 1/80

»Hospitalsbranden« udvikler
sig til en katastrofe på grund af
panik og manglende kendskab
til brandbekæmpelse og alar
mering.

Rekonstruktion
Nå ja, vil de fleste nok sige - et
er jo film, et andet virkelighed.
Det er rigtigt ja, men denne
film beskriver virkeligheden til
mindste detalje, idet den rekon
struerer hændelsesforløbet ved
den brand, der ramte Karolin
ska Sykehuset i Stockholm for
nogle år siden. En brand, der
krævede en del dødsofre, og
som kun fik det forløb, fordi
natsygeplejersken gjorde alting
forkert, da det virkelig gjaldt.
Derfor er denne film et vigtigt
led i undervisningen af hospi
tals- og plcjehjemspersonale,
men den kan ikke stå alene. For
at virke efter sin hensigt skal
den følges op - og allerhelst af
fysisk-instruktive brandøvelser.
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Del er jo ikke nok at vide, hvad
der kan ske, man skal vide hvad
der bør gøres.

De ved det i Århus
Og i følge radio, TV, aviser og
fagblade, så ved størstedelen af
det århusianske hospitals- og
plejehjcmspersonalc det allere
de, idel de som de første inden
for denne institutionsgruppe
har fået systematisk og effektiv
undervisning i brandbekæmpel
se.
Det cr Falck i Århus, der har
opbygget en undervisnings
form, der er så effektiv, at den
ganske givet vil danne skole i
resten af landet.

»Hotelbekendtgørelsen«
Baggrunden for, at disse kurser
virkelig log fart, er Justitsmini
steriets bekendtgørelse af 21.
maj 1974.
Denne bekendtgørelse, der om
handler brandværnsforanstalt*
ninger i ældre hoteller m.v.,
blev lavet efter flere brandkata
strofer. Den alvorligste af disse
var branden på »Hotel Hafnia«
i København, der krævede 35
dødsofre.
Bekendtgørelsen kaldes derfor
populært »Hotelbekendtgørelsen«, men ordet m.v. i teksten
betyder, at den også omfatter
kollegier, pensionater, kroer,
klublejligheder,
kostskoler,
plejehjem, sygehjem, hvilehjem
eller institutioner og virksom
heder med lignende formål,
hvis der er over 5 soverum eller
10 sovepladser.
Bekendtgørelsen, der finder an
vendelse for hoteller m.v., der
cr laget i brug før den 1. januar
1973, er meget om fallende, og
dækker all lige fra flugtveje,
trapper, døre, skillevægge og
beklædning til alarmanlæg.
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»Driftsmæssige forskrifter«
21. januar 1977 fulgte så Justits
ministeriets bekendtgørelse nr.
29, der meddelte, at »Drifts
mæssige Forskrifter« nu også
var gældende for plejehjem og
lignende.
1 disse forskrifter står der
blandt andet:
»Personalet skal grundigt in
strueres om ordensreglerne og
om brugen og placeringen af
brandmateriellet«. Der slår og
så at håndslukkerc skal efterses
én gang årligt og for at lage det
sidste først, så blev der over År
hus Kommunes Rådhusforvaltning indhentet tilbud på efter
syn og ny leverancer af dette
materiel. Resultatet blev, at
Falck i Århus fik kontrakten
med kommunen på dette områ
de.

Ønskerne opfyldt
Det næste, der forestod var, at
personalet på kommunens 4o
plejehjem med i all 3.3oo bebo
ere skulle gennemgå en række
fysisk instruktive brandøvelser.
I nslitut ionsinspektoratet havde
tidligere taget initiativ til en
række teoretiske kurser fordaginstitutionslcdere om brandfor
hold, og foranlediget heraf,
saml som følge af kontrakten
med Falck, var det nu muligt al
gennemføre disse kurser på den
mest effektive måde, og derved
imødekomme de stærke ønsker
fra plejehjemsledere og perso
nale om en fysisk-instrukliv op
følgning af brandsikringen.
Brandøvelserne på plejehjem
mene er sket efter aftale med
Århus Brandvæsen, og ledes af
Institutionsinspektoratet
og
Falck i nært samarbejde. Fra
inspektoratet var del brandkon
sulent H. J. Salomonsen (nyud
nævnt brandinspektør i Århus
Brandvæsen) der stod for kur
sernes tilrettelæggelse.

Eigil Østergaard og Fritz Parly
fra Århus med en »hospitalspati
ent«, der ustandselig går ild i.
Det skal sidde i ry graden
Personalet på samtlige pleje
hjem i Århus Kommune har nu
gennemgået kurset, der omfat
ter en teoretisk og en praktisk
del. Den teoretiske del startes
med filmen »Hospitalsbranden«, der er omtalt i indlednin
gen til denne artikel. Den følges
Op af foredrag og lysbilleder,
der viser, hvorledes man skal
forholde sig i en række aktuelle
brandsituationer med hensyn til
brug af slukningsmateriel, alar
mering, evakuering m.v.
Instruktionen i alarmering er
koncentreret omkring lokalfor
holdene i den enkelte instituti
on, således at alle ansatte ved,
hvordan det gøres det pågæl
dende sted. Når ilden førsl er
brudt ud, er det jo for sent at
give sig (il at læse alarmerings
instruksen, eller »Gode råd om
brandbekæmpelse«. Det skal
sidde i rygraden, og det gør det,
når hvert enkelt Århus-kursus
er afsluttet.
Ligner virkeligheden
Den praktiske del startes med
en gennemgang af det brandHJÆLP 1/80

materiel, der forefindes på ste
det samt med instruktion i at
slukke mindre brande inde i
bygningen - herunder også eva
kuering af tilskadekomne og
bevidstløse personer.
Derefter rykker man ud i det
fri, hvor Falck folkenes med
bragte rekvisitter rigtig kommer
til deres ret. Det drejer sig bl.a.
om en væg med en dør, som
personalet skal trænge igennem
med vandfyldte slanger, for at
komme ind på »stuen« hvor det
brænder, og det drejer sig om
en udstoppet dukke, der sidder
i en kørestol eller som placeres
på en hospitalsseng, hvor dynen
antændes.

Positiv reaktion
Personalet prøver virkelig hvad
det vil sige at stå ansigt til ansigt
med den »Røde hane«. De sluk
ker ild i frituregryder, i væ
sker, i dyner, ja endog ilden i
tøjet på en kørestolspatient. De
lærer at kvæle små brande,
med det, der er for hånden, og
de slukker større brande med
vand, pulver eller kulsyresne, så
de får en klar forståelse af at
bekæmpe enhver brand hurtigt
og effektivt, så den ikke når al
udvikle sig.

Overassisten Fritz Parly,
Handelsafdelingen Aarhus:
- Det er klart, al det giver cn
stor tilfredsstillelse, når man ser
det, man har arbejdet på så
længe, lykkes så godt. Jeg vil
ikke karakteriserer del som
held, for alt er nøje forberedt.
Her i afdelingen overlader vi
skam ikke noget til tilfældighe
derne!
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- Vi har igennem flere år gjort
et stort opsøgende arbejde for
at tegne eftcrsynsaftalcr på
brandmateriel, og i at tilbyde
kurser i brandbekæmpelse til

industrien og kommunerne i
mert samarbejde med miljø- og
sikkerhedsgrupperne på de for
skellige virksomheder og insti
tutioner.
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Var kendt i forvejen
- I det tilbud vi gav Århus
Kommune, kunne vi derfor ud
over vedligeholdelsen af brand
materiellet også tilbyde at in
struere personalet i brugen af
samme. Det vejede vel også
tungt, at det i forvejen var
kendt, at vi kontinuerligt gen
nemførte brandøvelser på hos
pitaler i Århus, samt sygehuse
ne i Ebeltoft og Grenå og der
for kunne tilbyde et godt gen
nemarbejdet og gennemprøvet
kursus indrettet efter persona
lets behov på det pågældende
sted.
Grundig forberedelse
- Med hensyn til kursernes suc
ces skyldes det som sagt grun
dig forberedelse fra alle invol
verede parter. For vort vedkom
mende kører redder Ejgil Oster
gaard og jeg altid i forvejen ud
og gennemgår stedets alarme
ringsanlæg, branddøre, sluk
ningsmateriel m.v., og vi an
vender altid materiellet på det
pågældende sted i undervisnin
gen - uanset fabrikat. Persona
let har alle steder været meget
positive - ja de møder endda op
på deres fridage for at følge
kurserne.

Spørg Århus!
- Vi er bekendt med at flere af
landets Falck-stationer, i særde
leshed efter at »Landet Rundt«
bragte et indslag fra et af vore
kurser, er blevet forespurgt om
muligheden for at afholde lig
nende kurser, og at flere har af
vist, fordi de ikke har haft
mandskab til det, eller ikke har
vidst hvordan sagen skulle gri
bes an. Det første kan vi natur
ligvis ikke gøre noget ved, men
til det sidste vil jeg sige, at man
naturligvis er velkommen til at
ringe her til afdelingen, hvis
man ønsker at vide, hvordan vi
har tilrettelagt det - slutter
overassistent Fritz Parly.
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Viggo Skjoldborg, leder af
Falcks Handelsafdeling i Århus
- Vi har ikke noget imod at
hjælpe andre stationer med go
de råd, for vi føler som initia
tivtagere et medansvar for en
succesrig gennemførelse af lig
nende arrangementer andre ste
der, men vi nærer ikke noget
ønske om at styre det på
landsplan. Jeg kan godt se, at
det er svært at forlange, at en
tilfældig leder på en tilfældig
Falck-station skal føre sådan en
opgave til succes uden at have
den fornødne erfaring og de
fornødne hjælpemidler.

Burde organiseres på landsplan
- Ikke alene ligger der megen
forberedelse bag for at persona
let, der deltager i kurserne, kan
føle, at det kommer så tæt på
deres egen hverdag som muligt,
men i Århus hegger kommunen
også det nødvendige udstyr til,
så der er for mig ingen tvivl om
at del også kan og burde orga
niseres på landsplan, så vi beva
rer den gode kontakt med lan
dets kommuner.
- Det skal jo gøres, så hvis vi
ikke gør det, står andre parat!
PS:
Falck i Århus gør i andet en
brandmateriel. Man har netop
leveret 18 Lærdal genopliv
ningskufferter til Kommunens
svømmehaller og skoler, og skal
udover at undervise i brugen
heraf, også foretage eftersyn og
vedligeholdelse af disse to gan
ge om året i henhold til indgået
serviceaftale!
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1980’erncs alarmcentral

I Stockholm er Sveriges og formentlig hele den vestli
ge verdens mest moderne alarmcentral indviet. Det
skete i oktober måned, hvor den svenske konge ind
viede SOS Alarmeringscentralen for Stockholm
län, LAC-AB. SOS Alarmeringscentral svarer nær
mest til det, vi i Danmark kalder 0-0-0-alarmcentraler.
Men alligevel er det anderledes. Svenskerne er nemlig
gået en anden vej, end vi gjorde, da vi herhjemme fik
flyttet alarmeringen af livsvigtig hjælp fra telefonsel
skaberne til politi og brandvæsen. Herhjemme gjaldt
det om, at det for alt i verden skulle være offentlige
centraler, der skulle tage imod meldinger fra folk i
nød. I Sverige har man i stedet dannet et aktiebolag,
hvilket svarer til et aktieselskab. SOS-AB har til opga
ve at samordne og tilgodese samfundets behov for
alarmeringstjenester. Ejere af aktiebolaget erTelevärket, Landstingsforbundet (amternes forening) og
Svenska Kommun-forbundet (kommunernes fore
ning).
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20 alarmcentraler
I Sverige er der 24 len, der med
tiden skal dækkes af 20 alarm
centraler. Den nyeste i Stock
holm er nummer 15 i rækken.
Og det er ikke for meget at sige,
at der er taget teknik i brug,
som vi i Danmark formentlig
først vil stifte bekendtskab med
engang i 1980’erne.
SOS Alarmerings AB, arbejder
med et budget på 47,5 mill kr. i
1979 og 63,7 mill. kr. i 1980. De
fleste af alarmeringscentralens
indtægter kommer fra del of
fentlige, hvor alarmcentralen
sørger for direkte alarmering af
brandkøretøjer og ambulancer.
Takket være den nye SOS alarmeringsljeneste er brandvæse
nets og ambulancevæsenets
vagtcentraler nedlagt. Der er di
rekte styring fra alarmerings
centralen. 38,3 mill. kr. (1979)
og 51,5 mill. kr. (1980) kommer
fra disse offentlige tjenester.
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Så mange oplysninger kan alarmoperatøren omgående få på data*
skærmen, når en Stockholmalarm indgår.

Resten, d.v.s. henholdvis 9,2
mill. kr. og 12,2 mill, kr., tjenes
ind ved såkaldte kommercielle
tjenester. D.v.s., at SOS alar
meringscentralen arbejder for
det svenske Larmtjänst (forsik
ringsselskabernes redningstje
neste), vagtselskabet ABAB og
andre, der har behov for enten
en direkte alarmeringsmulig
hed, en døgnbetjent vagtcentral
eller måske et avanceret elek
tronisk overvågningssystem.

Nyeste datateknik
Det er ikke for meget at sige, at
der her er tale om 3. generation
af alarmeringscentraler. SOS
alarmering AB har til huse 6
etager oppe i en moderne ejen
dom i Stockholms Gamla Stan.
Alarmeringscentralen
kaldes
ved, at man drejer 9 0-0 0 0,
hvilket for svenskerne er det
samme, som når danskerne
drejer 0-0-0. Men alt papir er
afskaffet. I samme øjeblik man
drejer 9 0-0 0 0, går en datamat
ind, og i løbet af milli-sekunder
fortæller den dels alarmopera
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tøren på SOS alarmeringscen
tralen, at der er nogen, der vil
tale med ham/hende, og dels
fra hvilket område, der ringes.
Ved hjælp af en datamat, der er
anbragt på nogle ergonomisk
veludformede terminalarbejds
pladser, kan alarmoperatøren
meget hurtigt checke, hvad det
er for et telefonnummer, der
ringes fra, og hvor den pågæl
dende hører til. Samtidig kan
han/hun på datamaten finde ud
af, hvilket brandkøretøj eller
hvilken ambulance der skal sen
des, hvilke der er ledige, hvor
fra de kommer, og hvilke for
holdsordrer han/hun i øvrigt
skal tage. En lille del af dette
system har vi allerede indført i
vore nye edb-vagtcentraler. Alt,
hvad der bliver sagt, bliver regi
streret på en båndoptager, der
senere registrerer det på en stør
re båndoptager og lagrer det i et
edb-anlæg.
Alarmerings
centralen, der har 45 ansatte 12 om dagen og 5 om natten,
samt 2 i reserve - dækker hele
Stockholm len, hvilket vil sige

alarmcentral for 2 mill, menne
sker. Der er 8.000 opkald pr.
døgn på alarmeringscentralen,
hovedsagelig sygetransporter,
ambulancekørsler og brandmel
dinger. Opkald til politiet går
også via alarmeringscentralen.
De specielle borde, der rummer
en alarmeringsplads, kan hæ
ves, sænkes og drejes efter be
hov, ligesom lyset kan stilles så
ledes, at alarmoperatøren har
den bedst mulige arbejdsplads.
Der er tale om en speciel tele
fonudrustning, som er udviklet
af televærket, og som kun må
bruges på den form for alarme
ringscentraler.
En alarmoperatør på SOS alar
mering AB er en funktionær,
der har en udvidet tavsheds
pligt. Han rekrutteres fra lig
nende virksomheder, f.eks.
brandvæsen, ambulancevæsen
eller vagtselskab. Han modta
ger en speciel uddannelse, der
normalt tager en måned incl.
praktik.
Alle kan kobles sammen
Ikke mindst i tilfælde af større
ulykker eller katastrofer er alar
meringscentralens store over
blik og veldokumenterede da
tagrundlag af væsentlig betyd
ning. Det er muligt at koble næ
sten enhver samtale sammen
med alle udførende led. F.eks.
kan en mand, der alarmerer
brandvæsenet til brand, tale
med lederen af brandudryknin
gen, mens denne er på vej til
brandstedet - takket være alar
meringscentralens koblingsmu
ligheder.
Det er naturligvis også muligt at
koble alle køretøjer og alle tele
foner sammen på næsten alle
tænkelige måder, ligesom der
kan etableres telefonmøder, og
det er muligt for alarmerings
centralen at bryde ind i samta
ler, hvis den, de skal have fat i,
er optaget i telefonen.
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Der rådes over nogie store kort
over hele Stockholms len, som
er delt ind i et koordinatsystem.
Tilsvarende kort findes i køre
tøjerne, således, at man på alar
meringscentralen og i køretø
jerne har det samme grundlag
at udveksle informationer på.
Alt rapportskriveri er forbi.
Datamaterne sørger selv for, at
alle relevante oplysninger regi
streres og lagres på data med
henblik på statistikbearbejdning.

Karl-Egon Lindberg,
verkställande direktør for SOS
alarmering AB
- Alarmoperatørerne hos os ar
bejder roligt og stille. Del kan i
visse tilfælde være en fordel, at
de ikke forud, f.eks. har været
brandmænd, og at de arbejder
et stykke væk fra brand- og
redningsstationer. Heroppe på
6. sal i Stockholms centrum har
vi mulighederne for konstant at
have del store overblik.
- I starten af vor virksomhed
var det en indvending, at vi ik
ke, efter kritikernes mening,
havde det fornødne lokale
kendskab.
Jeg mener ikke, at vi en eneste
gang har haft fejl på en alarme
ring p.g.a. manglende lokal
kendskab. Vort datagrundlag er
så veldokumenleret og velfun
deret, at tidligere tiders dogmer
med hensyn til praktisk uddan
nelse og lokale stedfæstelser er
gjort til skamme.
- Alarmeringscentralen i Stock
holm har kostet 5 mill, for så
vidt angår dataanlægget, lige
som der er investeret ca. 15
mill, i resten. Men så er der og
så skabt et system med mikrodatateknik og administrativ da
taindsats, som svenskerne først
og fremmest selv har opnået
store effektivitetsgevinster på,
og dernæst overvejer at exportere som know-how. Edb-kapaciteten for en alarmcentral som
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Alarmoperatør Ole Holmberg ved en af de arbejds- og miljøvenlige
alarmpladser der I sig selv nærmest er revolutionerende. Operatøren
kan stille og roligt arbejde uforstyrret på sin plads. Behøver han op
lysninger, far han dem på dataskærmen.

den i Stockholm er 4000 samta
ler pr. time ved 28 alarmerings
pulte, men da en alarmoperatør
har andre gøremål end telefon
pasning, er kapaciteten reduce
ret til 25-30 samtaler pr. pult
pr. time.
Det helt specielle ved den sven
ske alarmcentral er sikkerhe
den, idet hele systemet er byg
get op med 2 parallelle datasy
stemer, således, al hvis den ene
»falder ud«, fungerer det an

det. Al information om aktivi
teter er registreret i datamater
ne.

En af Falcks nuværende samar
bejdspartnere, Storno, har
sammen med Televärkel og Datasaab været leverandører til
noget af udstyret hos SOS alar
mering i Stockholm. Så mon ik
ke vi i Danmark ad åre vil se til
svarende system opbygget her
hjemme???
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SAUDI ARABIEN

I juni besøgte Poul W. Falck og Kurt Rømer Saudi
Arabien som Sundhedsministeriets gæster med hen
blik på at give en vurdering af ambulancevæsenets
standard og FALCK’s muligheder for at bistå i for
bindelse med en forbedring af denne service.
Kontakt siden 1978
Kontakten til Saudi Arabien
stammer fra en dansk udstilling
og sundhedssymposium i Qa
tar, april 1978, hvor der knytte
des en kontakt til den tekniske
rådgiver for sundhedsministe
ren, dr. Islam.

Dr. Islam besøgte sammen med
en kollega Danmark i december
1978 og studerede særligt Falck
og Sundhedsstyrelsen.
Under dette besøg blev der ud
trykt ønske om at få bistand fra
Falck i forbindelse med en reor
ganisering og forbedring af am
bulancetjenesten i Saudi Arabi
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en, og dette ønske resulterede i
besøget i juni i år.
50 X Danmark
Først lidt oplysninger om Saudi
Arabien, der jo siden oliekrisen
i 1973 er blevet dagligt forside
stof i aviserne.
Landet er et kongerige ledet af
Kong Khaled og et ministerråd
med 23 ministre. Det har et are
al på ca. 2.2 mio km’, d. v. s. 50
gange Danmarks, og som det
samlede EF’s areal. Man ken
der ikke det nøjagtige folketal,
men det skønnes at være ca. 8
millioner, hvoraf halvdelen er
Saudier, d.v.s. indfødte.
Blandt de vigtigste byer er rege

ringsbyen Riyadh med ca. 1.2
mio indbyggere, havnebyen
Jeddah ved det Røde Hav, hvor
alle udenlandske ambassader er
placeret, samt byerne Dam
man, Dharran og Al Khobar
som ligger ved den arabiske
havbugt, og hvor olieprodukti
onen er koncentreret. Hertil
kommer naturligvis de hellige
byer Mecca og Medina, hvortil
der hvert år i pilgrimssæsonen
kommer 1,5-2 mio pilgrimme
fra hele verden.
Del meste af landet er ørken
områder, men mod det Røde
Hav, specielt i den sydlige del,
er der store bjergområder op til
3.000 meler høje.

Temperaturerne cr ekstrem
høje; i sommermånederne kan
skyggctemperaturerne overstige
50° C, så aircondilionanlæg
med køling er ligeså nødvendige
der, som varmeanlæg er her.
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Hårdt rejseprogram
Vor rejse varede 10 dage; man
havde lagt et hårdt program for
os, og vi fik lejlighed til at se de
største byer og få et indtryk af
såvel landdistrikterne som de
mindre byer.
I del fremmedartede miljø var
del især varmen, der straks ved
ankomsten gjorde et stærkt
indtryk, men som man efter
hånden vænnede sig noget til.
Besøget indledtes i Sundheds
ministeriet i Riyadh, hvor vi
blev budt velkommen af Sund
hedsministeren dr. Al-Jazaery i
el rpøde, hvor også deltog Dan
marks ambassadør i Saudi Ara
bien, Bent Søndergaard. Senere
fik vi lejlighed til al møde en
lang række embedsmænd, både
i Riyadh og i provinserne. End
videre besøgte vi de fleste hos
pitaler i Riyadh og kunne kon
statere fantastiske forskelle i de
behandlingsmuligheder, der til
bydes patienterne; men der er
meget hospilalsbyggeri igang,
og de nye hospitaler ser ud til at
være på højde med de nyeste
danske hospitaler. Overall fin
der man udenlandsk personale;
hele hospitalsafdelinger er be
mandet med engelske læger og
sygeplejersker - andre steder er
der philipinere eller indere.

har til disposition. Hertil kan
lægges, at personalet ikke er
særligt kvalificeret, og al orga
nisationen ikke råder over ra
dioanlæg, således at vognene
kan dirigeres under kørsel.
I pilgrimssæsonen omrokeres
en del af materiellet, idel man
råder over 60 ekstra stationer,
som kun åbnes i denne periode.
Politiet er væsentlig bedre ud
styret; de har i Riyadh 600 helt
moderne vogne, radiosystemer
og veluddannet personale - Red
Crescent har i samme område
mellem 10 og 20 vogne.
Forslag fra Falck
Vi blev alle steder mødt med
stor venlighed og imødekom
menhed, og der er el stort ønske
hos alle ansvarlige om at få for
bedret serviceniveauet i ambu
lancevæsenet, el behov, der og
så stiger i takt med udviklingen
i den øvrige del af sundhedsvæ
senet.

Vi har vurderet hovedproble
met, og deri er vi enige med ara
berne til, at være rekruttering
og uddannelse af kvalificerede
medarbejdere, idet man først,
når denne opgave er defineret,
og løsningen igangsat, kan fast
lægge, hvilken service, det vil
være muligt at tilbyde fremov
er. Hvad der i øjeblikket består
er all i alt meget primitivt.
Efter rejsen har korpset, gen
nem del danske Udenrigsmini
steriums store indsats, haft for
nøjelsen af, at kunne modtage
Sundhedsminister dr. Al- Jazaery som gæst her i Danmark.

For nylig er der fra Falcks side
afleveret forslag til, hvordan en
reorganisering og forbedring
kan iværksættes samt tilbud på
en række indledende planlæg
ningsydelser.
Kurt Rømer

Den nuværende
ambulancetjeneste
Ambulancetjenesten i Saudi
Arabien varetages af en lang
række forskellige organisatio
ner. Herudover har mange
private virksomheder deres
egne ambulancer.
Den hovedansvarlige organisa
tion er Red Crescent, som råder
over ca. 220 ambulancer fordelt
på 60 ambulancestationer ud
over landet. På grund af ofte
kaotiske trafikforhold i byerne
og meget store afstande ude i
landet er det vanskeligt for Red
Crescent al yde en tilstrækkelig
service med de ressourcer, de
HJÆLP 1/80
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FALCK-REDDERNE RETTER SKYTSET MOI

UDRYKNINGSCHAUFFØRER I

For nylig har der været afholdt et møde mellem kom
munale brandfolk i Storkøbenhavn og Falck
reddernes tillidsmænd. På dette møde var det ganske
naturligt, at et af hovedemnerne var Statens Brandin
spektions brev af 5. april 1979 til Falck, hvori Brand
inspektionen inddirekte forsøgte at desavouere Falck
redderne som brandmænd med det formål, at få ansat
flere deltidsbeskæftigede brandmænd til brandsluk
ning.
Reddernes fællestillidsmand i
Storkøbenhavn, Rolf Ovesen:

- Vort mål er naturligvis, at vi
altid er med til at have indfly
delse på forhold, der har betyd
ning for vor arbejdssituation og
mulighederne for fremtidige
18

stillinger som Falck-reddere.
Derfor kan vi Falck-reddere un
der ingen omstændigheder tole
rere, at chefen for Statens
Brandinspektion, Gunnar Haurum, i et brev til korpset med
deler, at arbejdsmiljøloven for
Falck-reddere vil blive anderle
des fortolket end arbejdsmiljø
loven for deltidsbeskæftigede
brandmænd. Det kan ikke være
meningen, at en deltidsbeskæf
tiget brandmand først kan have
en normal arbejdsdag og måske
overarbejde som bager eller
smed, og så bagefter - fremfor
Falck-folk, der er uddannet til
brandslukning - må arbejde på
et brandsted på andre vilkår
end os.
- Brandvæsenets og Falcks pro
fessionelle brandmænd og redHJÆLP 1/80

STATENS BRANDINSPEKTION:

JR VÆRE PROFESSIONELLE!
derc vil ikke affinde sig med, at
Statens Brandinspektion ensi
digt forsøger at give deltidsbe
skæftigede brandmænd for
trinsret til stillinger, der ellers
kunne have været overtaget af
vore fagorganiserede medlem
mer.
- Hvad ville en skorstensfejer,
en bager eller en anden hånd
værker sige til, hvis vi professi
onelle brandmænd gik ind og
tog deres arbejde som bibe
skæftigelse? Og oven i købet
med statens velsignelse?
- Professionelle reddere hos
Falck er i dag uddannet til
første-hjælp, ambulancetjene
ste, redningstjeneste og brand
slukning. Del vil sige, at det er
kvalificeret personale, der i gi
vet fald kan redde personer ud
af brændende bygninger. Brand
og redningstjeneste er en pro

fession, der efter vor opfattelse
på længere sigt kun bør forbe
holdes professionelle fuldtids
ansatte reddere og brandmænd.
Eksklusiv-paragraf.
- Reddere i Storkøbenhavn har
en eksklusiv-paragraf, der si
ger, at vi ikke må beskæftige os
med andet erhvervsarbejde
uden for Falck. Del vil sige al vi
ikke i vor fritid må køre taxi el
ler udføre lignende job. Sådan
ne eksklusiv-paragraffer vil vi
arbejde for, at der bliver ind
ført på andre områder, således
at andre heller ikke kan overla
ge vore job. Vi kan ikke se det
rimelige i, at en Falck-mand ik
ke må være bager, men at en
bager i sin fritid godt må være
Falck-mand.
- Vor holdning hænger i øvrigt,
efter vor opfattelse, udemærket

sammen med arbejdsminister
Svend Ankens forsøg på at be
grænse overarbejde og dobbeltbeskæftigelse. Og vi vil i fremti
den arbejde for, at der bliver
fastlagt nøjagtige retningslinier
for deltidsbeskæftigede brandmænds
arbejde
indenfor
brandslukning.
- Del er først og fremmest be
folkningen og de brandlidtes
sag, vi skal varetage. Og der er
for os ingen tvivl om, at
Falck's kombination af profes
sionelle reddere og deltidsbe
skæftigede brandmænd, som en
overgang til rent professionelt
brandvæsen giver en meget be
dre sikkerhed overfor befolk
ningen, end hvis de alene med
hensyn til brandslukning, skal
betjenes af deltidsbeskæftigede
brandmænd, der har andet er
hverv som hovedbeskæftigelse.

Professionelle reddere haren række fortrin ved komplicerede ulykker.
HJÆLP 1/80
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Udryknings
chauffør bør
være et erhverv

Keld Mortensen, tillidsmand
for Falck-redderne i Tårnby:
- Det er efter vor opfattelse helt
forkasteligt, at der ikke i Ju
stitsministeriets udrykningsbe
kendtgørelse eller i Færdsels
loven er fastsat nærmere ret
ningslinier for udryknings
chauffører herhjemme. En ud
rykningschauffør skal, efter
vor opfattelse, have følgende
kvalifikationer:
1. En uddannelse i ambu
lancetjeneste, og brand
slukning samt glatføre
kursus.
2. Være professionel Falck
redder eller brandmand.
3. Have de nødvendige kø
rekort til det køretøj, han
fører, samt erhvervskøre
kort eller tilsvarende er
hvervsmæssig
førerud
dannelse.
- Det er uansvarligt, at enhver
håndværker, forsikringsagent
eller kontorassistent i den
kommunale forvaltning, skal
kunne tilkaldes med en radio,
køre i sin egen bil til brandsta
tionen, og herefter køre med et
stort specialkøretøj med ud
rykning til et brandsted.
- En deltidsbeskæftiget brand
mand har ikke de samme mu
ligheder som professionelle for
at kende de store, dyre og tunge
specialkøretøjer 100%. De har
heller ikke de samme mulig
heder for at kende korpsetsudrykningsreglement, udryk

20

ningsbekendtgørelsen og færd
selsloven, som vi andre, der
kører hver dag. Mange af dem
savner endvidere den kørselserfaring, som vi har som rutine
ved at køre adskillige tusinde
kilometer hvert år som er
hvervsmæssig kørsel.
- Der sker noget psysisk for en
chauffør, når han skal køre ud
rykningskørsel. Dette problem
takler vi på den måde, at nyan
satte i lang tid »sidder ved siden
af« og lærer noget om, hvorle
des man håndterer de farlige
situationer, som en udryknings
chauffør er ude for hver dag.
Det er ikke et spørgsmål om at
komme hurtigt til et ulykkes
sted. Det er et spørgsmål om, at
komme derud overhovedet!
- I Storkøbenhavn hos Brand
væsenet og hos Falck - har ud
rykningschauffører
normalt
meget stor erfaring og lang an
ciennitet i korpsene. Vi har så
højt kvalificeret personale til at
køre udrykning i Storkøben
havn, at der næsten ikke sker
ulykker, på trods af den meget
store trafikintensitet.
Ulykker der rammer os alle.
- Det rammer os alle som pro
fessionelle brandmænd
og
Falck-reddere, når vi f.eks. læ
ser i en avis, at en brandbil er
væltet under udrykning, eller
har påkørt en anden bil, og må
ske forårsaget dræbte og kvæs
tede. Derfor vil vi gennem SID
arbejde for, at chaufføren på et
udrykningskøretøj i alle tilfæl
de skal være redder eller brand
mand, og uddannet indenfor
korpsene samt på Landtransportskolen. Det må selv Gunner
Haurum fra Statens Brandin
spektion kunne affinde sig
med.
Brandvæsen er i dag en ar
bejdsplads og et erhverv. Ikke
en hobby for andre erhvervsar
bejdere.

Falcks opfattelse af udryknings*
kørsel som professionelt erhverv:
Ved flere lejligheder har korpsets
virksomhedsnævn afstukket ram
mer for Falcks principielle hold
ning til begrebet udrykningskør
sel. Senest i 1976. hvor korpset
deltog i høringen omkring den
nye udrykningsbekendtgørelse,
der blev udsendt den 15. april
1977.
Falck foreslog dengang med hen
syn til køretøjer, at der blev ind
ført visse restriktioner, såsom 2kreds bremsesystem, tilladelse
til anvendelse af »Mc Cloud horn«
og forbud mod andre køretøjers
bemaling med farvekombinatio
ner, der gør dem egnet til forveks
ling med udrykningskøretøjer.
Vi fik ikke umiddelbart medhold,
men 2-kreds bremser bliver snart
obligatoriske for alle nye per
sonbiler, horn og lygter arbejdes
der med i en af justitsministeriet
nedsat arbejdsgruppe, og bema
lingen har vi fået rådet lidt bod på
ad civil vej, jvf. side 25.
Falck foreslog også, at udryk
ningskørsel kun måtte foretages
med køretøjer, der tilhører politi,
brandvæsen, redningskorps med
offentlige opgaver, forsvar og ci
vilforsvar. Dette satte Statens
Brandinspektion sig kraftig Imod.
Efter Gunnar Haurums opfattelse
bør det stadig være tilladt, at
sætte en blå lygte og et horn på
en privatejet bil, og køre udryk
ningskørsel til et brandsted.
Falck foreslog også, at fører af
udrykningskøretøj skulle være i
besiddelse af erhvervskørekort
eller tilsvarende køreuddannelse
med en sikret lægekontrol hVert
5. år. Dette satte brandinspektio
nen sig også imod. Det skulle ef
ter Haurums mening være tilladt
en hvilken som helst at fremføre
brandvæsenernes store og kost
bare køretøjer under udrykning
med adgang til tilsidesættelse af
færdselslovens § 4. samt kapitel
4-6.

Og således blev det.
MEN:
Falck vil fortsat arbejde på at få
sine forslag gennemført, uden at
det kommer til at gå ud over kom
binationen af heltidsansatte red
dere og deltidsansatte brand
mænd.

HJÆLP 1/80

ULYKKER MED
UDRYKNINGSKØRETØJER

Den
svenske Transport
forskningsdelegation
har
for første gang i Sverige op
gjort antallet af ulykker med
udrykningskøretøjer, og fo
retaget en grundig analyse
af ulykkerne.
Hvert år indtræffer højst 200
ulykker med udrykningskø
retøjer impliceret. Af disse
sker 110-120 under brug af
blåt lys og/eller horn. 47%
af ulykkerne sker med am
bulancer, 37% med politikø
retøjer og 16% med brand
køretøjer.
Ifølge et møde, der fornyligt
blev afholdt i Stockholm om
problemerne, er ulykkesrisi
koen ved udrykningskørsel
ca. dobbelt så stor som ved
almindelig kørsel.
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De fleste ulykker med udryk
ningskøretøjer sker i vej
kryds og i tætbebygget om
råde, men ulykkerne går kun
sjældent ud over de såkald
te svage trafikanter (cykli
ster, fodgængere m.fl.).
I halvdelen af de svenske
ulykker har føreren af udryk
ningskøretøjet i ulykkesøje
blikket tilsidesat de almin
delige færdselsregler, f.eks.
ved at køre frem for rødt lys.
Problemer og forslag
Svenskerne har ikke - som
vi herhjemme - gjort noget
som helst for at oplyse an
dre trafikanter om, hvorle
des de skal forholde sig når
de møder et udrykningskøre
tøj.

Et andet problem i Sverige
er, at det i høj grad er del
tidsansatte
udryknings
chauffører, hvorfor der vil
blive tilrettelagt en bedre
uddannelse af disse.
Udrykningssignalernes ef
fekt er heller ikke gjort til
genstand for undersøgelser
i Sverige, hvorfor man i før
ste omgang vil få det nye
danske materiale overleve
ret, når dette er færdigt.
På det nordiske møde i
Stockholm var der i øvrigt
blandt deltagerne enighed
om, at udrykningskørslen i
almindelighed har stor sam
fundsnyttig betydning, hvor
for der vil blive gjort noget i
fremtiden for at mindske
muligheden for ulykker.
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KOLLISIONSKURS
Lodsen, der fører den store russiske tanker, ser plud
selig på radarskærmen et andet skib i den forkerte
side af sejlrenden. Skibene ligger på kollisionskurs og de få minutter, der levnes ham til at afværge faren,
er ikke nok. En kollision er uundgåelig.
Her er beretningen om, hvad der hændte denne tidlige
morgen i Storebælt og den storstilede redningsaktion,
der fulgte.
Mens landets befolkning den
onsdag i 1979 på oktober må
neds sidste dag gned søvnen af
øjnene og lyttede til 6-radioavisen, var der en del, der allerede
længe havde været i fuld aktivi
tet, og i hvert fald én havde
denne tidlige morgen bestemt
ikke tid til at høre nyheder. Han
var på dette tidspunkt kun gan
ske få minutter fra selv at være
en af hovedpersonerne i et dra
ma til søs.
Kollisionskurs
Det var den danske lods, der i
regndis og hård storm førte det
21000 ton store russiske tank
skib »General Shkodunovich«
ned gennem Storebælt. For få
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klar over faren og foretog en
desperat kursændring, vidste
han, det var for sent, og i sam
me nu borede tankskibet sin
stævn ind i styrbords side på
det andet skib - det 8000 tons
store russiske polarekspediti
onsskib »Oleniok«, der med 99
ombordværende og med mæng
der af udstyr var på vej mod
den 25. sovjetrussiske Sydpolekspedition.

minutter siden var han blevet
klar over, at tankeren lå på kol
lisionskurs med et andet mindre
skib, der pludselig havde æn
dret kurs og nu befandt sig i
den forkerte side af sejlrenden
med retning direkte mod det
skib, han førte.
Han forsøgte en brat undvige
manøvre, hvorved det store
tankskib vædrede Sprogø nord
øst fyr, men der var ikke tid
nok selv for en dygtig skibsfø
rer til at undgå faren, når skibet
er så stort, og sejlrenden så
snæver.

Kraftige eksplosioner
En af ekspeditionens videnskabsmænd dræbtes øjeblikke
lig, da tankskibets stævn bore
de sig ind i hans kammer, og de
øvrige ombordværende stod i
løbet af få sekunder overfor et
inferno af flammer og kvælen
de sort røg, fremkaldt af flere
eksplosioner i »Olenioks« tan
ke.

For sent
Selv om han nu kunne se på ra
daren, at det andet skib nu var

11 Falck-ambulancer fra Syd
sjælland var hurtigt opmarchere
de ved Korsør Havn.
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Søens uskrevne lov
Flere skibe i det trafikerede far
vand havde set kollisionen, andre opfangede nødsignaler
ne, og alle store som små, fulg
te de søens uskrevne lov om al
komme til hjælp trods risikoen.
Den første, der nåede frem, var
en sandpumper, der havde fulgt
kollisionen på radarskærmen.
Færgen, »Stena Olympia«, var
også fremme i løbet af kort tid,
og via Søværnets Operative
Kommando kom hjælpen også
fra flere flådefartøjer og red
ningshelikoptere samtidig med,
al tre Storebæltsfærger ændre
de kurs for at hjælpe om nød
vendigt.

bet af kort tid 12 ambulancer og
cl lægehold fra Centralsygehu
set i Slagelse klar til at modtage
de reddede på havnen i Korsør.
Også lokale læger og Civilfor
svaret var mødt for al hjælpe,
medens politiet måtte trække
på alt sit mandskab for at holde
de mange nysgerrige borte, der
var blevet tiltrukket af de man
ge udrykningskøretøjer.
Ulykken denne tidlige onsdag
morgen i Storebælt krævede
i alt 5 dødsofre. 4 russiske sø
folk og den svenske styrmand,
der omkom under redningsakti
onen. Del er fem tragedier, men
alle er enige om, at det kunne
være gået meget værre.
Liitzhøjt

Lægeholdet fra Centralsygehu
set I Slagelse var forsynet med
dragter og andet udstyr i over
ensstemmelse med katastrofe
medicinernes tanker.

Vanskelig redningsaktion
Nu fulgte et dygtigt redningsar
bejde med at få de mange sø
folk ombord. Dc fleste var
meget forkomne af chok og af
opholdet i det oliefyldte vand,
som de havde måttet springe i,
fordi næsten alle redningsbåde
- og flåder var ødelagt af ilden.
Den vanskelige redningsaktion,
der blev udført trods risikoen
for nye eksplosioner, krævede
et menneskeliv, idet styrman
den på færgen, »Stena Olym
pia« druknede under rednings
arbejdet.
Blandt de reddede søfolk havde
flere pådraget sig alvorlige for
brændinger på store dele af
kroppen, og fra søen blev cen
trum for den videre redningsak
tion nu Korsør havn.

Storalarm
Kollisionen skele kl. 06.06, men
der gik op mod en halv time før
redningen af de mange søfolk
var så langt fremme, at man
hos Falck i Korsør kunne danne
sig el overblik over situationen
og behovet for hjælp, når de
reddede blev bragt i land. Her
efter blev der slået storalarm,
og via distriktsleder Skaaning
Petersen i Slagelse var der i lø
HJÆLP 1/80
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BREVE UDEFRA

Til hele mandskabet på Falck-stationen i Grindsted
Mel: Lundeborg hymnen

Er du stiv og skal du genoptrænes,
så send bare bud til Grindsted Falck.
De et mandskab har, så man må glædes,
deres smil mig mange gange hjalp.
Her en tak I får, for det halve år,
og tillykke med, hver ny bil I får.
Jeg så varmt til alle anbefaler,
tegn et abonnement, så hjælp du får.
Venlig hilsen og tak
Helga

Til Falck i Ikast
Min kone og jeg ønsker hermed at udtrykke vor tilfredshed med den hurtighed og præcision,
som blev udvist ved brandslukningen i vor beboelse en søndag aften, ligesom vi gerne vil del
agtiggøre brandvæsenet i vor glæde over, at den effektive indsats reddede vort hjem fra
total ødelæggelse.
Med venlig hilsen og tak
Cecilie og Ole Vestergaard-Poulsen

Falck Vordingborg
Jeg vil på denne måde endnu engang fremføre min hjertelige tak for jeres hjælp med min bil
en dag i september, samt for, at I velvilligt stillede logi til rådighed.
Efter ca. 5 minutters kørsel tændtes ladelampen igen, men efter et øjeblik slukkede denne,
og bilen fungerede perfekt. Ankom til Göteborg dagen efter om formiddagen.
Med venlig hilsen
Curt L. Lundström
Fra Station Vordingborg oplyses, at assistancen blev udført af vagtmester Erik Jensen og
redder Henning Nielsen.
Til Benny og Jørn, Falck Rødovre
En lidt forsinket hilsen til Jer to, der tog imod vores pige i elevatoren på vej op til jordemodercenteret en dag i september kl. 4.35.
De venligste hilsener
fra familien Wahl
Assistancen udførtes af redderne Benny Carlsen og Jørn Isdorf, Rødovre.

24

HJÆLP 1/80

Gennem Direktoratet for
Patent- og Varemærkevæ
senet er det lykkedes korp
set at få registreret den
kombination af fluoresce
rende rød og hvid farve, som
vi anvender på korpsets am
bulancer og sygetransport
vogne. Denne registrering
yder en vis beskyttelse, for
stået på den måde, at andre
firmaer ikke umiddelbart må
bemale deres køretøjer på
en måde, der gør dem egnet
til forveksling med Falcks
vogne.

Som bekendt lykkedes det
ikke Falck i forbindelse med
udarbejdelsen af den nye
udrykningsbekendtgørelse i
1976 og 1977 at opnå en ju
stitsministeriel beskyttelse
af ambulancefarver. Senere
kom den nye kombination af
farver på sygetransportvog
ne til, og det var da naturligt
at korpset i stedet forsøgte
at få beskyttet farvekombi
nationen ad civil vej.
I 1978 indgav Falcks Red
ningskorps gennem advokat
Viggo Bruun en anmeldelse
til Direktoratet for Patent-og
Varemærkevæsenet. Efter
en del korrespondance og
udveksling af billedmateria
le m.v., modtog korpset den
8. november 1979 en medde
lelse om, at køretøjerne er
registreret, som det fremgår
af billederne til venstre.
Registreringen gælder i 10
år, og er indeholdt i den så
kaldte klasse 39, der omfat
ter
transportvirksomhed,
herunder ambulancekørsel
og opbevaringsvirksomhed
m.v..
I praksis betyder denne regi
strering, at korpset kan
søge at forhindre, at andre
virksomheder
benytter
Falcks farvekombination til
bemaling af køretøjer.
HJÆLP 1/80
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Efter sidste HJÆLP's op
læg til en debat om de så
kaldte paramedicinere i
USA, som flere Falck-folk
har haft lejlighed til at
studere
på
nærmere
hold, modtog vi en del
indlæg. Her bringer vi en
del af dem. Billedet til
højre stammer fra redder
Frank Hansens tur til
Santa
Barbara,
hvor
paramedicin-reddere har
gjort en kvæstet motor
cyklist transportklar.

Kan de danske ambulance- og sygehusforhold sammenlignes med
dem i USA! Afstanden mellem ambulancestationernc og modtagersygehusene må tages i betragtning, når kvaliteten af den nødvendi
ge livreddende hjælps niveau skal fastlægges. Der er mange redde
re, der gerne vil pålage sig paramediciner jobbet, hvis de bliver det
tilbudt. En masse problemer melder sig dog, bl.a. hensyn til:
/.
2.
3.
4.
5.

Deltagelse i anden kørsel
Organisationsforhold
Lønforhold
Ansættelsesforhold
De mange lovmæssige problemer m. m.

Befolkningen forventer allerede i dag, at det er kvalificeret hjælp,
der kommer med ambulancen (det har Falck jo altid givet udtryk
for).
Det er ofte sagt »Der er ingen lovgivning om sygetransport og am
bulancepersonalets uddannelse, fordi den altid har været foran de
krav, man med rimelighed kunne stille«, okalkursus I indenfor 3
Hvis alle de nye medarbejdere deltog i Lokalkursus 1 indenfor 3
måneder og Landtransportskolens ambulancekursus I inden 6 må
neder og ambulancekursus II inden 2 år, ville det være en fordel.
Forslaget om paramedicinere er ikke realistisk på nuværende tids
punkt. Påstanden om, at vi kunne klare os med to mand på ambu
lancerne, hvis den ene var paramediciner, kan ikke holde. Allerede i
dag korer vi så vidt muligt tre mand fra stationen, hvis meldingen
lyder på hjertestop. Hvis vi sætter en paramediciner i bårerummet,
får denne på grund af sin specialuddannelse flere opgaver i behand
lingsforløbet, og dermed også brug for kvalificeret hjælp af en red
der med Ambulancekursus II.
Del er korpsets ledelse, der sælger syge- og ambulancekørslen ti)
bl.a. amtskommunerne, og det er staten der betaler 85% af kursusudgifterne til Ambulancekursus I og II. Derfor er del korpsledel
sens rei, at udnytte denne uddannelse bedst muligt.
Del sker ikke. Reddergruppens holdning til administrationen af
kørslen forhindrer det nemlig.Vi skal, selv efter computernes indtog,
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på vagtcentralerne administrere kørslen efter klodssystemet, (den,
der har været længst hjemme på stationen kører først). Det kan be
tyde, at de yngste reddere uden Ambulancekursus I og II skal køre
ambulancen til næste færdselsuheld, medens den rutinerede redder
med Ambulancekursus I og II kommer med ladvognen for at fjerne
bilen og feje gaden. Er det rimeligt at fastholde en sådan admini
stration fra redderside? Korpsets ledelse må da have retten til at
lede og fordele arbejdet, i dette tilfælde igennem vagtmesteren. Det
er med computet systemet muligt at indkode den enkeltes kurser, så
vagtmesteren kan tage hensyn til mandskabssammensætningen ved
ambulanceudrykninger. I dag betragter vagtmesteren en redder
med 2-3 års anciennitet som en erfaren redder, selvom han kun har
været på Hospitalspraktik og Lokalkursus I.
Tænk på, at det kunne være jeres eget barn, der var alvorligt kvæ
stet, og jeres yngste kollegaer blev sendt afsted for at redde barnets
liv, fordi de erfarne med Ambulancekursus I og II ikke »lå for tur«.
Inden vi tænker på paramedicinere i Falck-uniform, skal vi først
have udnyttelse af de allerede investerede statsmidler, ved en mere
fleksibel kørselsadministration og nogle flere Ambulancekurser I
og 11, gerne på andre specialarbejderskoler, hvis Landtransportskolen ikke kan forøge kursusantallel. Som noget nyt skulle der indfø
res nogle »øvelser« på lige fod med brandøvelserne, så man ikke
glemte det engang indlærte. Det er jo ikke nok, at man repeterer
udvendig hjertemassage.
Det er ikke nok du har læst dette, gør noget ved det!
Med venlig hilsen
Erik H. Hansen, Ålborg

I det sidste nummer af »Hjælp« er der en artikel omkring de ameri
kanske paramedics og en slags debatoplæg til en eventuel indførelse
i Danmark.
Dansk Redningsvæsen er i forvejen berømt verden over, men en så
dan foreteelse ville dog være atter et plus.
Imidlertid mener jeg dog, at man skal gribe det an på en lidt anden
måde, og i stedet for paramedics gøre anvendelse af landets anæste
sisygeplejersker, der så efter en nærmere given ordning kunne fun
gere på landets Falckstationer. Disse sygeplejersker er i forvejen
oplært i og har rutine i de opgaver der ligger på de paramedics, der
fungerer i U.S.A.
dem og holde deres rutine vedlige, for det kræver et sådant system.
I stedet fungerer de for såvel sygehuset, hvor de holder deres rutine
vedlige, som for Falck, der får glæde af deres ekspertise - for slet
ikke at glemme patienterne.
Endelig vil disse sygeplejersker i en evt. katastrofesituation være til
uvurderlig hjælp, idet de kender til de praktiske problemer, der er
forbundet med at arbejde med den kvæstede på skadestedet, altså
atter en fordel ved, at det er anæstesisygeplejersker, der deltager i
dette arbejde.
Både tanken om paramedics og anæstesisygeplejersker i den akutte
ambulancetjeneste er sikkert radikal nytænkning, men nok en ek
stra overvejelse værd for alle parter, herunder også vore kære poli
tikere.
Jan L. Frandsen
Anæsthesisygeplejerske
HJÆLP 1/80

Ingen brændte Ford'er

Der har Ikke vist sig nævneværdi*
ge tilfælde af andre brande I Ford
Granada, hvorfor det I HJÆLP nr.
3/79 nævnte tilfælde må betrag
tes som enkeltstående Indtil vi
dere.
Hvad er det så værd?
98% af tyske bilister har en lov
befalet og godkendt første
hjælpskasse I bilen. Men kun ca.
50% af bilisterne ved, hvorledes
de skal yde første-hjælp på et
ulykkessted...fremgår det af en
beretning, som Exec. direktør Ru
ne Andreasson gav på The First
International Conference on First
Aid at the Scene of an Accident i
Oslo fornylig.

Bilproblemer

Den tyske motororganisation,
ADAC, har i 1978 ydet 900.000 vejhjælpsassistancer. Ifølge ADACMOTORWELT er de hyppigste år
sager til assistancer:
ventilatorremme på 2-3 år gamle
biler
batterifejl på 4-5 år gamle biler
motorskade på 5-? år gamle biler
Interessant er også motororgani
sationens bilmærke-statistik. En
undersøgelse af bilmodeller fra
1977/78, der har fået hjælp 11978
viser, at Citroen CX 1977 er »top
scorer« med 85,4 fejl pr. 1.000 bi
ler, medens Audi 50, VW
Polo/Derby og Mercedes Diesel
1978 modeller har de laveste fejl
procenter (3,7-3,9 pr. 1.000 biler).
DANSIKRING A/S
Som det er Falck-stationerne be
kendt, har Falck og Topsikring
Indledt et samarbejde omkring et
alarmsystem for private m.fl., kal
det DANSIKRING A/S.
Fra Falcks side betyder DANSIK
RING A/S ikke nogen ændring i
forholdet til og i samarbejde med
andre forsikringsselskaber, deres
kunder eller øvrige alarmfirmaer
og deres kunder og installatio
ner. Nærmere følger i et senere
nummer af »HJÆLP«.
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MERE PLADS
I BROVST
Falck-stationen er blevet

dobbelt så stor

Foran Falcks nye bygning i Brovst ses fra venstre ingeniørerne Martin Pedersen og Bent Serup fra Wright,
Thomsen & Kier A/S, ingeniør H. Weesgaard fra rådgivende ingeniørfirma Nellemann, direktør E. Bødker,
Falck, Ålborg, stationsleder Svend Davidsen, samt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Ålborg
Falck, Jørgen Fisker, Ålborg og Jens Gerneu. Brønderslev.
delig pligt til. Falck er altid
blev åbnet i 1951 og flyttede
I slutningen af 1979 kunne
på pletten, og I har gode
til sin nuværende adresse
Falck i Brovst tage sin nye
fremtidsmuligheder, fordi I
tilbygning på ca. 300 kva den 1. december 1954, er
har gode lokaler og godt ma
vokset ved knopskydning
dratmeter i brug. Byggeriet,
teriel«.
der har kostet omkring 1 mil gennem årene.
- »Men nu har vi endelig ta
lion kr., betyder næsten en
fordobling af lokaler og ga get munden fuld og fået la
vet det helt rigtige, så der
rageanlæg,
således,
at
Miljø og trivsel
snart står en fuldt moderne
mandskabet både kan nyde
På personalets vegne takke
brand- og redningsstation i
de nye lokaler, som de selv
de tillidsmanden Erik Otte
Brovst.
Det
er
den
»foreløbig
har været med til at indrette,
sen korpset for de nye loka
sidste udvidelse«, - sagde
samtidig med, at de har kø
ler og udtrykte ønske om, at
han«.
retøjerne stående inden dø
byggeriet må være med til at
re. Tilbygningen indeholder
skabe miljø og trivsel på ar
God service
garager, værksted, vagtstue
bejdspladsen i mange år og soverum.
Borgmester Carl Nielsen er
også til gavn og glæde for
klærede kommunens stolt
abonnenterne.
Det helt rigtige
hed over, at Falck trivedes
Hos Falck i Brovst er der p. t.
så godt og roste korpset for
Ved rejsegildet sagde direk
15 fuldtidsansatte samt 9
god service. - »I gør det næ
tør E. Bødker, Aalborg bl.a.,
deltidsbrandmænd.
sten bedre end I har almin
at stationen i Brovst, der
Lützheft
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GP er død
Kun 43 år gammel er brand
vagtsleder Gunner Peder
sen, Oksbøl, død.
Gunner Pedersen var skor
stensfejermester og blev an
sat som brandvagtsleder for
Falck Brandvagt/Blåvandshuk Brandvæsen fra statio
nen startede den 1. april
1970.
I de store naturområder med
plantager og heder blev han
ekspert i slukning af natur
brande. Enhver, der har ar
bejdet sammen med GP, kan
berigtige, at han var en me
get dynamisk og dygtig le
der.
Ved opkald i radioen brugte
vi initialerne GP, og brand
mandskabet ved Blåvands
huk
Brandvæsen,
samt
nabo brandvæsenerne i Blåberg og Varde, vil savne at
kunne kalde ham, for han vil
le altid gerne hjælpe.
Vi vil ære GP’s minde.
Viggo Schantz, St. Varde

VAGTMESTER
Pr. 1. oktober 1979 er redder
ne Ernst Fuglsbjerg, Hille
rød, Carsten T. Jensen, Hor
sens og Orla K. Carlsen, Ar
hus, udnævnt til vagtme
stre. Alle tre med uændret
tjenestested.
HJÆLP 1/80

Pr. samme dato er redder
Palle H. Jørgensen, Odense,
udnævnt til vagtmester i
Ejby.
Pr. 1. november 1979 er vagt
mesteraspirant Tommy Kirk,
Herning, og redder Ib Brat
holm, Hellerup, udnævnt til
vagtmestre.
Begge med
uændret tjenestested.

ASSISTENT
Assistent
Pr. 1. november 1979 er red
ningsfører Holger K. Poul
sen, Kolding, udnævnt til as
sistent i Kolding.
Pr. 1. december 1979 er red
der Jørn Jensen Bull, Her
ning, udnævnt til assistent i
Herning

ADMINISTRATION
Kontoroverassistent
Pr. 1. november 1979 er kon
torassistent Jytte F. Jensen,
Ålborg, udnævnt til kontor
overassistent i Ålborg.
Sekretær
Pr. 1. oktober 1979 er kontor
overassistenterne
Hanne
Jeppesen og Judith Hansen,
Ålborg, udnævnt til sekretæ
rer i Ålborg.

STATIONSLEDER

Gjerlev
Lambertsen, Tarm

Pr. 1. november 1979 er assi
stent Gjerlev Lambertsen,
Tarm, udnævnt til stations
leder i Tarm. Lambertsen
blev ansat som deltidsbe
skæftiget brandmand hos
Falck i Give i 1964. Samme
år tiltrådte han stillingen
som redder i Grindsted, og i
1968 udnævntes han på den
ne station til redningsfører, i
1971 flyttede Lambertsen til
Tarm i forbindelse med ud
nævnelsen til assistent.

Sekretærerne Oskar Krogh
og Henning Petersen fra
Falck-Huset er begge pr. 1.
januar blevet udnævnt til
fuldmægtig. Oskar Krogh
fra abonnementsafdelingen
passer stadig storabonnen
ter, medens Henning Peter
sen er souschef i sekretaria
tet.
Vi siger pænt farvel til

Overassistent Jens Chr.
Brantlov, Silkeborg, og assi
stent Leif Andreasen, Her
ning, der er fratrådt p.g.a.
alder eller sygdom.
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UDE MED KAMERAET

BID PÅ KROGEN

Falcks
korrosionsbered*
skab kom også på prøve, da
DSB forsøgte at etablere en
Storebæltsbro med to MZlokomotiver. Da disse var
hejst op af Københavns hav*
nekran, HERKULES, blev de
sprøjtet med vand og rense
midler for at få saltvandet
væk. Billederne er fra den
imponerende redningaktion.
GENBRUG
Medens vi herhjemme kun
har en fredelig overens*
komst mellem rigspolitiet
og Falck, ser det anderledes
ud i Gambia, hvor to udtjen
te Falck-ambulancer gør
nytte efter deres oprindelige
formål. At de er påmalet PO
LICE skyldes efter vore kil
der ikke, at de kører fange
transporter, men at det er
politiet, der står for ambu
lancetjenesten.
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Det er
stadig
mængden
der gør det
Et
sønderjydsk
frivilligt
brandværn var for nylig alar
meret til en bilbrand. 27
brandmænd mødte i løbet
af kort tid og fik ilden sluk
ket med pulver og skum.
Brandværnets hurtige ind
sats førte til, at bilen ikke
udbrændte helt.
(Fra Kolding Folkeblad)

Hørt hos Falck
Abonnent til redder:
»Mit navn er cand. scient.
pol...... «
Redder:
»Mit navn er cand. træk bil
...... «

Brev til Falck
Vor »redningskasse« er tom.
Derfor bliver redningen mini
mal. Der findes åbentbart in
gen forbindskasse her i Spa
rekassen. Kan det være rig
tig. Der sker jo af og til en
katastrofe, når en kuglepen
»jages« op i en finger.
Falck i Sæby skyndte sig na
turligvis at sende den til
trængte sparekasse en ny
forbindskasse.
HJÆLP 1/80
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UD AF
BLINDGADE
Som det helt tydeligt fremgik af en nylig afholdt sik
kerhedsudstilling i BELLA-CENTRET, SIKKER
HED 80, er alarmer i private hjem kommet for at
blive. Et nyt firma, DANSIKRING A/S, har set da
gens lys og er begyndt at markedsføre alarmeringsan
læg til »Irmapriser«, samtidig med, at det ældste fir
ma på det danske marked, SECURITAS, er ved at
forberede sig til at tage konkurrencen på privat mar
kedet op.
Den første hændelse fik, som næsten ventet, mange
reaktioner. Således har Statens Brandinspektion, po
litimesterforeningen og sidst brandinspektørforenin
gen udtrykt betænkelighed ved en udvikling, der må
ske kan medføre, at antallet af forgæves udrykninger
til blinde alarmer i private hjem med sikringsanlæg vil
stige. Om den sidste hændelse - Securitas/ intervene
ring - giver samme spontane reaktion hos disse myn
digheder, kan man kun gisne om.
Ved at gå med ved lanceringen af DANSIKRING
A/S har Falck tydeligt tilkendegivet et ønske om, at
sikringsmarkedet udvides til gavn for både befolk
ning og de serviceinstanser - politi, brandvæsen, red
ningskorps m.fl. - der skal betjene den.
Vi har i mange år i Falck været lige så plaget af brand
udrykninger til fejlalarmeringer på alarmeringsanlæg
som kommunale brandvæsener.
Imidlertid tror vi ikke på, at disse blinde alarmer kan
nedsættes i antal og som irritationsmoment ved, at
sætte råd og forsamlinger sammen og vurdere den
tekniske standard med henblik på en autorisation.
Vi tror mere på, at økonomisk produktansvar kan
regulere situationen og sanere udbyderne i branchen.
Hvis brandvæsener og Falck gjorde det til en regel, at
kræve fuld betaling for enhver forgæves udrykning,
og hvis denne regning, som følge af produktansvar i
ethvert tilfælde havnede hos alarmfirmaet eller dets
installatører, er vi overbeviste om, at markedet hur
tigt ville sanere sig selv. Så ville kun de gode anlæg
stå, og resten falde væk, samtidig med, at samfundet
ville spare en del omkostninger til unødvendige admi
nistrative diskussioner i den offentlige forvaltning.
HJÆLP 2/80

Ny aftale mellem Falck
og Forsvaret
kan måske redde endnu
flere
fra druknedøden

- Siden udsendelsen af cirkulære 5/80 den 20. februar er red
ningshelikopter blevet alarmeret af Falck's stationer i næ
sten alle egne af landet 13 gange. Der har været tale om isu
lykker, drukneulykker, bådulykker og lignende.
Ud fra materialet om disse 13 alarmeringer kan vi sige
- at helikopteren kom/var i luften og på vej mod ulykkesste
det i 10 tilfælde og i 3 tilfælde ikke nåede at komme i luften,
før anmodningen om assistance blev annulleret,

Chefen for Flyvevåbnets red
ningscentral, major J. Ring.

- at helikopteren kom i aktion på ulykkesstedet i 6 tilfælde
og i 4 tilfælde kunne returnere, fordi dens assistance ikke var
nødvendig,
- at helikopterens læge var i funktion i 2 tilfælde,

- at den gennemsnitlige tid for tilbagemeldingen fra Falck
var 12,8 min., i de fleste tilfælde dog inden for 10 min. efter
den første alarmering,
- at helikopteren var i luften gennemsnitlig 10,8 min. efter
alarmeringen, samt
- at Falck ved tilbagemeldingen fortsat havde behov for assi
stance i 6 tilfælde og i de resterende 7 kunne annullere an
modningen om assistance.

-1 et par tilfælde har vi kunnet konstatere, at en Falckstation har været længe om at alarmere helikopteren, men jeg er
overbevist om, at når først den nye procedure er helt indar
bejdet, vil ordningen komme til at virke til alles - og i særde
leshed »kundernes« - tilfredshed.
HJÆLP 2/80
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Stabslæge Knud Jessen, Forsvarskommandoen:

ENESTÅENDE
En af de fordele der er ved den ny aftale mellem For
svarets Sø- og Flyveredningstjeneste og Falck er,
at der normalt hver gang, der rekvireres helikopteras
sistance, vil følge en læge med, der umiddelbart kan
påbegynde patientbehandling på ulykkesstedet. En af
fortalerne for et sådant system har i mange år været
stabslæge Knud Jessen fra Forsvarskommandoen, der
utvivlsomt er den læge herhjemme, der mest har be
skæftiget sig med helikoptertransport af patienter.
Talrige gange har han i skrift og tale gjort sig til tals
mand for, at Forsvarets ressourcer kunne koordineres
bedre med den civile redningstjeneste, og han har og
så en stor del af æren for, at Flyveredningstjenestens
helikoptere i dag er udstyret på samme måde som mo
bile intensiv-enheder.

Redningsaktioner går forud.
Flyvestationerne i
Ålborg,
Skrydstrup og Værløse råder
døgnet rundt over et såkaldt
SAR-beredskab, der kan be
mande en redningshelikopter i
tilfælde af alarm. Et af besæt
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ningsmedlemmerne i denne he
likopter er vagthavende læge på
flyvestationen, der normalt har
24 timers vagt. I sin øvrige ger
ning på flyvestationens infirmeri bærer han flyverdragt, såle
des at han er klar til at rykke ud
med sekunders varsel.

Alt behandlingsudstyr findes i
forvejen i helikopteren. Den er
udstyret som det, man med et
finere udtryk kalder en mobil
intensiv enhed. Altså på samme
måde som nogle af vore special
ambulancer og som de af red
ningsfolk kendte tyske lægebemandede specialambulancer.
I tilfælde af alarm fra RCC til
flyvestationen, bliver lægen til
kaldt på samme måde som en
deltidsbeskæftiget brandmand
hos Falck, hvorefter han med
flyvestationens ambulance kø
rer til helikopteren og kan gå op
med den øvrige besætning.
- En redningsaktion går forud
for andre aktioner i henhold til
instrukserne, fortæller Knud
Jessen.
- Lægen er værnepligtig læge i
Flyvevåbnet. Han har sin bag
grund i såvel medicin, kirurgi
og (som regel) anæsthesi. Der
udover har han deltaget i et
flyve- og redningsmedicinkur
sus, der varer 2 måneder på Jæ
gersborg kaserne. Dette kursus
omhandler bl.a. katastrofeme
dicin og flyvemedicin. Samtidig
har han haft 2 ugers ophold på
Flyvestation Avnø, hvor han
har fået en uddannelse i flyv
ning og navigation m.v.

- Derudover har han været 3 da
ge på Flyvestation Værløse,
hvor han har været med til at
træne i helikopterflyvning.
- Lægen er således både læge og
besætningsmedlem på helikop
teren, og det er noget vi har ar
bejdet målbevist på. Jeg tør
nok vove at påstå, at mere end
1500 udrykninger eller SARHJÆLP 2/80

SYSTEM

missioner har vist,at lægen fra
redningshelikopteren er godt
udrustet til, at kunne arbejde
på et skadested. Og selv om der
normalt altid er en læge med i
helikopteren, har vi sørget for,
at de øvrige besætningsmedlem
mer har gennemgået uddannel
se i udvidet førstehjælp.

Besætningen arbejder sammen.
- Vi har meget fine erfaringer
med samarbejde mellem læge
og teknikere i helikopteren. Vi
har set, hvor meget besætnings
medlemmerne egentlig kan i paramedicinsk henseende, når læ
gen er i nærheden. Nogle erfa
ringer, som man også har gjort
med ambulancereddere på
landjorden.
- Det nuværende uddannelses
system har kørt siden 1972. Og
det fungerer godt.
- Men ud over sin gerning som
helikopterlæge har den pågæl
dende læge egentlig nok at gø
re. Alene på Flyvestation Vær
HJÆLP 2/80

løse behandler han eksempelvis
15.000 patienter om året, samti
dig med, at han skal forestå 600
flyvemedicinske undersøgelser
og meget andet, så han ved,
hvad han skal lave i de 8 måne
der, han gør tjeneste i Eskadril
le 722.
Enestående system
- Systemet er i sin natur enestå
ende i verden. Det, at man her
hjemme har anerkendt, at det
militære apparat - der skal være
der - bliver benyttet inden for
den civile sektor som supple
ment til den almindelige red
ningstjeneste. For mig at se, er
det en vældig fornuftig løsning
for samfundet.
- I 1979 havde Eskadrille 722
ialt 400 redningsopgaver. 90%
af disse opgaver har i de sidste
mange år været til civile.
- Vore nabolande, Sverige,
Norge og Tyskland, er efter
hånden også kommet vældig
godt med, med helikoptertjene
ste. Og det betyder, at vi gensi

digt kan samarbejde, hvilket i
denne forbindelse eventuelt kan
have til følge, at en udenlandsk
helikopter deltager i en dansk
redningsaktion.

Skal holde til 1990
- De nuværende Sikorsky S 61
helikoptere skal holde indtil
1990. De er velegnede til vore
forhold. 1 Danmark skal man
ofte til søs, og man har brug for
at kunne lande mange steder.
Kan man ikke lande, kan man
nedsænke en mand. Vore sik
kerhedskrav er meget høje.
Bl.a. derfor har del ikke været
muligt at opnå enighed om, at
der i forbindelse med sygehuse
blev oprettet helikopterland
ingsplads (heliport). Skulle dis
se opfylde de flyvesikkerheds
mæssige krav, ville de være for
dyre i forhold til udnyttelsen.
Helikoptertransporten fortsæt
tes derfor i en af Falcks senge
ambulancer, og vi har i de nu
mange år dette system har fun
geret, ikke el eneste eksempel
på, at patienten på det grundlag
har fået det værre.

God TV dækning
- Jeg tror på, at systemet med
den udvidede tilkaldelse af red
ningshelikoptere og deltagelse
med lægen viser sig at være en
god ting.
- En »tom« mission, hvor der
enten er tale om en blind alarm
eller er tale om, at Falck annul
lerer vor flyvning, fordi situa
tionen er under kontrol, tager
vi med ro. Sådan en mission
giver også rutine.
- TV-avisens dækning af det
ny redningssystem syntes både
jeg - og mange andre inden for
lægeverdenen og Forsvaret - var
god. Vi er så vant til, at masse
medierne gør grin med Forsva
ret, så det er helt opløftende,
når der kommer noget sagligt
og positivt.
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STIGENS AFLØSER

Transport
isolator til
smittefarlige
patienter

På baggrund af nogle ideer fra stationsleder Arne Olsen, Helsinge, er
korpsets Materieludvalg i færd med at overveje en ny type rednings*
udstyr til isulykker.

Udstyret består af en gummiredningsflåde, der kan pustes op på ulyk*
kesstedet og derfor medbringes i en almindelig redningsvogn. Til
brug for sejlads på iskanter m.v. er konstrueret en glasfiberskal, som
gummiflåden kan sættes på.

På Flyvestation Værløse
vil der i 1981 blive udsta
tioneret en såkaldt trans
portisolator, der både
kan transporteres i Fly
vevåbenets Herkulesfly, i
redningshelikoptere og i
Falck's sengeambulan
cer.
Transportisolatoren er
beregnet til transport af
patienter med smittefar
lige sygdomme. Den vil
kunne rekvireres via Fly
veredningstjenesten (RC
C). Da de fleste transpor
ter af smittefarlige pati
enter herhjemme vil gå til
Blegdamshospitalet
i
København, er Værløse
valgt som stedet, hvor
transportisolatoren skal
stå klar til udrykning. Der
kan f.eks. være tale om
patienter med kopper,
blødningsfeber, laasafeber, ebolafeber m.v.
Så snart transportisola
toren er en realitet, vil
Falck-stationerne mod
tage information herom
til vagtinstruksen.

Ideen lover godt og Materieludvalget arbejder videre med sagen.
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Mange bilister nærer frygt for ikke at kunne ud
løse sikkerhedsselens låsemekanisme i tilfælde
af uheld. Var det ikke en ide om seleknive- eller
sakse blev gjort obligatoriske?
Hvis alle bilister havde en selekniv, kunne man
hurtigt komme en forulykket bilist til hjælp. F.
eks. hvis der er ild i biler, drejer det sig jo om se
kunder, før det er for sent.

I handelen findes specielle knive til at påmonte
re selen. Disse skærer denne over ved et be
stemt greb. Er de godkendte?

Disse, og flere andre spørgs
mål om samme emne, frem
kom i flere af Trafikradioens
fredagsudsendelser i slut
ningen af 1979. For at under
søge om det kunne redde liv,
hvis alle bilister medbragte
en selekniv- eller saks, tilgik
der korpsets stationer et
spørgeskema, der skulle re
turneres med oplysninger
om, hvor mange sikkerhedsseleknive/sakse man rådede
over i ambulancer og red
ningsvogne, hvortil disse
havde været i brug inden for
det sidste år, og'om statio
nen mente, der var behov
for, at alle bilister medbrag
te seleknive- eller sakse. Ma
terialet dannede så grund
lag for en debat i Trafikra
dioen.

Selekniven (øverst) sammen
med det øvrige frigørelsesværk
tøj i en af korpsets ambulancer.
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Sjældent i brug.
Besvarelserne viste, at næ
sten alle korpsets ambulan
cer og redningsvogne er for
synet med knive eller sakse
til at skære sikkerhedsseler
over med, men at de yderst
sjældent havde været i
brug, og som regel kun i for
bindelse med andre former
for frigørelsesværktøj. 86
stationer havde besvaret
spørgsmålet, om man men-

te, der var behov for at alle
bilister medbragte seleknive
eller sakse.
Af disse svarede 28 statio
ner ja, og 58 nej.

En del stationer havde kom
menteret emnet som følger:
■ I de fleste tilfælde hvor
kniv eller saks skal bruges,
sidder personen som regel
fastklemt, så det er ikke nok
at klippe selen over. Ved
kommende skal også frigø
res,så derfor er behovet, for
at andre end redningsmand
skabet har disse hjælpemid
ler, meget ringe.
■ F. eks. ved brand i biler,
hvor det skal gå hurtigt at få
kvæstede ud, finder vi, det
er en god ide, hvis alle har
en kniv i bilen.
■ Hvis det var en ide med
seleknive i alle biler, burde
man samtidig give en 2 kg.
pulverslukker 1. prioritet.
■ Nej, på grund af børns
eventuelle leg med kniven.
■ For at kniven kan være
ved hånden, bør den nok an
bringes et sted på selve se
len.

■ Vi har hver gang kunnet
udløse låsen.
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■ Det er langt mere på
krævet med en ildslukker i
bilen, da man i de fleste til
fælde kan frigøre selen på
normal vis.

■ Vi mener nej, da der på
intet tidspunkt er fremkom
met hverken kommentarer
eller ønsker i den retning i
forbindelse med indsats på
skadesteder.
■ Hvis man skulle gøre
brug af fastmonterede se
leknive, er det en betingelse,
at de er monteret ens i alle
biler, hvilket vi anser for
umuligt.

Redder Jørgen Knudsen, stationsleder Ib Frøslev og redder Poul Erik
Sørensen, Nykøbing Sjælland, under afprøvningen af de forskellige
seleknive.

Som det ses af besvarelser
ne, sagde over dobbelt så
mange stationer nej, da man
skulle vurdere, om der var
behov for, at privatbilister
medførte
selekniv- eller
saks, og også de mange
kommentarer
bekræftede
ud fra forskellige synsvink
ler denne opfattelse.

Tre forskellige typer seleknive. Yderst til venstre en type der kan ligge
i handskerummet eller placeres i en holder, derefter korpsets kniv
med stump spids og til højre en type til montering på selve selen der
om nødvendigt skæres over ved at trække i det firkantede endestykke.

Med dette materiale som ba
sis har »Hjælp« undersøgt
de forskellige sikkerhedsse
ler og deres låsemekanis
mer med hensyn til stabilitet
mod deformering, og vi har
også set på både vore egne
seleknive og på de typer, der
sælges til privatbilister.

Rulleselen.
De fleste nyere s-seler er al
le rulleseler, og en sådan se
le har egentlig to låsemeka
nismer, hvoraf kun den ene
er beregnet til at fastgøre el
ler frigøre selen. Den anden
er den mekanisme, der låser
selen ved en pludselig op
bremsning.
Sidstnævnte
sidder normalt mellem for
sæde og dør eller indbygget
i dørsprossen og kan derfor
let deformeres ved f. eks. en
sidekollektion. Sker dette,
betyder det intet i praksis
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idet selen, hvis rullemeka
nismen ødelægges i fastlåst
stand, blot vil være at be
tragte som en »gammel
dags« fast sele.

Kan holderen deformeres?
Anderledes forholder det sig
med holderen, hvor selen
fastgøres eller frigøres, da
det er den, hele spørgsmålet
drejer sig om. Kan den ved
et uheld deformeres så me
get, at selen ikke kan frigø
res? Svaret må blive et nej,
selv om undtagelser måske
kan forekomme. De er dog
efter de foreliggende oplys
ninger så sjældne, at de ik
ke berettiger til, at alle bili
ster medfører seleknive, idet
den tilskadekomne i disse
tilfælde sidder fastklemt på
en måde, så det ikke er nok
at skære selen over.

Ideel placering og udform
ning.
Grunden til, at selen næsten
altid kan frigøres selv efter
en kraftig kollision, er holde
rens udformning og dens be
skyttede placering mellem
forstolene ved todelt forsæ
de, og midt på sædet under
ryglænet ved helt forsæde.
Mange nyere biler har en ty
pe holder, der med næsten
100 % sikkerhed aldrig kan
deformeres, så selen ikke
kan frigøres. Det er den ty
pe, der sidder på en slags
bøjelig stålwire, der kan give
sig i alle retninger.

I de tilfælde hvor sæderne
er rykket skæve og eventu
elt dækker for udløsermeka
nismen, vil denne art fastgø
relse være at foretrække
grundet sin elasticitet.
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Bil*
inspektør
O. S.
Knudsen,
Statens
BilInspektion,
Stor
københavn.

I forbindelse med undersø
gelsen
omkring
S-selelåsenes funktionsevne når
køretøjet har været ude for
kollision, har »Hjælp« be
søgt Statens Bilinspektion i
Rødovre. Hertil indbringes
årligt en del stærkt skadede
biler for nærmere undersø
gelse - som regel efter færd
selsuheld med alvorlig per
sonskade.
Én for én undersøgte vi de
skadede biler og trods svær
deformering af karrosseriet
på de fleste, så det ikke ud
til, at selelåsene havde lidt
nogen overlast. For at høre i
hvor stor udstrækning låse
ne var beskadigede talte vi
med bilinspektør O. S. Knud
sen:

Vi har intet statistisk materi
ale omkring dette emne, så
vore oplysninger bygger
udelukkende på hukommel
se. Jeg har talt med samtli
ge andre bilinspektører her,
vi er ti i alt, og ingen erindrer
at have været ude for tilfæl
de, hvor låsen ikke har fun
geret, selv om mange af de
biler, vi undersøger, har
meget svære beskadigelser.

I flere tilfælde har vi set se
ler, som jeres folk har skå
ret over, men når vi har prø
vet beslaget i låsen, har det
altid fungeret. Vi har da for
stået, at overskæringen af
selen skyldtes hensynet til
patienten, og ikke at låsen
har været defekt.
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I forbindelse med kraftige si
dekollisioner har vi set en
kelte biler, hvor sæderne har
været skubbet hen over lå
sen. Selvom det selvfølgelig
har besværliggjort betjenin

gen, har det også i disse til
fælde altid været muligt at
udløse selen - siger bilin
spektørerne hos Statens Bil
inspektion i Storkøbenhavn.
Jørn Liitzhøft

KONKLUSION
Konklusionen på hele denne undersøgelse bliver
altså, at privatbilisterne i ulykkessituationer
kunne hjælpe hinanden mere • ja måske endda
redde liv, ved at kunne yde effektiv førstehjælp
eller ved at komme til hjælp med en ildslukker,
der har tilstrækkelig kapacitet (ikke under 2 kg.),
før man begynder at tænke på seleknive- eller
sakse.
Dermed er ikke sagt, at disse er uden værdi, men
kun at behovet i praksis har vist sig at være så
ringe, at Falck ud fra det foreliggende ikke kan
anbefale seleknive- og sakse som standardud
styr i alle biler.
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STØRSTE
LEVERANDØR
AF
NØDKALDEAN LÆG
Et tilbageblik på 5 års samarbejde med Nicofon
Efter en beskeden start i 1974,
hvor den første samarbejdsaf
tale om alarmmodtagelse af NICOFON-alarmer blev truffet
mellem P. H. NISSEN &
FALCK, er der i de forløbne år
sket en rivende udvikling.
Aftalen gik dengang ud på, at
NICOFON kunne opstille et
fuldelektronisk alarmmodtagepancl på FALCK Vesterbro i
København, som med direkte
tilsluttede telefonlinier - uden
om FALCK' s normale telefon skulle modtage alarmer af en
hver art fra hele landet.

E. Sundstrøm Larsen,
Salgschef
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Kravet fra FALCK var, at en
hver indgået alarm automatisk
skulle foreligge i udskrift med
alarmnummer, dato og klok
keslet.
Dette var begyndelsen til den
direkte alarmoverførsel
til
FALCK via det offentlige tele
fonnet uden brug af en manuel
telefonbetjening.
NICOFON-systemet, der fun
gerer efter degitalprincippet,
kræver et elektronisk transmissionsudstyr, som afsender en
tonekode, der kun kan modta
ges i et fuldelektronisk alarmmodtagepanel, hvor tonekoden
omsættes til et 3 eller 5 cifret
alarmnummer, som udskrives
på printer med dato og klokkeslet - man har altså dokumenta
tion for alarmmodtagelsen,
men systemet kræver at alar
men indgår på en døgnbemandet vagtcentral.
NICOFON-systemet er udviklet
i Norge, hvor bl.a. 60 brand
stationer gør brug af systemet,
men når der er tale om et spe
cielt NICOFON-produkt f.eks.
NICOFON-nødkaldeanlæg,
produceres disse af P. H. NIS
SEN & SØNNER A/S - og som

en kuriositet kan nævnes, at der
er solgt 50 NICOFON-nødkal
deanlæg til Oslo kommunerne.
I Danmark har samtlige tele
fonselskaber godkendt udstyret
til brug over det offentlige tele
fonnet, uden yderligere abon
nementsomkostninger.

Danmarks største alarmover
førselssystem til FALCK

NICOFON-systemet har nu
gennem 5 år fungeret effektivt
og rimeligt problemløst, og da
der i de seneste år er tilført
FALCK el meget stort antal
alarmer, og der alene i 1980 kan
forudses en ganske betydelig til
gang, besluttede P. H. NISSEN
& SØNNER A/S sig for en de
centralisering af alarmmodtageforholdene, således al der i
dag er opstillet 17 fuldelektro
niske
alarmmodtagepaneler
fordelt på Falck-stationerne i
Aalborg, Århus, Herning, Vej
le, Esbjerg, Haderslev, Odense,
Nykøbing F., Rønne og Køben
havn.
På denne baggrund har redak
tionen aflagt el besøg hos fir
maet og talt med salgschef E.
Sundstrøm-Larsen, som har
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gjort en betydelig indsats for at
få NICOFON-systemets mange
muligheder til at fungere effek
tivt og gnidningsløst helt ud i de
yderste led.

Hvad står NICOFON for?
P. H. NISSEN & SØNNER
A/S er et ca. 50 år gammelt El
installationsfirma med stærkog svagstrøm som speciale, og
da svagstrømsafdelingen reelt
er en produktafdeling, har vi
valgt at kalde alle vore produk
ter NICOFON så enkelt er del
faktisk.
- Som bekendt arbejder vi med
et omfattende program, hvor vi
kan bruge vor alarmoverførsel
til FALCK, og dette spænder
over et stort område lige fra
tyverisikring, tekniske alarmer
til nødkaldeanlæg. Altså med
alt hvad der har med overvåg
ning at gøre, hvor FALCK både
direkte og inddirekte kommer
med ind i billedet.

Storleverandør af NICOFONnødkaldeanlæg
Der går rygter om, at du nok er
den mand, der her i Danmark
HJÆLP 2/80

har gjort mest for at få nødkal
deanlæg etableret i landets
kommuner - hvad siger du til
det?
Jeg kan sige så meget, at jeg
inden for de sidste 3 år, for at
få indsigt i behovet for nødkal
deanlæg, personligt har besøgt
ca. 300 personer, der enten har
fået eller står for at kunne få et
NICOFON anlæg og af den
grund har fået en viden, der til
en vis grad har gjort mig til en
idealist,fordi jeg har oplevet
nytten af disse anlæg.
Dette forhold har medført, at
jeg har haft stor lyst til at vide
regive min viden herom og tak
ket være gode medarbejdere,
der
har
forberedt
mine
besøg,har jeg personligt indtil
dato haft denne mulighed i godt
200 af landets 274 kommuner.

Hvor stor er .NICOFON nødkaldeanlæggets markedsandel?
Det kan jeg ikke svare på, men
jeg kan sige, at vore anlæg er i
funktion i 130 kommuner, og at
vort transportable NICOFON
anlæg er blevet en meget stor
succes.
Dertil kan jeg da nævne, at vi

alene i år har etableret NICOFON-nødkaldeanlæg i 3 pensio
nistboliger med i alt 48 lejlighe
der og at flere er på trapperne et overvågningsområde, som
også er under stærk udvikling.

Hvad tror du er årsagen til
NICOFON-overvågningens
succes?
Den er svær - men tror du ikke
selv, det har en vis betydning,
at en alarm er modtaget på 17
sekunder og, at der på lands
plan er hjælp på vej inden for 2
minutter.

Kan jeg få en NICOFONnyhed?
Del kunne du godt, for vi er ved
at lægge sidste hånd på et nyt
produkt, som har noget med
maskinovervågning at gøre,
men det er så spændende, at det
faktisk er en særomtale værd.
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MANDFOLKEJO
Med risiko for i en M/Ktid at blive angrebet for
denne overskrift vil jeg
alligevel fastholde, at
denne assistance, hvor 39
ud af 40 kreaturer blev
reddet efter at være fal
det ned i to gylletanke,
var et mandfolkejob i or
dets mest positive betyd
ning.
Et rigtigt Falck-job end
da - udført kontant og ef
fektivt, som Jydske Ti
dende skrev i sin reporta

ge.
Brølende kreaturer, stinkende
gylle helt op til armhulerne og
giftige ammoniakdampe var be
tingelserne for mandskabet fra
Falck i Åbenrå og Sønderborg,
da de i begyndelsen af året
kæmpede for at redde 40 krea
turer op af to gylletankc på en
gård i Sønderjylland.

Staldgulvet åbnede sig.
Del var en bærende mur mellem
de to gylletanke under staldens
spaltegulv, der var årsag til
uheldet, idet den under tømnin
gen af tankene pludselig for
skubbede sig. Herved skred
staldgulvet, og de mange krea
turer styrtede ned i gyllelankene.
Gårdejeren gik sammen med si
ne medarbejdere straks igang
med at få de tilbageblevne krea
turer væk fra hullet i staldgul
vet. Samtidig blev Falck alar
meret. Da mandskabet herfra
nåede frem, stod gyllen højt på
grund af de mange kreaturer,
og især opdrættet havde svært
ved at holde hovederne fri.
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Ikke noget skumbad.
Samtidig med, at der blev lagt
halmballer ud som en slags
trappe for enden af den ene gyl
letank, sprang flere Falck-folk
ned i den stinkende gylle for at
redde dyrene op. Disse var nu
blevet en del afkræftede og der
for mere rolige, så de lod sig vil
ligt lede ned til halmballerne,
hvorfra de blev ført ud gennem
en staldør og over til laden.

Effektiv udluftning
På grund af, at politiet snarrå
digt havde slået samtlige stald
vinduer i stykker for at få am
moniakdampene ud, var del
muligt for redningsmandskabet
at arbejde i stalden uden ånde
drætsbeskyttelse.

gårdens folk, assisteret af Falck
i Åbenrå og Sønderborg saml
dyHæge M. I. Jacobsen, Grå
sten, at redde 39 af de 40 krea
turer.

Godt job

Alt i alt en imponerende
dyreredning.

På under to limer lykkedes det

-lyt
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GLATFØREULYKKE

Mandskab og materiel fra fire nordjyske
Falck-stationer indsat da 3 lastbiler, 4 busser
og 4 personbiler kolliderede på grund af tåge
og glat føre.
Mandag den 4. februar var en
travl dag for landets Falckstationer, og særlig i Nordjyl
land havde man mange assi
stancer. Her skyldtes det først
og fremmest en tung rimtåge,
der hang tæt over hele området,
og som nedsatte sigtbarheden
til kun ca. 40-50 meter. I tilgift
var vejene spejlglatte.

Klokken 08.21 indløb til Falck i
Thisted melding fra politiets
alarmcentral om et større færd
selsuheld på hovedvej A 11, ca.
10 km. øst for Thisted ved Kløv
Bakke. Der skulle være en del
biler impliceret og flere fast
klemte.

Assistent Carsten Pontoppi
dan, der ledede redningsarbej
dets første fase, fortæller til
»Hjælp«:
- Fra stationen afsendtes straks
to ambulancer med frigørelses
HJÆLP 2/80

værktøj og vagthavende assi
stent. Stationens bjærgnings
vogn (Scania 110), der var fri i
byen, afhentede yderligere fri
gørelsesværktøj på stationen og
kørte til ulykkesstedet. Fra sta
tionen afsendtes en ambulance
til Thisted Sygehus for at af
hente læge og sygeplejerske.

Foto: Klaus Madsen

ken, men der var ingen kvæste
de i disse køretøjer. En stor
tankvogn var væltet og lå inde
på marken, men da den var læs
set med svær fuelolie, udgjorde
den umiddelbart ingen fare. Ef
ter at have sikret sig, at ulykken
ikke fik et større omfang, rekvi
reredes yderligere assistance fra
de omliggende stationer.

Katastrofeplan i kraft.
Yderligere assistance rek
vireres.
- Da den første ambulance nåe
de frem konstateredes hurtigt,
at ulykken havde et større om
fang. Midt på vejen stod en to
talt knust minibus, hvori be
fandt sig 8 hårdt kvæstede per
soner. Flere sad alvorligt fast
klemt. Minibussen var en han
dicapbus på vej til et beskyttet
værksted i Thisted. Desuden
var flere busser, lastvogne og
personbiler impliceret i ulyk

- Samtidig blev Thisted Sygehus
underrettet om ulykkens om
fang, og sygehuset satte sin ka
tastrofeplan i kraft. Desuden
underrettedes Radio Midt- og
Vestjylland, der advarede om,
at hovedvejen var totalt spær
ret.
Station Fjerritslev afsendte 2
ambulancer (kørevej 35) km,
Hurup 2 ambulancer (kørevej
38 km), Nykøbing Mors 1 am
bulance (kørevej 42 km).
Da lægen nåede frem konstate
rede han, at 3 var dræbt på ste45

det, hvorfor redningsarbejdet
koncentreredes om at frigøre de
kvæstede.
Klokken 09.21 var samtlige
kvæstede og dræbte bragt til
Thisted Sygehus. I alt transpor
teredes 3 dræbte, 5 hårdt kvæ
stede og 1 lettere kvæstet.

A 11 spærret i 8V2 time.
- Klokken ca. 11.00 kunne man
begynde
på
det
store
bjærgnings- og oprydningsar
bejde, der blev ledet af stations
leder Poul Bak Christensen,
Thisted. Især tankvognen, der
var læsset med 32.000 liter olie,
voldte
vanskeligheder.
Til
bjærgningsarbejdet
indsattes
bjærgningsvogne fra Thisted,

Hurup, Fjerrilslev og Nykøbing
Mors. 3 busser, 1 lastbil, 1 fo
dertankvogn, 1 minibus, 4 per
sonbiler og 1 tanksæltevogn
blev bjærget og transporteret.

Dette arbejde var afsluttet
klokken ca. 17.00. 1 hele dette
tidsrum var hovedvejen totalt
afspærret, slutter assistent Car
sten Pontoppidan.

FASTKLEMT I TOPPEN
AF 25 METER HØJ SILO
Som ved så mange andre
landbrugsejendomme
står der også en ensilage
silo hos landmand John
Jensen. (I artiklen er ikke
brugt den kvæstedes rig
tige navn). Denne silo
har en højde på ca. 25
meter.
John Jensen bliver af og
til svimmel, når han
kommer op i den høje si
lo, og det var derfor ikke
usædvanligt, at Falck i
Toftlund måtte træde
hjælpende til, når land
manden ikke selv turde
lukke lugerne i siloens
top.
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Klokken 20.40
Derfor var del naturligt nok
disse assistancer, mandskabet
hos Falck i Toftlund tænkte på,
da John Jensens hustru den af
ten kl. 20.40 ringede og fortal
te, al hendes mand var oppe i
siloen og ikke kunne komme
ned. To reddere blev derfor
straks sendt af sted med livliner
og bælter.
Delte var optakten til et drama
og en redningsaktion, der i de
følgende timer involverede
yderligere 4 mand fra Falck i
Toftlund, en tilkaldt læge, fra
Haderslev Sygehus saml Flyve
våbenets Redningscenter i Ka
rup (RCC).

Fastklemt
Den store og komplicerede red
ningsaktion tog sin begyndelse,
HJÆLP 2/80

da de to reddere var nået til
tops i siloen og her fandt John
Jensen hårdt kvæstet og fast
klemt i ensilagesiloens såkaldte
udtagermaskineri, der består af
et knivbånd, der i enderne er
forsynet med skrabeskovle.
Landmanden lå med maven ov
er knivbåndet og med det ene
ben fastklemt mellem den ene
skrabeskovl og silovæggen.
Hurtigt blev strømmen til mas
kineriet afbrudt og samtidig
med, at der over radioen blev
rekvireret ambulance og læge.
Der blev også givet besked til
assistent og stationsleder, der
omgående kørte til stedet.

Frigørelsesarbejdet.
Stationsleder Svend Broe:
- Ved læge Hans Krohn's an
komst fik den kvæstede straks
en smertestillende indsprøjt
ning, og vi kunne derefter gå i
gang med frigørelsesarbejdet.
Lægen mente, at patienten
skulle tages ud fra siloens top af

en helikopter, da der ellers kun
ne være fare for en yderligere
forværring af tilstanden, hvis vi
skulle bringe den kvæstede ned
af siloens udvendige stigeskakt.

bandage om det hårdt kvæstede
ben. Efter at være blevet pakket
ind i flere lagner gjorde man
herefter den forulykkede klar
til nedfiring fra den 25 meler
høje silo.

Ingen helikopter - intet

lægehold.

Nedfiring.

- Der blev derfor via radioen
rekvireret helikopter samt et læ
gehold fra Haderslev Sygehus sidstnævnte i tilfælde af, at den
kvæstedes ene ben skulle ampu
teres på stedet. Det viste sig dog
hurtigt, at redningsmandskabet
måtte klare sig selv, idet RCC
meddelte, at bjærgning med he
likopter fra siloens top ikke
kunne forsvares på grund af
stærk blæst, luftledninger og
store træer.

- Klokken 21.55 begyndte man
så den vanskelige nedfiring ved
hjælp af redningsliner, lagner
og remme. Først ud gennem en
luge, der kun var 50 x 50 cm,
og så ned af den smalle slige ud
vendig på siloen. Forrest gik en
redder, der bar den kvæstede på
skulderen, og så en redder over
patienten til at støtte dennes
overkrop. Mens én mand blev
oppe i siloen for at holde den
redningsline, som var bundet
under landmandens arme, gjor
de resien af styrken båren klar.
- Nedfiringen gik planmæssigt,
og det tog ikke lang tid, før den
kvæstede under udrykning var
på vej til Haderslev Sygehus,
hvor alt var parat til modtagel
sen, slutter Svend Broe.
I redningsarbejdet deltog stati
onsleder Svend Broe, assistent
Th. Petersen og redderne Frede
Jensen, Claus Møller og Preben
Jensen. På stationen i Toftlund
var det redningsfører Willy Pe
tersen, der koordinerede de
mange telefon- og radiosamtaler under indsatsen.

Pakket ind i lagner
- Klokken 21.25 var den kvæs
tede befriet fra maskineriet,
hvorefter lægen forbandt pati
entens underliv og lagde Urias-

En redder viser, hvorledes den kvæstede lå hen over de opretstående
knive. Skrabeskovlen som ikke kan ses, er monteret for enden af kniv*
båndet ovre ved sidevæggen.

Efterskrift:
Landmand John Jensen blev
fra Haderslev overført til Oden
se Sygehus, hvorfra han blev
udskrevet efter 1 Vi måned. Sy
gehuset havde ikke kunnet red
de patientens højre ben, der var
blevet fjernel over knæet.
1 dag har John Jensen fået en
protese på højre ben og passer
igen sil landbrug.
- lyt

Foto: Kølle
HJÆLP 2/80
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Svar til fællestillidsmand Rolf Ovesen
og tillidsmand Keld Mortensen:
Efter at have læst »Hjælp« 1/80 føler
jeg, det er nødvendigt at slå et slag for
Korpsets næststørste medarbejdergrup
pe, det deltidsansatte brandpersonale.
I omtaler branddesserne og brandmændene på en sådan måde, at man må tro,
vi er en flok sammenskrabede åndsnudi
ster, der på vej til - og på brandstedet vælter rundt å la Gøg og Gokke til fare
for alt og alle.

f.eks. har alle 11 (mand) brandmænd
røgdykkerkursus,
førstehjælpskursus
incl. hjertemassage, redning af per
soner fra brændende bil, bygning og
skibsmaskinrum, olieskadebekæmpelse,
pumpebetjening, sprøjteøvelse, brand
bekæmpelse af brændende kemikalier,
foruden besøg på alderdoms- og pleje
hjem for orientering om disses lokalite
ter. Vi har sågar våbenbetjening, idet vi
desværre kan være nødt til at aflive dyr
under en brand. Altså en ret bred ud
dannelse,
som gør, at vi ikke er helt på
Vi ansættes efter samme regler og krav
bar
bund,
når vi møder på brandstedet.
som redderne, og det er ikke bare i friti
den, vi kører til brand, det sker også i ar Ovesen skriver til sidst: »Det er først og
bejdstiden. Det er ikke et levebrød, vi fremmest befolkningen og de brandlid
søger i korpset. Hver har sin grund til at tes sag, vi skal varetage.« Det er vi enige
søge ind, ligesom den, der melder sig i om, men jeg har svært ved at se, at det er
Hjemmeværnet eller Civilforsvaret. det du har tænkt mest på, da du skrev
Man kan vel heller ikke være redder din artikel.
uden at interessere sig for sit arbejde?
Keld Mortensen vil jeg give ret i, at vi ik
Professionelle reddere er uddannet i før ke er så rutinerede chauffører som red
stehjælp, ambulancetjeneste, rednings derne, men du insinuerer, at vi kører
tjeneste og brandslukning, d.v.s., det er vogne, vi ikke har kørekort til. Det får
kvalificeret personale, der kan redde du svært ved at bevise. Lige så svært
personer ud af brændende bygninger, som at bevise, at det kun er de deltidsan
skriver Ovesen. Tror i da ikke, at korp satte, der er involveret i ulykker med ud
set har opstillet et øvelsesprogram for de rykningskøretøjer. Man har dog før læst
deltidsansatte? Her på St. Nakskov om professionelt ført udrykningskøre48
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tøj, der har været indblandet i en ulykke
med en bøde til føreren som resultat.
I vil have professionelle ind i alle
udrykningskøretøjer. Forestil jer en
mindre købstad med eget brandvæsen
og f.eks. fire brandkøretøjer. Der skal
så ansættes 16 deltidsbrandmænd mere
til på skift at være på stationen. Disse
skal foruden aim. øvelser hver køre flere
tusinde kilometer i brandkøretøjerne
om året for at kunne kalde sig rutinerede
chauffører. Det vil blive en kostbar af
fære, som I vil få svært ved at få gen
nemført med eller uden velvilje fra Sta
tens Brandinspektion.
Det er forståeligt, at I som tillidsmænd
vil forsvare og fremme reddergruppens
sag, men det er beklageligt, at I for at
gøre det, nedvurderer både en af korp
sets andre personalegrupper og de kom
munalt ansatte deltidsbrandmænd. For
at gøre det eftertrykkeligt har »Chauf
førbladet« hjulpet jer med at bringe je
res meninger ud til en endnu større
kreds.
Hvis det, I har skrevet, er jeres opfattel
se af godt tillidsmandsarbejde, er red
derne i Københavnsområdet mere at be
klage end korpsets og kommunernes del
tidsansatte brandpersonale.
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Med håbet om, at vore synspunkter ikke
ødelægger noget i det gode samarbejde
og kammeratskab mellem redderne og
deltidsansatte brandmænd, sender jeg
begge grupper de bedste hilsener.

Samfundsnyttig
opgave
Af Poul Møller, deltidsansat
brandmand, Dragør

I »HJÆLP« nr. 1/80 retter fællestillids
mand Rolf Ovesen et angreb på deltids
ansatte brandmænd, og hvis man ikke
ved bedre, kunne man nemt få den op
fattelse, at deltidsansatte brandmænd
ingen brandmæssig uddannelse havde,
og at de overhovedet ikke var anvendeli
ge til brand- og redningstjeneste, samt at
befolkningen ingen chancer havde, for
at få en god dækning og indsats, i tilfæl
de af ildløs eller personredning på et
skadested.
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Efter brandloven § 9 og 10 samt Justits
ministeriets bekendtgørelse nr. 336, skal
alle, der ansættes, gennemgå et grund
kursus på 30 timer. Derefter et lokalt
kursus i brug af trykluftapparater, med
øvelser i røg og varme.

Deltidsansatte befalingsmænd skal gen
nemgå befalingsmandskursus på Statens
Brandskole, 6 uger, og virker derefter
som instruktører og er holdledere ved
udrykningen.

Der afholdes 12 øvelser årligt. I alt 24 ti
mer, efter retningslinier fra Statens
Brandinspektion, hvor det lærte vedlige
holdes. Derudover afholdes jævnligt
røgøvelser og pumpeøvelser, dette gæl
der såvel heltids- som deltidsansatte
brandmænd - altså samme uddannelse.
Med hensyn til betjening og kørsel med
brandkøretøjer foregår øvelseskørsel
med disse jævnligt. De føres af folk, der
har nødvendige lovlige kørekort samt af
folk, der kører dagligt. En ansvarlig le
der vil simpelthen ikke tillade, at sikker
heden tilsidesættes.

Udrykningskørsel med private biler,
med horn og blå lygter, er en fordel for
den vagthavende udrykningsleder. Han
kan komme hurtigere frem til et skade
sted og bedømme situationen, og derfra
give melding pr. radio til de køretøjer,
der er på vej. Disse køretøjer er under
lagt samme bestemmelser som andre
udrykningskøretøjer. Lægeundersøgel
ser er obligatorisk hvert år, så det giver
en yderligere sikkerhed både for mand
skab og leder, at de kan bestride jobbet
fysisk. Om Gunnar Haurum, Statens
Brandinspektion, vil affinde sig med, at
man ønsker en anden uddannelse for ud
rykningschauffører, må vel bero på, om
man kan få ændret loven.
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Heltids* og deltidsansatte brandmænd får i dag
samme uddannelse og indgår I et teamwork ved
brand.

Deltidsansatte brandmænd varetager en
samfundsnyttig opgave, og opfylder et
beredskab, som vore medborgere trygt
kan regne med - også selv om det er en
bager eller smed - der er deltidsansat
brandmand. Hvis brand- og rednings
mandskabet over hele landet skal hel
tidsansættes, skal loven ændres, og der
efter kommer, hvem skal nu betale mer
udgifterne, det skal borgerne, d.v.s. me
re i skat. Kan man det, når man har et
beredskab af heltids- og deltidsansatte,
der kan klare opgaverne?
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le være bedre kvalificeret til brandsluk
ning og redning af mennesker og dyr end
en deltidsbrandmand. Dermed mener
jeg, at branduddannelsen for deltidsan
satte er lige så god som reddernes, hvis
de ikke har bestået et kursus på Statens
Brandskole, og det har mindsteparten af
landets reddere.
Der forlanges trods alt ikke mere uddan
nelse end at en bager, smed eller skor
stensfejer kan blive brandmand, men jeg
tror, de fleste professionelle ? reddere,
vil få svært ved at få et deltidsjob, som
bager, smed eller skorstensfejer.

Af deltidsbrandmand
Bjerringbro

Leif Pedersen,

Jeg skal love for, at Rolf Ovesen og Keld
Mortensen bruger hele armen, når de
med et ord som professionel, prøver på
at rykke redderne frem til ilden, og
skubbe deltidsbrandmændene ud i glø
derne.
Men hvad er en professionel, og hvornår
er eller bliver en deltidsbrandmand pro
fessionel. Er det et nyt ord for en hel
tidsansat, eller skal det spores hen i ret
ning af, at dygtighed gør en professio
nel. Hvis det er det sidste, vil jeg ikke
give Rolf Ovesen ret i, at en redder skul
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Jeg vil give Keld Mortensen ret i, at en
chauffør selvfølgelig skal have kørekort;
der er vel ingen Falck-ansat, der får lov
at køre et køretøj hun/han ikke har køre kort til, og jeg kan give ham ret i, at en
redder får en vis kørerutine. Men at en
redder kan blive 100% dus med et
brandkøretøj, hun/han højst er fører af
5 til 10 gange om året, det kan jeg ikke
holde med ham i. Jeg kan heller ikke
holde med i, at en deltidsansat ikke skul
le have samme mulighed for at kende
korpsets udrykningsreglement og udryk
ningsbekendtgørelse som en redder, da
bogen, man kan læse det i, står på alle
stationer. At en redder skulle kende
færdselsloven bedre end en deltidsansat,
så har vi vist nået toppen.

Mit lille indlæg handler kun om brand
slukning og kørsel; en redder skulle jo
gerne kunne meget mere, så prøv at slå
op i Hjælp nr. 1-80 på side 26 og læs det
indlæg af Erik H. Hansen, Ålborg. Når
jeg gør det og sætter det sammen med
mine egne tanker, vil jeg sætte et spørgs
målstegn ved, at man kalder alle reddere
professionelle.
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BREVE UDEFRA
Falck, København.
Jeg vil på denne måde bede Dem viderebringe en meget stor tak til et par af Deres medarbej
dere.
En onsdag i januar kl. ca. 21.30, modtog jeg ved en af udfaldsvejene fra Esbjerg en særdeles
fin service, et arrangement og hjælpsomhed, der ligger langt ud over, hvad det kan forven
tes, selv af Deres Redningskorps.
Jeg er særlig glad for hjælpen, da mit »bilproblem« var en banalitet: - Et par ledninger til bag
lyset. Jeg beder Dem således takke min anonyme »redningsmand«.
Med venlig hilsen
N. Damm

Fra stationen i Esbjerg oplyses, at den anonyme redningsmand var redder Peter Børge Kruse

Falck, Arhus.
Skolen vil gerne sige Dem tak for besøget. Alle var meget glade og tilfredse med undervisnin
gen, og undertegnede blev bebrejdet, at der ikke var mere tid afsat til besøget fra skolens si
de. En førsteklasses rundvisning.

Med venlig hilsen
G. Kjær og K. Boil
Rundvisningen blev varetaget af redningsførerne Villy Rasmussen og Gunnar Petersen

Falck, Nakskov.
Da vi nu er flyttet fra Nakskov, og jeg netop i går, for formodentlig sidste gang, er blevet hjul
pet af Falck i Nakskov, føler jeg trang til at sende Dem et lille taknemmelighedsbrev.
Gennem de sidste tolv år har jeg været ramt af en del sygdom, og ofte haft brug for hjælp af
Falck.
Hver eneste gang jeg har henvendt mig, er jeg blevet mødt med stor venlighed og imødekom
menhed på kontoret. Man var hurtigt parat til at hente og bringe mig på alle døgnets timer.
I en lang periode i foråret 1968 var vi en lille flok, der blev kørt til røntgenbehandling på Mari
bo Sygehus, og jeg vil aldrig glemme den opmuntrende måde, som Deres chauffører »invite
rede os på skovtur på«, som en af dem kaldte turen i det forårsgrønne. De skabte en munter
atmosfære blandt os, som ofte kunne få os til at glemme, hvorfor vi skulle på denne tur.
Senere har jeg mange gange oplevet, at blive kørt alene, og på tomandshånd fået mangen
hyggelig snak med redderne.
Naturligvis får Deres folk formodentlig kursus i at behandle patienter, men jeg synes, at dem
jeg har mødt, har været helt usædvanlige mennesker med deres personlige medfødte om
sorg og deltagelse. Jeg har skønnet meget på hvert eneste bekendtskab.
Med de venligste hilsener
Deres E. Lønow
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Til personalet hos Falck i Odense.

Idet vi er kommet godt hjem fra turnering i Vejle, føler vi trang til at rette en meget varm tak
til Jer på Falck-stationen, som ydede den bedst tænkelige service, da alt lys på vor bus for
svandt, netop som alt gik glat hjemad.
I var i allerhøjeste grad skyld i, at vort lille uheld blev vendt til en ekstra oplevelse for såvel
vore elever som forældre, og kan fortælle, at besøget hos Jer gjorde næsten større indtryk
end turneringen, og alle fik endnu en gang, takket været Jeres indsats, noget at berette for
kammeraterne i skolen.

Med venlig hilsen
Stiig«s Danseinstitut
Falck, Korsør.
Til de flinke Falck-reddere vi mødte en søndag i januar, sender vi en hilsen, med tak for en ud
søgt behandling. Hvor er det dejligt, når man møder lutter flinke mennesker.
Børnene har fortalt om Jer både i børnehaven og skolen, det var en svir for dem, at blive vist
rundt på Falck-stationen. Og tænk, at blive transporteret hjem af Falck, det kan gøre andre
mennesker misundelige.

Mange hilsener fra
Trine, Ulrik, Steffen og Lisa
Fra Korsør oplyses, at abonnenten henvendte sig på stationen, efter et uheld, hvor et rådyr
var blevet kørt ned.

Falck, Direktionen

Søndag den 20. januar i år var jeg for første gang i 30 år ude for det uheld, at få forruden på
min bil smadret af stenkast. Min kone og jeg var som sædvanlig på vej hjem fra Reersø, da
uheldet indtraf et sted mellem Gørlev og Ruds Vedby. Jeg vidste , der var en Falck-station i
Ruds Vedby, så vi kørte med forsigtighed dertil og bad om hjælp.
Vi blev meget venligt modtaget og fik at vide, at vi efter de gældende regler ikke kunne regne
med at få bilen kørt til København straks, selv om vi betalte for det. Normalt ville vognen
blive transporteret til Slagelse og derfra ved første lejlighed til København. Men efter at jeg
havde argumenteret for nødvendigheden af, at jeg fik vognen med hjem på den ene eller an
den måde, lovede den ældste af de tilstedeværende Falck-folk, at han ville prøve at finde ud
af noget. Imens kunne vi sætte os ned og få en kop kaffe.
Kort efter kom vedkommende tilbage og meddelte, at der stod en mand i Ringsted og var pa
rat til at sætte en ny forrude i (Peugeot 404, årgang 1969!), og nu ville de så sætte en nødrude
af platic på, så vi kunne køre dertil, vi skulle blot aflevere nødruden til Falck i Ringsted, når
den var pillet af.
Mens min kone drak kaffe og så fjernsyn, hjalp jeg til med at sætte plasticruden på, og med
en god times forsinkelse kunne vi køre mod Ringsted. Da jeg spurgte, hvad jeg skyldte for alt
det, fik jeg det overraskende svar, at det kostede intet. Bortset fra en ringe gestus kunne jeg
altså bare sige så mange tak og bede om at blive abonnent. I Ringsted stod manden klar
med ruden, og en halv times tid efter kunne vi køre mod København og nå, hvad vi skulle.
Efter den helt enestående hjælpsomhed og venlighed, vi kom ud for på Falck-stationen i
Ruds Vedby, blev vort uheld til en oplevelse, som jeg har fortalt vidt og bredt om, og som jeg
hermed har ønsket at gøre direktionen bekendt med.

Med venlig hilsen
Henry G. Petersen
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Falck, Rødovre.
Tak for sidst. Vi kom godt hjem! Mange hilsener til de to brave Falck-mænd, der reddede mig og Dem selv - ud af sneen på Tudskærvej natten mellem fredag og lørdag. Et abonnement er
jo godt givet ud.
Hilsen fra den blå Renault 12 og jeg.

Omtalte brave Falck-mænd var redderne Steen Dalkvist og Jens Jønck, Rødovre.

Falck, Ålborg.
Jeg vil gerne benytte denne anledning til at udtrykke min kones og min varme tak for den
hjælpsomhed og omsorg, hvormed Deres personale i Gladsaxe tog sig af os og sørgede for,
at vor hjemrejse forløb bedst muligt.
Med venlig hilsen
Kaj Karmark Hansen

Vagtmester Dickie Ziegler og redder Ole Beck, Gladsaxe, sørgede for hjemtransport fra
Gladsaxe til Alborg efter et færdselsuheld i København.

Til direktionen
Min kone og jeg vil hermed sige tak for særdeles god service ved vores motorstop i Hader
slev.
Vi var på vej hjem fra Flensborg, men da vi nåede Haderslev, ville vores ret nye skolevogn
ikke køre længere. Min diagnose: gearkassen.
Fra en servicestation ringede jeg til Falck i Haderslev, som lovede at være der lidt senere.
Det passede. Med i bilen havde vi også vores hund, en labradorretriver, men sådan en havde
vores Falck-redder heldigvis også. Happy end.
I Kolding blev vi omladet på en ny og mere komfortabel Falck-vogn, ja, undskyld udtrykket
komfortabel, det er ikke nedvurderende, men når man har en hund med, er det rart med god
plads.
Vores nye Falck-redder, ligeledes tilfredsstillende, d. v. s. god kommunikation. I Middelfart fik
vi en ny redder på samme Falck-vogn, og sikken en service. Først fik vi vores bil læsset af
hos bilforhandleren, derefter blev vi kørt hjem til vores bopæl, og endvidere hjalp vores
Falck-redder os med at bære vores ejendele ind i huset.
Det kalder jeg service.
Med venlig hilsen
Inga og Henning Henningsen
Falck, Odense.
Nogle biler foran mig kom i skred.
Derfor jeg for første gang i 19 år i grøften gled,
men da jeg der i grøften sad, jeg dog følte mig tryg
for jeg har jo altid Falck i ryg.
Bilen I fik op nok så flot
og bragte den lige til mit lille »slot«,
ej havde I ikke givet den den midste skramme
- derfor jeg takker med det samme.
Tak for en god hjælp
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Til Falck
Vi har heldigvis sjældent haft brug for jer, men vi var imponerede over jeres meget fine ser
vice, da vi var strandet i Thorsminde ved Vestkysten med en kaput gearkasse.
Vi blev kørt fra Thorsminde til Slagelse, med 4 skift undervejs, men uden ophold. Vi siger
mange tak til alle Falck-folk fra Holstebro, Brande, Ejby og Korsør. En særlig tak til Falck i
Holstebro for megen hjælp.
Med venlig hilsen
Inger, vores hund »Bello« og Erik

Falck, Gladsaxe
Vi vil på klassens vegne takke for besøget i ugen i oktober.
Klassen syntes, det var meget interessant at besøge Falck, da vi ikke vidste ret meget om
virksomheden. Det var meget spændende at se, hvordan en almindelig arbejdsdag foregik.
Vi har i skolens blad, »Kontakt«, skrevet et stykke om, hvad 8. U lavede i erhvervsugen.
Med venlig hilsen
og tak for besøget
O. Brønderslev

Tak!
I gav os en behagelig tur, da det eneste vi ikke trængte til, var sure miner. I har vist, at det
danske folk stadig kan smile.
En venlig hilsen og tak for hjælpen til Falck, især på strækningen Skive-Amager.
Intern meddelelse: Servantestellet var helt!
Mange hilsener fra
Bodil og Anne-Marie
i Mercedes 307
Ovenstående gådefulde brev kræver måske en lidt nøjere forklaring. Denne har abonnenten
også været så venlig at medsende i form af det følgende:
Dette er en tak til Falck og dens folk, da de hjalp os godt over med et større flyttelæs den
23.09. Særlig var det stationerne Skive, Randers, Nykøbing S, Birkerød og Tårnby

Til Falck i Ringsted
Efter at være kommet tilbage til Odense uden yderligere motorstop, beder jeg Dem modtage
min oprigtige tak for den hjælpsomhed, som en af Deres reddere udviste overfor os en lør
dag på motorvejen lige ved Ringsted. Det drejede sig om udskiftning af rotoren i strømforde
leren.
Jeg beder Dem videregive vor tak og anerkendelse af dygtighed til den pågældende, som i
vore øjne må betegnes som et værdifuldt aktiv for stationen, også set udfra den måde, ved
kommende hjalp os på.
Med de venligste hilsner
Bent Rygner
Fra Ringsted oplyses, at den dygtige redder var Emil Czerkas.

Kære Falck
Hermed en lille hilsen til jer allesammen på Falck-stationen i Holbæk. For at sige jer mange
tak for den service, I gav mig en fredag, da jeg tabte mine bilnøgler i København. Men I var så
flinke at komme med nogle andre nøgler til mig. Endnu engang tak.
Med venlig hilsen
Knud V. Hansen
Fra stationen i Holbæk oplyses, at det er vagtstuepersonalet, der denne gang skal have
æren for assistancens udførelse.
HJÆLP 2/80
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DEBAT

PARA
MEDI
CIN
Er vi ved
at være
bagefter?

Af assistent
Flemming Hein Hansen,
Tåstrup

Forsøgs
ordning

Af læge
Finn Schiøtt,
Høng
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I USA kan man som bekendt slå om sig med penge, og problemerne
reduceres derfor til et minimum, når man som der kan se bort Ira
pengekassen.
Men når vi ved, hvor svært del er at få bevillinger igennem her
hjemme i sygehussektoren og de amtskommunale kasser, og vi ud
af artiklen jo nok kan se, at en sådan uddannelse vil være ret kost
bar, som også overlæge Hans Pahle antyder, vil det nok være mere
eller mindre umuligt at råbe myndighederne op til merbevillinger.
Lille Danmark er godt dækkel ind med ambulance-, brand- og red
ningsstationer (med nogle få undtagelser) og har følgelig heller ikke
de store problemer med lange transporter fra skadested til sygehus,
som man eksempelvis kommer ud for i USA. Vi så del jo tidligere
på året ved helikopierforsøget, som tidligere er omiall her i bladel,
selv om man måske nok kan gøre sig nogle tanker om, del også var
det rigtige område og tidspunkt al gøre el sådant forsøg på.
Jeg så hellere, al der blev gjort mere for en udbyggelse af den eksi
sterende hjerteambulanceordning. Gerne på de præmisser, som vi
kører med i området omkring Amtssygehuset i Glostrup.
Men for, som det, står i overskriften, al sælle benene mere fast,
kunne jeg tænke mig, al vi blev oplæri til al kunne måle blodtryk og
intubere (jeg mener ikke, del kan betragtes som indgreb på linie
med indsprøjtninger etc.).
Ligeledes ville del være ønskeligt at få indbygget radioenheden i defibrillationskufferten således, at vi havde mulighed for behandling
uden for ambulancen.
Da vi jo ved, at selv ikke sygehjælpere må give indsprøjtninger til
trods for, at de har fået en lang og grundig uddannelse, tror jeg
ikke, det er den vej, vi skal forsøge os. Ved en udbygning af hjerteambulancesystemet på landsplan, ville det måske være muligt al
indlægge undervisningen i betjeningen af disse, på ambulancekur
sus II, når og hvis man forlængede delle kursus lil 3 uger.
Her ville del så være muligt at lære den teoretiske del, samt en op-

Uden på nuværende tidspunkt at ville indgå i en egentlig debat om
paramedicinere som besætning på danske redningskøretøjer,
fristes jeg dog til kort at redegøre for en forsøgsordning, der er
etableret på Vestsjælland mellem Falck i Ruds Vedby og underteg
nede.
Efter at jeg i flere år havde haft et nært samarbejde med Falck in
den for søredning i Storebælt, hvor vi med held gennemførte en
række aktioner i fællesskab, lå ideen til at udvide delte samarbejde
til landjorden lige for.
I et typisk landdistrikt som dette, vil der ofte være lange afstande
fra redningsstation til ulykkessted, og derfra til kvalificeret behand
lingssled (centralsygehus med kirurgisk ekspertise og intensiv afde
ling). Dette medfører uvægerligt ventetid på en behandling, der til
tider kan være livsreddende. Vort system bygger på, al landet er op
delt i en række mindre vagtdistrikter, hvor der døgnet rundt findes
en vagtlæge med 100 % beredskab, og som således, afhængig af af
standene, kan være fremme samtidig eller endog før Falck i tilfælde
af alarm. Redderne og lægen, der naturligvis skal medbringe nød
vendigt lægeligt udstyr til genoplivning og førstehjælps-behandling,
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læring i intubering, blodtryksmåling, EKG-aflæsning og defibrillering. Og endelig burde der vel nok her blive tale om en eksamen
med afgangsbevis, før man blev sluppet ud for at skulle klare sig
selv.
Efter sådan en beslutning var vedtaget, ville man kunne udstyre
fremtidige ambulancer med diverse multistik o. s. v., således at vog
nene var forberedte til hjerteudstyret. Ligeledes kunne man på den
ne måde altid have en hjerteambulance kørende på stationerne,
hvor vi, som systemet er nu, må melde vognen ude af drift på grund
af reparation, smøring o. lign.
Jeg kan naturligvis ikke her sætte pris på, hvad dette arrangement
måtte koste, men umiddelbart vurderet, kan det ikke beløbsmæs
sigt nærme sig de omkostninger, som er omtalt i artiklen med hen
syn til uddannelsen som paramediciner eller lægebemandede ambu
lancer. Afslutningsvis vil jeg dog gerne bemærke, at vi i de sidste
par år har haft lidt problemer med oplæring af nye reddere til betje
ning af hjerteambulancerne.
Overlæge dr. med. Asger Pedersen har hidtil alene stået for under
visningen, dels teoritimer på de lokale Falck-stationer, dels praktik
på afd. 40 på Amtssygehuset Glostrup. Det siger sig selv, at med
løbende oplæring af 5 stationers reddere er her nok at se til, og da
overlægen jo ikke kun er ansat til dette, men er leder af bl. a. koronarafsnittet på amtssygehuset og bivirkningsnævnet, vil dette sy
stem ikke være holdbart lang tid fremover.
Man må nok på længere sigt tænke på nye instruktører (læger), og
måske lægge noget mere ud til ambulanceassistenterne.
Jeg kunne i denne forbindelse tænke mig, at man indkøbte en træ
ningsdukke områdevis, som vi kunne bruge til at instruere redderne
i at defibrillere på, selvfølgelig med skyldige sikkerhedskrav, der
her måtte sættes.
Med venlig hilsen
Flemming Hein Hansen, Taastrup

kan så i forening påbegynde en kvalificeret og professionel hjælp
allerede på ulykkesstedet. Hvilket udstyr lægen skal medbringe, hå
ber jeg at erfaringerne fra forsøgsordningen vil give svar på, men
for at give et fingerpeg skal nævnes, hvad min egen vogn indehol
der:
Genoplivningskuffert (Laerdal) med ilt, sug, transfusionsudstyr,
injectionsmedicin til behandling af akutte, medicinske tilstande, in
strumenter til at skaffe frie luftveje, og sidst, men ikke mindst en
defibrillator med ekg. til behandling af hjertestop.
Ordningen gælder i sin nuværende form: Samarbejde ved pludseligt
opstået sygdom (f.eks. hjertestop) og alle ulykkestilfælde af større
og alvorligere karakter (trafik, el., drukning, o.s.v.).
Argumenter for og forventning til dette system ville fylde flere sider
i dette blad, så det vil jeg afstå fra i denne omgang. Men jeg håber
på et senere tidspunkt at kunne fremlægge et godt erfaringsmateria
le fra forsøget.
Falcks synspunkt samt den praktiske udformning af alarmveje og
samarbejdsform vil jeg overlade til stationsleder Torben Holm at
beskrive.
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Positivt
resultat

Af
st. leder
Torben
Holm,
Ruds
Vedby

I en del år har vi haft en aftale
med læge Finn Schiøtt i Høng.
Vi kunne blot ringe til ham,
hvis vi blev kaldt til særlige
ulykkestilfælde, hvor der var
behov for lægehjælp. Erfarin
gerne ved denne lægehjælp har
fået os til, sammen med læge F.
Schiøtt at køre en prøveordning
efter et bestemt system. Denne
prøveordning er igangsat i no
vember måned 1979.
For at få prøveordningen til at
fungere bedst mulig skal alar
mering og kommunikation væ
re i orden. Det er gjort ved, at
lægen har fået udleveret en NI
ROS alarmmodtager, som han
faktisk har hos sig hele døgnet
rundt. Selv når han er på læge
besøg, har han den med, - men
den får dog lov til at hænge i bi
len. 1 øjeblikket er vi ved at
montere en DICO-radio i læge
bilen, så lægen kan komme i di
rekte kontakt med vagtcentra
len, og dermed også direkte til
centralsygehuset. Ud over de to
alarm- og radiosystemer har læ
ge F. Schiøtt sin egen radiofor
bindelse med hornopkald fra
hjemmet.
Lægens
bil
(terrængående
LADA-NIVA) er registreret til
og monteret med udryknings
signaler, hvilket har vist sig at
være lægen til stor hjælp, når
han eksempelvis alarmeres til
en patient med hjertestop, og
hvor det er minutterne, der tæl
ler. Ordningen fungerer ganske
enkelt således, at når vores
vagtcentral modtageren alarme
ring, - hvor vagtmesteren vur
derer, at der ud over ambulan57'

cehjælp også kan blive brug for
øjeblikkelig lægehjælp, og hvor
der ikke i forvejen er læge til
stede, - så alarmeres læge F.
Schiøtt pr. NIROS alarmmod
tager, hvorefter han giver os et
radioopkald fra bilen, og kan
nu dirigeres til sygdom / ulyk
kestedet. Men inden denne alar
mering eller i hvert fald samti
digt afsendes ambulance fra
stationen.
Det er vores erfaring, at denne
forsøgsordning har fungeret
med positivt resultat i flere til
fælde.
Indtil dato har læge F. Schiøtt
været alarmeret i 11 tilfælde,
der omfatter hjertestop - færd
selsuheld med flere tilskade
komne - fabriksulykker og barn
med kvælningsanfald.
At så læge F. Schiøtt's bil er
pakket med forskellige specielle
lægelige hjælpemidler og i sær-

Lægebil, ventilation og defibrilator i arbejde

deleshed en defibrilator med
ekg, gør denne prøveordning
endnu mere spændende.
Der er ingen tvivl om, at denne
prøveordning, der vil vare til
februar/marts måned 1981, vil
afføde nogle positive resultater,
som sikkert vil give os alle no

get at tænke over.
Vi håber begge, at vi kan kom
me tilbage med det endelige re
sultat og en konklusion, når
prøvetiden er slut.

Grundet en stigning i antal
let af anmeldte »småska
der« føler vi, at vi ad denne
vej bør komme med en hen
stilling til alle i korpset.
Det skal dog straks anføres,
at det ikke er Sikkerhedsud

valgets opfattelse, at antal
let af disse skader er stigen
de, men det mere skyldes, at
disse skader i modsætning
til tidligere nu bliver an
meldt.
Dette anser vi dog for noget

Med venlig hilsen
Stationsleder Torben Holm

Sikkerhedsudvalget

Pas på
småska
derne
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absolut positivt, da det er
den eneste mulighed, man
har, for centralt at kunne be
handle og sammenholde
disse anmeldelser, og der
med drage konsekvenser til
eliminering af disse.
Det er også som en følge af
dette, denne artikel opstår.
Man kan groft opdele disse
skader i 3 hovedkategorier,
nemlig skader på FØDDER,
HÆNDER og i ANSIGTET.
For FØDDERNES vedkom
mende drejer det sig især
om hoppe- og faldskader,
samt skader som følge af, at
man taber tunge og/eller
skarpkantede
genstande
ned over tæerne. Dette har
man fra Sikkerhedsudval
gets side søgt at imødegå
ved at kontakte N.F. Niel
sens Maskinfabrik og få
dem til at montere trin på
vognene, samt skridsikre la
det. Endvidere leveres træ
sko og -støvler fremover
med skridsikre såler.
Endvidere har Sikkerhed
sudvalget indstillet, at bru
gen af sikkerhedsfodtøj gø
res obligatorisk under
brand- og redningsarbejde,
samt ved kranvognsarbejde.
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Spørgsmålet om udlevering
af sikkerhedsfodtøj arbej
des der videre med, og det er
udvalgtes indstilling, at alle
nyansatte skal have udleve
ret passende sikkerhedsfod
tøj, samt at punktværdien
for disse effekter nedsæt
tes. Derefter forventer vi så
også, at sikkerhedsfodtøj
ALTID bruges ved det omtal
te arbejde.
For HÆNDERNES vedkom
mende går det igen, at det
især drejer sig om slag- og
klemskader, samt nogle få
tilfælde, hvor man har
skåret/revet sig. (Knuste ru
der, søm etc.). Det har ikke
været muligt for udvalget at
finde et alternativ til de nu
værende brand- og arbejds
handsker, men det skal næv
nes, at udvalget for brand
folks personlige udrustning
arbejder med evt. at finde en
bedre brandhandske.

Grundet det vanskelige i at
imødegå disse skader gen
nem ændringer af materiel
m.v., vil det være naturligt at
slå denne kategori sammen
med
ANSIGTsskaderne,
hvor det samme gør sig gæl
dende.
Her er det især slag (f.eks.
værktøj der »»smutter«, eller
»brækstænger«), og følgen
er oftest tandskader.
Den eneste umiddelbare
måde, hvorpå man kan kom
me disse »dumme« skader
til livs, er ved at appellere til
den enkelte om at vise agt
pågivenhed.
Det er et ubetinget mål for
Sikkerhedsudvalget at ned
sætte skaderne til et abso
lut minimum, men det kræ
ver, udover den indsats der
gøres for at sikre vore vogne
og andet »værktøj«, samt
rammerne om arbejdet, at
den enkeltes holdning til
dette munder ud i, at der ar
bejdes med omtanke, og at
enhver er sin egen sikker
hedsrepræsentant, forstået
på den måde, at den enkelte
arbejder med forsigtighed
og forudseendehed, så man
undgår uheldene og dermed
skaderne.
Vi har heldigvis, antallet af
ansatte og arbejdets art ta
get i betragtning, meget få
skader, og heraf næsten in
gen alvorlige; men vi har en
fast tro på, at antallet af
uheld kan bringes endnu
længere ned, men det kræ
ver også DIN medvirken.

For sikkerhedsudvalget
Jens Korbo
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Pr. 1. februar 1980 er redder
Harry Paysen, Horsens og
redder Ole Jensen, Vester
bro udnævnt til vagtmestre.
Begge med uændret tjene
stested.

Det var med en knugende
sorg, at vi modtog meddelel
se om, at Benjamin Neer*
strand, København, var død
den 7. februar 1980.
Benjamin Neerstrand vil for
os, der i mange år havde
ham som chef i Entreprenør
afdelingen, stå som et men
neske, der var meget vellidt
af kollegaer og alle de men
nesker, han kom i berøring
med.
Benjamin Neerstrand kunne
i 1982 have fejret 50 års jubi
læum i korpset, og vi havde
gerne undt ham denne glæ
de, at opleve en så sjælden
mærkedag.
Hans enorme forståelse og
hjælp med de problemer
hans medarbejdere, såvel i
tjenesten som personligt,
kom til ham med, vil gøre
savnet af ham stort. Vi føler
med hans familie og ærer
hans minde.
Finn Larsen

VAGTMESTER
Pr. 1. januar 1980 er salgsin
spektør Lars J. Christensen
udnævnt til vagtmester i
Brønderslev. Pr. samme da
to er redder Villy Jensen, Ar*
hus og vagtmesteraspirant
Bent K. Jørgensen, Kolding
udnævnt til vagtmestre.
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Pr. 1. marts 1980 er redder
Knud V. Fredriksen, Frede
rikssund, udnævnt til vagt
mester på station Vesterbro.
Ligeledes pr. 1. marts 1980
er redder Uffe Andersen,
Svendborg,
udnævnt
til
vagtmester i Gladsaxe. Pr. 1.
marts 1980 er vagtmester
aspirant Flemming Søren
sen, Odense og redder Willy
Risgaard, Skive, udnævnt til
vagtmester med uændret
tjenestested.

ASSISTENT
Pr. 1. januar 1980 er redder
ne Hans K. Hansen, Hol
stebro og Flemming Balling,
Vesterbro udnævnt til assi
stenter med uændret tjene
stested.

OVERASSISTENT
Pr. I.januar 1980 er assi
stent Kjeld Andersen, Hor
sens, udnævnt til overassi
stent i Horsens. Pr. 1 februar
1980 er assistent Peter Hart
vig Jørgensen, Hillerød, ud
nævnt til overassistent i Hil
lerød.

STATIONSLEDER
Pr. 1. januar 1980 er overas
sistent Hans Schmidt, Ar
hus, udnævnt til stationsle
der i Arhus. Hans Schmidt

blev ansat som redder i Hor
sens i 1961. I 1964 flyttede
han til Arhus, hvor han i
1966 udnævntes til assi
stent og i 1978 blev overassi
stent.

Pr. 1. januar 1980 er overas
sistent Helmuth Andersen,
Skive, udnævnt til stations
leder i Skive. Helmuth An
dersen blev ansat på statio
nen i Skive i 1964 som red
der, og blev på samme stati
on udnævnt til vagtmester i
1966. I 1975 fulgte udnæv
nelsen til overassistent.

Pr. 1. april 1980 er vagtstue
chef Bent Lohse Sørensen,
Arhus, udnævnt til stations
leder i Silkeborg. Lohse Sø
rensen blev ansat ved Falck
i Arhus i 1948 som kontor
bud, og har siden gjort tjene
ste i Arhus som kontorassi
stent, redder, vagtmester,
assistent og vagtstuechef.
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VÆRKMESTER
Pr. 1. januar 1980 er under
værkmester Hans Jørgen
Svendsen, Århus, udnævnt
til værkmester i Århus.

BRANDVAGTLEDER
Pr. 1. januar 1980 er brand
mand Børge Møller Søren
sen, Oksbøl, udnævnt til
brandvagtsleder i Oksbøl.
Pr. samme dato er brand
mand Max Damborg Peter
sen, Fuglebjerg, udnævnt til
brandvagtsleder i Fugle
bjerg.

ADMINISTRATION
Pr. 1. marts 1980 er kontor
assistent Inge N. Thomsen,
Odense, udnævnt til kontor
overassistent.
Pr. 1. januar 1980 er regn
skabschef Asbjørn Simon
sen, Ålborg, udnævnt til
økonomichef i Ålborg.

Vi siger pænt far
vel til:
Brandvagtsleder Svend Pe
tersen, Fuglebjerg, assi
stent Svend Christoffersen,
Fåborg, stationsleder Mads
Chr. Pedersen, Skive, over
assistent
Elof
Hansen,
Falck-Huset,
København,
overinspektør Svend Rosen
blad, København, stations
leder Marius Troelsen, Sil
keborg, og overassistent
Svend E. Andersen, Arhus,
der alle er fratrådt på grund
af alder eller sygdom.
NB! Da redningsførertitlen frem
over ikke mere refererer sig til en
egentlig udnævnelse, vil der ikke
fremover i HJÆLP blive bragt
meddelelse om, hvem der er ble
vet redningsførere.
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Dansk Brandværns-Komité har
rundet de 60.
Der brænder sammenlagt for omkring 1 milliard kro
ner i Danmark om året, og erhvervslivet tegner sig for
en stor del af skaderne. Derfor søger virksomhederne
i stigende grad at sikre sig gennem aftaler og samar
bejde med Dansk Brandværns-Komité, der i januar
måned kunne markere 60-års dagen for sin stiftelse.
Komiteen har lige fra starten i 1920 været en uafhæn
gig, selvejende institution, og som uvildig instans har
komiteen haft de bedste muligheder for at give en
tværgående og neutral rådgivning til alle sider.
Ud over mandskabet til den regelmæssige brand
værnsinspektion råder Dansk Brandværns-Komité
over en stab af specialuddannede medarbejdere, der
behandler konsultationssager, udviklingsprojekter,
brandforskning, informationsopgaver og opgaver i
forbindelse med komiteens store »brandbibliotek«.

Levende dyr
Dyrefondet og månedsbla
det Hunde-Journalen har la
det fremstille et advarsels
mærke med teksten: Leven

de dyr.

Baggrunden herfor er, at dyreejerne skal placere det
selvklæbende mærke på ind
gangsdøren til lejligheden
eller villaen, hvis der på bo
pælen befinder sig dyr, der
undertiden er alene hjemme
bag låste døre.
Hvis der indtræffer en ulyk
kessituation f.eks. brand el
ler lignende, vil dørmærket
henlede redningsmandska
bets opmærksomhed på, at
der i denne bolig befinder sig
et eller flere dyr.

Kontakt venligst.
En anden god idé fra Dyre
fondet er et kort, som man
anbefaler alle dyreejere at
bære på sig sammen med
sygesikringsbeviset af føl
gende grunde:
Hvis man har dyr, som efter
lades alene hjemme i hus el
ler lejlighed, så sikrer man
sig, at Falck eller politiet ved
det, hvis dyreejeren kommer
ud for en ulykke eller akut
sygdom, hvor vedkommende
ikke selv er i stand til at for
tælle det. På kortet kan eje
ren angive navn, adresse og
telefonnummer på den eller
de personer, der i en sådan
situation kan træde til og
passe dyret eller dyrene.
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Vi har modtaget...
Hermed vil jeg fremhæve et par af Jeres reddere fra Brøndby Falck-stationen.
De udførte en redning ud over det almindelige overfor mig, da de henlede mig på A/S GEA, Avedøre
Holme.
Først kom jeg på Hvidovre Hospital, hvorfra jeg blev dirigeret til Rigshospitalet.
Der blev fra Hvidovre meddelt en katastrofe: 62% salpetersyre over hele ansigtet. Der blev meddelt fra
Hvidovre, at alle skulle være klar til modtagelse, når jeg kom på Rigshospitalet.
Redderne ventede på Hvidovre for at have vand nok til brug undervejs til Rigshospitalet, så man der
havde tid nok til forberedelse.
Men ak - da vi kom til Rigshospitalet, havde den, der havde modtaget beskeden fra Hvidovre, ikke gi
vet denne besked videre.
Jeg selv havde frygtelige smerter, da jeg ikke målte få smertestillende midler under transporten fra
Hvidovre til Rigshospitalet. Jeg havde stået under en kold bruser i al den tid, inden redderne kom frem
(det gik godt nok hurtigt) og havde været behandlet med vand hele tiden indtil, jeg var på Rigshospita
let. Så jeg rystede som et espeløv af kulde og smerte, og der stod vi uden hjælp.
Hr. Thomas Rasch råbte, at hvis vi skulle være heldige at redde Christensens øjne, ville det være et held
uden lige. Ingen læger til at tage imod, intet. Men hvis han dør af lungebetændelse bagefter, er 1 lige
vidt. Svaret var: »Vi har intet tørt tøj her«.
Thomas Rasch bad Torben Espenheim om at hjælpe mig af med det våde tøj, og samtidig hentede han
selv en båre og tørt løj på sengeafdelingen. Da jeg havde fået tørt tøj på og var lagt på båren med tæp
pet over mig, sagde han: »Vi bliver hos Christensen, til vi ser en læge, der kan tage sig af ham. Så er vi
sikker på, at han får hjælp«.
Jeg beder Jer om at sige disse 2 reddere mange tak for en indsats ud over det almindelige.

Med venlig hilsen Carl Christensen
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Erfaringer med nødbruseren
En aften i august blev Falck i Frederiksværk
kaldt til Stålvalseværket for at afhente 3
personer, der var blevet forbrændt.
Især den ene patient var stærkt medtaget
og havde forbrændinger i hoved, på arme
og på ben. Der blev straks påbegyndt be
handling med vand fra ambulancens nød
bruser, og ved ankomsten til Frederiksværk
Sygehus havde patienten det væsentligt
bedre. Såvel på skadestuen som senere på
et badeværelse fortsattes med at skylle pa
tienten. På intet tidspunkt blev behandlin
gen afbrudt.

Efter ca. en times forløb bad Frederiksværk
Sygehus om, at 2 af patienterne blev over
ført til Hvidovre Hospital. Også under den
ne transport, der varede ca. 40 minutter,
blev der behandlet med vand.
Den sværest forbrændte patient var under

230 nye Falckkøretøjer forventes
indsat i 1980
Materieludvalgets godkendte plan for ind
køb af nye køretøjer til Falcks vognpark
foreligger nu. Det drejer sig om ikke mindre
end 230 køretøjer til en samlet værdi af 30
mio. kr.
Der skal indsættes 15 nye automobilsprøj
ter, hvoraf de 14 er af typen M.A.N. 13 slan
getendere bliver af den velkendte 4hjulstrukne Toyota-model, og på ambulan
ceområdet bliver indsat i alt-45 nye vogne,
hvoraf de fleste er af Mercedes oprindelse.
Ford placerer sig fint med 44 Granadavogne ud af i alt 57 sygetransport- og handi
capvogne, ligesom de fleste nye af i alt 25
ladvogne bliver Ford-vogne. Ikke mindre
end 40 nye 4-hjulstrukne bugseringsvogne
skal indsættes, så vi bliver endnu bedre kø
rende til næste vinter, og som en kuriositet
skal nævnes, at en Saab-personvogn vil fin
de vej ind i korpsets rækker i Ålborg-Falcks
område.
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transporten efterhånden så kvik, at han
selv kunne fortælle, hvor der skulle afkøles
på hoved, arme og ben. Læberne, som ved
starten var følelsesløse og meget hævede,
var ved ankomsten til Hvidovre næsten nor
male, og patientens smerter var næsten
væk.
Fra Hvidovre Hospital har overlæge J. Eb
behøj oplyst, at den ene patient kunne ud
skrives 2 dage senere. Den værst medtagne
patient fik opereret nogle små pletter på be
nene.
Beskrivelsen fra Frederiksværk om forløbet
ved behandlingen med nødbruser, er noget,
man på Hvidovre Hospital tit har erfaret.
Især hvordan følesansen kom igen i de for
brændte områder i ansigtet, ligesom den
smertefrihed, man kan give patienten, er af
stor værdi.
Der er ingen tvivl om nødbruserens værdi.

HJÆLP
TIL INDBINDING
Traditionelt bindes HJÆLP ind på re
daktionens foranledning. Hvis man
skulle have lyst til at få disse værdi
fulde blade indbundet, vil prisen
blive ca. 55 kr. incl. moms for en år
gang. Men så loves der også såvel
guldtryk på ryg som forside af det
pæne røde bind.
Indbinding af HJÆLP er håndarbej
de, så det tager lidt tid, men interes
serede bedes indsende deres blade
til Falck-Huset inden 1. juni d.å.

Hørt på Langebro:
- Efter at M.A.N. er gået ind i skibs
værftbranchen er de begyndt at inte
ressere sig mere for flådeejere som
Falck...
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Falck i
Næstved
Stationer og ledere

Første N8B8tved*8tatlon, Ramsherredgade, 1930*1951

Anden Nøstved-statlon, Skellet, 1951*1977

Tredie Næstvedstatlon, Holdsted Erhvervsområde, 1977*????
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Ole Falck, 1979*????
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__ Hvem skal være Leder?
— Det bliver foreløbig en af vore
Afdelingsledere
her fra København,
som har fuld Uddannelse. Derimod vil
de andre syv Mand blive engageret fra
Næstved eller fra Omegnen. Det har
jo nogen Betydning, at Redningsmand
skabet er lokalt kendt paa Egnen. *
— Er der stærk Trang til en FalckStation 1 Næstved?
— Ja, det mener vi. Tænk blot paa
den frygtelige Katastrofe forleden ved
pnestø—Mern-Banen. Der havde væ
ret god Brug for os. Jeg haaber, vi vil
blive i SUnd til at begrænse de Uly*
ker, som maatte indtræffe paa Egne.
nu. vi har Stationen 1 Orden.
_ Stor Planen i Forbindelse bv
nogen Institution 1 Næstved?

For langt at køre
Grunden til, at korpset havde
en fuld færdig plan til en sta
tion i Næstved skyldtes to ting.
Dels fik korpset oftere og oftere
udrykninger til Sydsjælland, og
100 km København-Næstved og
retur var ikke lige sagen med
datidens materiel, og dels lok
kede muligheden for at overta
ge sygekørslen til Amtssygehu
set, der blandt andet indebar et
årligt tilskud på 1500 kr. fra
Amtet. Kørslen blev på dette
tidspunkt udført af en lokal
vognmand.
Falck får sygekørselen
Det var Rudolph Falck, der var
drivkraften i disse forhandlin
ger godt støttet af en kendt og
agtet Næstved-borger, køb
mand C. Severinsen.
Forhandlingerne stod på indtil
den 13. juni 1930. Da meddelte
Præstø Amtsråd korpset, at
man var villig til at overføre til
skuddet på 1500 kr. fra den lo
kale vognmand til Falck. Betin
gelsen var dog, at korpset ikke
måtte beregne sig mere end 3,50
kr. pr. tur for en sygetur i Næst
ved, 4 kr. pr. tur for en om
egnstur, og for andre ture højst
10 øre pr. km, mere end almin
delig vognmandsbetaling for
patientbefordring.
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Ubrugt ejendom
Nu var det økonomiske grund
lag til stede, og stationens pla
cering kom næsten af sig selv,
idet Telefonselskabet i Ramsherredgade havde opført en
ejendom, som man ikke havde
brug for. Bygningen var ideel til
formålet og lejemålet kom i
stand. Som stationsleder havde
Rudolph Falck udset overassi
stent C. Christiansen, Køben
havn, der havde været i korpset
i 15 år. De øvrige andre nyan
satte skulle alle læres op af
Christiansen. Den ene af de nye
vidste dog lidt om patientbe
fordring. Det var nemlig den
mand, der tidligere havde kørt
med den lokale sygevogn.

Månedens begivenheder
1. juli 1930 skete der mange
ting. Blandt andet forsøgte
kaptajn Kingsford Smith at
flyve over Atlanterhavet i aero
planet »Sydkorset«. Kaffen
steg til kr. 1,88 pr. Vi kg. Der
var 1,8 millioner arbejdsløse i
England. En udsalgshabit kun
ne fås til 30 kr. Jeppe Aakjær
døde. Man var i fuld gang med
at
bygge
Lillebæltsbroen.
FALCKS REDNINGSKORPS
agiterede stadig stærkt for tilbuddet til kommunerne om
»Organisering af brandsluk
ningsmateriellet med et abonne
ment på en Zone-Brand-Vagt«,
og man vedtog stiftelsen af
FALCKS REDNINGSKORPS
NÆSTVED A/S således, at
Næstved, der formelt havde
været en filial af selskabet i Kø
benhavn, nu var et selvstændigt
aktieselskab i lighed med de sel
skaber, der i årene forud var
oprettet i Odense, Ålborg, År
hus og Vejle. Næstved var nr. 8
i rækken af stationer, da, der
udover de allerede nævnte ak
tieselskaber, også var stationer i
Gentofte og Kolding.
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Bestyrelsen for FALCKS RED
NINGSKORPS
NÆSTVED
A/S, bestod af:
Formand: Cand, polit
Harald Collet, Lundbygård.
Næstformand: Købmand Carl
Severinsen samt læge
Damgård-Rasmussen.
Endvidere: Overretssagfører
V. Falbe-Hansen, København.
Grosserer Kai Lippmann,
København,
Direktør Rudolph Falck,
København og
Direktør William Falck, Odense.
Kofanger
Fra rapportprotokollen de første
år kan nævnes:
26. juli 1930: Alarm til Brøderup, hvor en ko er faldet i en dyb
brønd. Der fires en mand ned i
brønden, han fastgør en talje i
koens horn, der er det eneste syn
lige, derefter hales kreaturet op i
live.

En overraskelse
31. Maj 1931: Ambulance rekvi
reres til havnen, hvor nogle
mennesker har hørt høje nød
skrig. Ved eftersøgning med lys
Finder man nede i vandet en
kvinde mellem bolværket og en
fortøjet pram i bundet tilstand.
Hun befries, hvorefter det viser
sig at være en mand, der erfor
klædt. Han køres til politista
tionen efter ordre fra politiet.
Overskud på 15 år: 173 kr.
Man havde som nævnt nok reg
net med, at det første år ville give
NÆSTVED A/S et underskud,
men også det følgende var sløjt,
året 1931 gav et underskud på
24.000 kr., og hvad værre var, det viste sig, at de følgende fire år
heller ikke var meget bedre. Selv
om det bedredes i 1936 og de føl
gende år, var det først i 1945, at
man endelig var blevet under
skuddet kvit.
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Der kunne man notere et netto
overskud på 173 kr. for næsten
15 års arbejde.

Overenskomst og samarbejde
I denne periode havde Næstved-selskabet også udviklet sig
assistancemæssigt og manife
steret sig som et helt naturligt
element i den sydsjællandske
dagligdag. Fra 835 assistancer
det første år var antallet i 1933
forøget til 1987 og i 1934 til
2342. Dette år havde korpset
overenskomst med 11 kommu
nen i Præstø Amt om ambulan
ce- og sygetransport i tilknyt
ning til de stedlige sygehuse, og
man samarbejdede med afde
lingerne i Vordingborg (auto
hjælp), Præstø (brandvagt) og
Faxe (autohjælp).
Ekstrajob
I 1935 deltog Falck, Næstved,
ved den store udstilling i forbin
delse med byens 800 års jubilæ
um. Man havde bygget en sta
tion til 3 køretøjer, og her var
både kontor og vagtstue. Der
var døgnvagt, idet NÆSTVED
A/S for at hjælpe på økonomi
en gik brandvagt om natten.
Ny stationsleder og station
I 1949 trådte driftsleder C.
Christiansen tilbage på grund
af alder og afløstes af direktør
Mogens Falck, der i en årrække
havde fungeret som stationsle
der i Præstø.
Siden starten i 1930 havde man
boet til leje i Telefonselskabets
bygning, og pladsen blev mere
trang i takt med at ydelsesantal
let steg, men det var først i
1950, at økonomien tillod byg
ningen af en ny station ved hav
nen på adressen Skellet 31.
Med den ny station havde
Næstved A/S fået plads i endnu
en årrække, og assistancetallet
og økonomien var i stærk frem
gang.

Ser man på andre personer i
stationens historie ud over de
allerede nævnte, Finder man i
ledelsen navne som E. Bødker,
Carl Quist og Ole Falck. E.
Bødker avancerede i 1958 fra
overassistent i Næstved til
driftsleder og afløste samtidig
direktør Mogens Falck. Famili
en boede på første sal på statio
nen, og når der var travlt, kun
ne man se fru Bødker passe te
lefon med små børn på armen,
medens Bødker, solidarisk som
han var med sit personale, kør
te med ud.
I 1964 blev E. Bødker udnævnt
til driftsleder og direktør i Ål
borg A/S, og posten i Næstved
blev så overtaget af den tidlige
re stationsleder i Skælskør, Carl
Quist, der var solid, retskaffen
og stilfærdig. Han oplevede
som driftleder at se den nye og
nuværende station blive taget i
brug i 1977, to år før han trak
sig tilbage på grund af alder.
I 1979 var det Ole Falck, der
satte sig ved styrepinden... {
HJÆLP 3/80

OLE FALCK - Direktør for Falcks Redningskorps Næstved A/S - Medlem af STABSUDVAL
GET - Formand for MATERIELUDVALGET - Formand for MATERIELNÆVNET - Medlem af
VIRKSOMHEDSNÆVNET - Distriktsleder for Roskilde Amt - Distriktsleder for Bornholms
Amt - Formand for Falck-Museet
1968 Redder, Næstved
Medlem af bestyrelsen i:
1971 Redningfører, Køge
Falcks Redningskorps København A/S
1972 Assistent, Køge
Falcks Redningskorps Alborg A/S
1973 Overassistent, Greve
Falcks Redningskorps Odense A/S
1975 Stationsleder, Greve
H. F. Nielsens Maskinfabrik A/S
1978 Distriktsleder, Bornholm
Falcks Rettungsdienst GmbH
1978 Distriktsleder, Roskilde Amt
Falck Teknik A/S
1979 Direktør, Næstved
Følger sin faders fodspor
Ole Falck, 34 år, er direktør og
daglig
leder
for
Falcks
Redningskorps Næstved A/S.

Samtidig bestrider han - som de
andre i den yngre Falck-generation - en række andre jobs in
HJÆLP 3/80

den for Falck-koncernen. Nogle
er naturligvis mere tidkrævende
end andre, men Ole Falck me
ner selv, at han på nuværende
tidspunkt er i stand til at bestri
de dem allesammen på en sam
vittighedsfuld og fornuftig må
de.

Har den yngre Falckgeneration for mange jobs?
- Vi deler opgaverne imellem
os. Jeg tager mig mest af del
tekniske. Jeg mener selv at have
forudsætninger for al kunne
drøfte de tekniske sager med
korpsets øvrige medarbejdere.
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Interessen for det tekniske har
jeg arvet fra min far, Mogens
Falck, der i mange år var chef
for Falck’s vogntjeneste.

Hvorfra kommer din tilknyt
ning til Næstved?
- Jeg startede min løbebane
som redder i korpset i Næstved,
og er nu kommet tilbage godt 11
år efter. Da afløste jeg min far
som direktør i Næstved-selskabet, og kort tid efter overtog jeg
også den daglige ledelse, da sta
tionsleder Quist trak sig tilbage.
I dag har jeg flyttet mit domicil
fra station Greve til Næstved.
Og nu varetages alle mine funk
tioner med udgangspunkt i
Næstved.
- Næstved er det mindste Falckselskab, og det er for mig vær
difuldt at have samtlige funk
tioner i huset på nært hold. Jeg
har mulighed for at have finge
ren på pulsen alle vegne i det
lille selskab. Det hele foregår i
en målestok, der kan overses.
Er det svært at være formand
for materieludvalget, der skal
fastlægge normer for korpsets
rednings- og kommunikations
materiel?
- Jah, på den måde som korp
set er opdelt i dag med 6 selv
stændige driftsafdelinger kan
det godt være svært. Jeg fore
stiller mig på længere sigt én
fælles driftsledelse, der også
foretager fælles indkøb for hele
koncernen.
- Men jeg synes trods alt, at vi
på nuværende tidspunkt er nået
langt med standardisering og
mærkning af køretøjer, fælles
plan for overgang til 2-meterbånd o.s.v.
- Det er Materieludvalget's for
mål at drage omsorg for, at
korpsets behov for nødvendigt
og tilstrækkeligt materiel til en
hver tid er opfyldt til løsning af
de opgaver, som korpset stilles
overfor.
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Ole Falcks Interesse for veteraner har bl.a. udmøntet sig i denne
Chevroletkranvogn, model 1930 til Falck*museet, og Ford T 1927 til
privat eje.

Hvor får Materieludvalget sine
impulser fra?
- Bl.a. fra Materielnævnet,
som er til stor støtte for Mate
rieludvalget, da nævnet er sam
mensat af medarbejdere, som
til daglig arbejder med det ma
teriel, vi andre køber ind.
Din interesse for museet?
- Jeg har altid været bidt af
gamle ting og sager. Selv har jeg
restaureret en Ford T, en Ford
A, en Mercedes Benz, en Indian
motorcykel og meget mere. Da
korpset påtænkte at etablere et
åbent museum, var det natur
ligt, at jeg fik styringsopgaven.
- Det har været en meget spæn
dende opgave, for jeg her gen
nem alt det gamle materiel fået
et helt nyt indblik i korpsets hi
storie, fortalt af det igennem ti
derne anvendte materiel.

- Selv om vi begyndte sent med
at samle gammelt materiel sam
men i korpset, har vi dog nu
fået ca. 25 køretøjer, hvoraf de
10 er restaurerede og anbrangt
på museet. De andre står på de
pot.
- Fremover vil et repræsentativt
udsnit af alle korpsets udrange
rede køretøjer ligeledes blive sat
på depot, så vi senere hen kan
restaurere dem til museums
brug.
Har du i øvrigt nogen
fritidsinteresser?
- Også i fritiden har jeg arvet
nogle af min fars interesser.
Specielt er jeg interesseret i
jagt, og jeg opdrætter høns,
ænder og fasaner. Samtidig
holder jeg af dyr, specielt heste
har min store interesse, som jeg
har på min gård i Køge.
r. Ä.
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Oberstløjtnant J. V. Tietze,
næstkommanderende for Garde husarregimentet I Næstved:

Meget til fælles
Det sker, at det sner meget i
Sydsjælland og på Lolland-Falster. Det er også hændt, at der
er indtruffet større begivenhe
der, som har krævet mere per
sonel og beredskab, end Falck
og andre hjælpekorps har kun
net sætte på benene. I sådanne
tilfælde er der nu efterhånden
blevet skabt et forbilledligt sa
marbejde mellem Gardehusar
regimentet og bl.a. Falck i
Næstved.

Oberstløjtnant J. V. Tietze
- Falck og militæret har egent
lig meget til fælles. Der er tale
om sammentømrede korps,

Meget
til
fælles

terkrig i 1979 fasttømrede dette
samarbejde. Eksempelvis en si
tuation hvor 2 lastvogne var
stødt sammen, og hvor chauf
føren var fastklemt. Efter at
Falck’s eget beredskab var kørt
med
ambulancerne,
kørte
Falck’s redningsvogn med 1
Falck-mand og 2 af Gardehu
sar-kasernens
stampersonel.
Der skulle kun en kort oriente
ring til, før det militære perso
nel kunne hjælpe til med frigø
relsesarbejdet.

hvor alt skal fungere i en krise
situation. Som følge heraf er vi
også meget hurtigt på talefod
med hinanden, når vi hjælpes
ad.
- Det tager kun få minutter før
Falck-folk og vore befalingsmænd taler samme sprog. Vi
har mange praktiske eksempler
på, at det, at militæret og Falck
er vant til at arbejde på samme
organiserede
måde,
bærer
frugt.

- 31 pansrede mandskabsvogne, 5 lette kampvogne og 22 firehjulstrukne køretøjer var fra
Gardehusarregimentet involve
ret i arbejdet omkring denne så
kaldte vinterkrig. Nogle af disse
skulle til Rødby. De var 2 døgn
om at nå derned. Da de norma
le veje var spærret, etablerede
vi en nødvej fra Bårse til Vor
dingborg. Det viste sig at blive
den eneste landforbindelse i 2
døgn. Kun vore pansrede
mandskabsvogne kunne kom
me igennem med patientbefor
dringer og blod etc.

Vinterkrigen 1979
- Det er klart, at vinteren 1979
gav et ekstra skub i samarbej
det. Der er masser af eksempler
på, hvorledes den såkaldte vin

Resultat med det samme
- Som chef skal man sørge for

GHR og Falck hjælpes ad.
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at fremhæve god indsats og
helst skaffe opgaver, der giver
kontant resultat med det sam
me.
- Vore såkaldte Falck-opgaver
giver resultat med det samme.
Det stiver moralen af, og de på
gældende fra Gardehusarregi
mentet føler, at de har kunnet
klare strabadserne, og udføre
meningsfyldte opgaver.
- Mange af vore folk bliver og
så senere ansat hos Falck. Det
giver vi kun vor velsignelse til.
Det er rart for os at se, at folk
med vor baggrund kan få et
godt civilt arbejde bagefter.

Dyrt beredskab
- Når vi hjælper Falck, bruger
korpset det materiel, som mili
tæret råder over. Det ville efter
min mening være alt for kost
bart at have sådant materiel stå
ende i civilt beredskab. Ikke
mindst når man tænker på, at
vi herhjemme i Danmark har så
HJÆLP 3/80

godt et samarbejde mellem civi
le og militære instanser.
- En PMV koster eksempelvis
ca. kr. 600.000 + opbygning. En
kampvogn kan let løbe op i 10
millioner kroner.

stationer ind overalt, hvis ra
dioforbindelserne skulle være
dårlige. Kommandocentralen
stod sin prøve i forbindelse med
vinteren 1979, og er nu formali
seret i en katastrofeplan for
området.

Katastrofecentralen i Næstved
I tilfælde af en katastrofe eller
større ulykke bliver der oprettet
en katastrofecentral for Syd
sjælland på Gardehusar-kaser
nen i Næstved. Et specielt rum
bruges som kommandocentral,
og i tilstødende lokaler har poli
tiet og militæret egne rum til rå
dighed, ligesom der findes et
konferencelokale. I Næstved er
problemerne altså løst på den
måde, at militæret stiller facili
teter til rådighed.

- Ved større ulykker her i Syd
sjælland kan Gardehusarregi
mentet endvidere bistå de civile
redningsinstanser med at spær
re af overalt sammen med poli
tiet, således at Falck og brand
væsenet kan arbejde uhindret
på stedet. Men vi har også set
eksempler på, at det er de mili
tære myndigheder, der må have
hjælp fra Falck. Det gjaldt
f.eks. for få år siden, da vore
heste blev ramt af en ondartet
virus, der gjorde, at de ikke selv
kunne stå op i staldene. Da
hjalp Falck i Næstved os med at
skaffe dyreredningsseler, så vi
kunne rejse hestene op ved
hjælp af kroge i loftet, hvilket i
høj grad lindrede dyrenes lidel
ser, og øgede deres overlevelses
evne.
PK

Hver deltagende instans kom
mer med egne ledere til kom
mandocentralens arbejde. Til
rådighed har de 11 telefonled
ninger, og det hele kan stilles op
på en Vi time.

Samtidig har militæret mulig
hed for at sætte militære relæ

73

MED CYKEL, G>
TRÆ PÅTAGET
Tegnede abonnementer på
cykel
Pawel Stockmal var salgsin
spektør for Skælskør og Næst
ved fra 1947 til 1980. Stockmal
begyndte at køre ud og tegne
abonnementerne på cykel. Star
tede mandag morgen hjemme
fra i Skælskør, og kom tilbage
fredag aften. »Jeg havde jo og
så Præstø som distrikt, så turen
var lidt lang«, fortæller Stockmal.

Senere blev cyklen udskiftet
med en rigtig »røvskubber«, en
Disellaknallert, som igen senere
blev efterfulgt af en VespaScooter. En af de gode gamle
på 125 ccm. Så købte Stockmal
Mogens Falck’s gamle bil, og så
var han godt kørende i distrik
tet.

NÆSTVED A/S har i øjeblik
ket 4 pensionister. Den ene er
forhenværende stationsleder,
den anden har været redder,
den tredie salgsinspektør og den
fjerde brandmand. Så man kan
sige at alle grene af Falck’s virk
somhed er dækket af de 4 pen
sionister i Næstved. Vi havde
en hyggelig snak med dem en
formiddag på Næstved-stationen, idet vi dog måtte undvære
stationslederen, Carl Quist,
som var forhindret. Det var ik
ke småting, der blev talt om ved
den lejlighed. Gamle dage og
gamle minder blev taget frem
og udvekslet tværs over bordet.
Her er et par udpluk fra samta
len.
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»Når jeg sådan alligevel over
nattede på Falck-stationerne,
kunne jeg ligeså godt køre lidt
med ud på turene om natten.
De var jo ikke for mange folk
her i Næstved, og jeg tror, jeg
har kørt adskillige sygeture i
mit liv«, fortæller Stock mal.
Redder-Hans

Hans Schultz Hansen var fra
1935 til 1973 redder i Næstved. I
de 28 år nåede han næsten at
blive en institution på statio
nen. Mangt og meget oplevede
»Redder-Hans«, som han hur
tigt blev døbt af abonnenter og
kolleger.
-Jeg husker fra krigens tid,
hvordan vi kørte med gasgene
ratorer, og med sække med træ
på taget. Vi havde ikke svært
ved at få træ hos politiet, ikke
mindst fordi vi af og til skulle
køre sårede tyske soldater til
København, og de havde jo alt.
Det kneb for os at komme op
ad bakkerne med gasgenerato
ren på Buick-ambulancen. For
an køleren var anbragt en ek
stra vandkøler for at køle gas
sen, og når vi var nået til bakke
toppen ved Vallø, var vandet
løbet af køleren og vi måtte
med et kosteskaft støde træet
sammen, for at det kunne
brænde lidt bedre.
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□GENERATOR,
)G AJLE TIL ILDEBRAND
- Vore kranvogne fungerede jo
også kun med håndkraft. I dag
kan redderne bare gå ud og
trække i et håndtag, så fungerer
det hele. Jeg tror ikke, at nogen
moderne redder kan tænke sig
situationen på ambulanceud
rykning en vinternat med 2
stearinlys bag forruden for at
holde isen væk. Men det gjorde
ikke noget, bare vi kom hel
skindet hjem. Det skete dog ik
ke altid, og man kan godt blive
lidt bitter, når man tænker på
en situation, hvor en lastvogn
var forulykket i Melstrup.
Chaufføren havde såmænd kun
stødt tommelfingeren, og blev
kørt til hospitalet i en luksusbil.
Men naboerne ringede for
skrækket til os og fremstillede
det som en større ulykke, og vi
blæste derudad. En af ambu
lancerne kørte ind i et træ. Har
ry Ishøj blev kvæstet. Den an
den røg ud på en mark. Og det
te til ære for en slået tommel
finger.

fra trafikulykken fået fat i sin
cykel og var kørt efter os, og
medens vi stod og ringede til
Falck i Næstved, tog han nøg
lerne fra ambulancen, så vi
måtte ind igen og ringe og få en
kranvogn til at komme og slæbe
os tilbage til stationen. Han var
åbenbart rigtig sur på os.

Brandslukning med ajle
Børge Johansen var brand
mand i Haslev fra 1950 under
Haslev kommunale brandvæ
sen, indtil han blev pensioneret
fra Falck den 1. januar 1980.

- Jeg startede med at få 4 kr. i
timen, og 50 kr. fast i kvartalet.
Så jeg synes, jeg er blevet pænt
behandlet, da jeg nåede pensi
onsalderen med 68 kr. i timen
og 1.500 kr. i kvartalet. Efter at
vi kom ind under Falck i 1965,
hjalp vi af og til med Falck’s
andet arbejde.
- Jeg husker mest tydeligt en
brand på Kildegården i Årløse.
Det var frost og sne, og vi
frøs, så tøjet stod alene, da vi
kom hjem til stationen. Slan
gerne måtte køres hjem på en
langvogn, så stive var de. Det

- Men vi har da også været ud
sat for nogle tragi-komiske ek
sempler, som f.eks. en gang, vi
skulle hente en mand fra en tra
fikulykke ved Herlufmagle. Da
vi kom med ambulancen, ville
han absolut ikke med, og han
var meget sur over, vi overhove
det var mødt op. Nu var det
dengang, der ikke var radio i
vognene, og aftalen var så, at vi
altid skulle ringe hjem fra ulyk
kesstedet, med mindre det var
noget, der hastede. Så vi kørte
til købmanden for at ringe
hjem. Imidlertid havde manden
HJÆLP 3/80
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de ildebrand i 10 timer i kulden. selskabet.
- Vi var en gang plaget af en py - Samme brandinspektør var i
roman. Han stak bl.a. ild i nog øvrigt uheldig engang i politi
le halmstakke, der brændte ly mester Vagn Bro’s tid. Vagn
stigt, da vi kom. Vi havde ingen Bro så et øjeblik på ham og sag
mulighed for at få vand, så vi de: »Er De brandinspektør, min
måtte slukke ilden med ajle. Vi gode mand? Så bør De omgåen
holdt os for næsen og slukkede, de køre hjem og hente kasket
så godt vi kunne. Det var nu ten, så jeg kan se, at det er rig
mest synd for brandinspektø tigt!«
ren. Han mødte op fra konfir Så måtte han køre hjem for at
mation i svalehale og laksko. hente sin kasket for at blive
Og enhver kan tænke sig til, anerkendt som brandinspektør.
PK
hvordan han lugtede, da han

76

Borgmester Svend Hansen,
Næstved, er en af de borgme
stre, der i øjeblikket med 19 års
borgmesteranciennitet har stået
i spidsen for en kommune i
længst tid. En af borgmesterens
første gerninger, med relation
til REDNINGSKORPSET, var
i 1962 da såvel Falck i Næstved
som Zonen i Næstved havde
givet tilbud om ambulance- og
sygetransport for Næstved
Kommune.
Borgmesteren indkaldte den 17.
januar 1962 de dengang stærkt
konkurrerende parter til et fæl
lesmøde og fortalte begge
korps, at kommunen gerne så et
fælles tilbud, så beboerne kun
ne kalde hvem de ville - enten
Falck eller Zonen. Kommunen
ville gerne medvirke til et sam
arbejde mellem Falck og Zonen
og være foregangskommune
ved at lade en ordning omfatte
al kørsel efter Sygeforsikrings
loven for alle arter af sygekas
semedlemmer. Endvidere fik
begge korps mulighed for også
at køre siddende sygetransport
efter overenskomsten.
Stillet over for dette næsten ul
timative krav, erklærede begge
korps sig villige til at sætte sig
ved forhandlingsbordet og ud
arbejde et fælles tilbud.
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KOMMUNEN, DER FIK
FALCK OG ZONEN
SLUTTET SAMMEN

Det blev udarbejdet, og over
enskomsten pr. 27. januar 1962
kom til at indeholde følgende
pasus, der bagefter viste sig at
få værdifuld betydning for de
kommende forhandlinger om
sammenslutningen
mellem
Falck og Zonen:

»Korpsene tilsiger hinanden, at
de, i overensstemmelse med
Næstved Kommunes ønske, lo
yalt vil bestræbe sig for i fælles
skab at honorere de krav om as
sistance, som er specificeret i
deres overenskomst med kom
munen. Som et led i dette til
sagn forpligter korpset sig til ik
ke under nogen form hverken
direkte eller indirekte at påvirke
enkelte personer, persongrup
per, organisationer eller myn
digheder til ved rekvisition og
assistance, hvis skriftlige eller
mundtlige tilkendegivelser eller
på anden måde at favorisere el
ler i øvrigt at vise præference
for nogen af korpsene«.
Da direktørerne Børge Johan
sen og Mogens Falck fra Falck
og Eigil Wibolt og Manfred
Suhr fra Zonen således i Næst
ved havde vist, at de kunne
samarbejde, var det ganske na
turligt, at de drøftede andre ste
der, hvor de kunne samarbejde
og grundlaget for hele sammen
slutningen pr. 1. januar 1963
blev således lagt i Næstved.
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Borgmester Svend Hansen
- Jeg skal ikke lægge skjul på,
at vi her i Næstved gjorde dette
af lokalpatriotiske årsager. Vi
havde i byen to redningskorps,
som vi satte pris på, og det var
ikke vort ønske, at det ene skul
le overleve på det andets be
kostning. At det senere blev til
en landsomfattende sammen
slutningsaftale, hilste vi kun
med glæde.
- Jeg har selv i udlandet på fe
rierejser set rystende eksempler
på, hvorledes man først kan få
fat i en ambulance, når man
lægger betaling forud. Her i
Danmark har vi heldigvis aldrig
haft sådanne forhold, hverken
under konkurrencen mellem
Falck og Zonen eller efter sam
menslutningen. Og det ser vi fra
Byrådet som noget meget væ
sentligt.

Stabil kommune
- Vi har altid haft socialdemo
kratisk styre her i byen, og jeg
må sige, det har været et meget
stabilt styre. Vi har ført den

gyldne middelvejs politik, og vi
arbejder meget fredeligt her i
Næstved. Selvfølgelig har vi af
stemninger ligesom andre ste
der, men disse flerdages byråds
møder, hvor man hverken kan
blive enige om det ene eller det
andet, kender vi ikke til.
- Måske er det, fordi vi har en
god ånd her i Næstved. Vi sat
ser både på industri og service
og landbrug. Vi vil meget nødig
være afhængige her i kommu
nen af en enkelt industrigren.
- Næstved Kommune tæller
45.000 indbyggere, heraf bor de
35.000 i selve byen. Både borg
mesteren Svend Hansen og
kommunaldirektør Arne Eng
berg har set det som deres opga
ve at have et loyalt og godt for
hold til byens forskellige sam
fundsorganisationer, herunder
Falck. De har sørget for, at ha
ve et personligt kendskab til alle
stationsledere gennem tiderne i
Næstved, og det er måske også
en af årsagerne til, at Falck’s
Redningsvirksomhed i Næstved
har været præget at en rolig og
stabil udvikling.
P.K.
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HANSEN
&
HANSEN
Makkerparret, der går arm I arm og slår gnister,
når det gælder Næstveds fremtid.
Ove Hansen er fuldmægtig på
station Næstved, og den, der
kører det meste af det admini
strative. Han blev i sin tid ansat
i 1955 som kontorassistent, blev
siden vagtmester, overassistent
og er nu fuldmægtig. Kælenav
net »Lille Hansen« generer ham
ikke. For selv om han måske ik
ke er så stor af størrelse, gælder
det i hvert fald ikke hvad stem
men angår. Han kan godt skæl
de ud, så det gnister.

Svend Åge Hansen er overassi
stent på stationen i Næstved og
har som sådan ansvaret for det
tekniske. Han blev ansat hos
Falck i Præstø i 1959, og blev i
1963 flyttet til Næstved. Svend
Åge Hansen er nok bedst kendt
under sit kælenavn, »Skrædde
ren fra Næstved«. Og der er det
rigtige om kælenavnet, at han
rent faktisk er udlært skrædder
svend. Hans interesse for Falck
startede under krigen, hvor han
som CB’er mødte på Falck i
Præstø. Senere syede han uni
former til korpset, og en dag
krøb han selv i en af dem. Uden
for Næstveds område blev
Svend Åge Hansen også kendt
fra
VIRKSOMHEDSNÆVNET’s første dage, hvor
han deltog som formand for
Reddernes Landsklub.
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Ove Hansen:
- Lige efter at jeg var blevet an
sat deltog jeg bl.a. i sygetrans
porterne. Men da jeg var kon
tormand og ikke havde fået
uniform, måtte jeg låne Mo
gens Falcks jakke. Det gik også
godt i et stykke tid, men pludse
lig erklærede de andre reddere
at de ikke ville have mig med.
Jeg troede, det var fordi, jeg
var for lille til at løfte, men det
viste sig, at det var, fordi alle
spurgte, hvad jeg var med alle
de fine stjerner på. Så fik jeg
min egen uniform.

Direktøren var et mandfolk
- Vor stationsleder, Mogens
Falck, var efter min mening et

mandfolk. Det varede ikke læn
ge inden Bødker, der havde an
svaret for vagtcentralen, fandt
ud af, at jeg som kontormand
godt kunne hjælpe til ved tele
fonen. Det havde jeg aldrig
prøvet før, og jeg startede selv
følgelig med at give det forkerte
brandvæsen en brandmelding.
Så fik jeg et drag over nakken
af Mogens Falck, der inde fra
sit kontor havde hørt, hvad der
var sket, og han skyndte sig at
redde situationen for mig bag
efter. Men det viste sig at være
en vældig fordel at have ham
siddende i nærheden. Han hav
de lange øren, og endnu inden
jeg havde lagt telefonen, stod
han enten klar i uniform eller
kedeldragt efter
opgavens karakter.
Det gjaldt lige så
snart, at han kunne
høre på min stemme,
at der var noget galt,
og vi havde jo ikke
mange folk, og han
havde altid en
fornemmelse af,
hvem der var
hjemme, og trådte til,
uden at man
overhovedet nåede at
bede ham om det.
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- Før i tiden kendte vi alle hin
anden. Jeg tror, jeg kendte alle
korpsets abonnenter, alle red
dere, reddernes koner og reddernes børn. Hvis nogen af os
var på cykel hjem fra arbejdet,
og vi blev overhalet af en af
Falcks sygevogne, så vendte vi
cyklen og kørte tilbage. For vi
vidste, at der kun var 2 mand
på vagt, og når vi så ambulan
cen betød det altså, at der ikke
var nogen tilbage.

Svend Åge Hansen:
- Jeg har altid følt mig godt til
pas her i Næstved, og er egent
lig glad for, at jeg som leder nu
har lagt en del af det fagorgani
satoriske på hylden. Selvfølge
lig var det sjovt at rejse land og
rige rundt som formand for
Reddernes Landsklub og høre
om kollegaernes problemer an
dre steder. Men det er nok ikke
nogen skade til, at der kommer
nye folk på det job engang
imellem.
- For øvrigt er det min opfattel
se, at den rotation vi ganske na
turligt har i Reddernes Lands
klub på formandsposten også
egentlig burde gælde lederpo
ster i Falck. Vi kan ikke se bort
fra den store udvikling, vi er in
de i, og der bør efter min me
ning være lidt mere turnus
blandt lederne.
- Når en leder bliver udnævnt i
35 års alderen burde det ikke
være ensbetydende med, at han
skal sidde på den samme post til
han bliver 67 år. Ved lidt mere
rotation, kan man dels skabe
nyt blod på de enkelte stationer
i leder styrken, og dels gøre det
mere attraktivt at stræbe efter
at blive leder, når man er red
der. Ud fra den betragtning, at
man aldrig ved, hvornår ens
stationsleder eller andre ledere i
ens område bliver flyttet, hvor
ved mulighederne for avance
ment egentlig føles større for
den enkelte.
P K.
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VICEPOLIT1KOMMISÆR FLEMMING HANSEN, NÆSTVED:

GODT HJULPET
MED
FALCK'S MATERIEL
Næstved politi og Falck har arbejdet sammen i mange
år. I små og mindre ulykker og hændelser, og i det
store, som f.eks. ved snekatastrofen, hvor man under
politiets koordinerede ledelse arbejdede sammen med
at få tingene til at fungere i kommandocentralen på
kasernen i Næstved.
Vicepolitikommisssr
Flemming Hansen:
- Når jeg skal sige noget om
samarbejdet mellem Falck og
politiet her i Næstved, kan det
kun være positivt og rosende.
Vi politifolk føler på ulykkes

stedet, at vi får hjælp og den
opbakning, vi med al rimelig
hed kan forlange fra Falck's si
de. Vi får hjælp til at lede tra
fikken uden om ulykkesstedet.
Vi har hos Falck hjælp med

hensyn til lysmateriel, afspær
ringsmateriel og andet materiel.
Og når snakken går her på poli
tistationen, hvor flere af kolle
gaerne har været udenlands,
diskuterer vi tit hvad vi egentlig
skulle stille op, hvis vi ikke hav
de Falck med sin fleksibilitet i
form af ambulancetjeneste og
redningsvæsen. Jeg har person
ligt svært ved at se, hvad man
skulle sætte i stedet. Formentlig
måtte politiet begynde at inte
ressere sig for at investere i så
dant materiel

Det er så moderne at snakke om
alle de store ting, der kan ske.
Men jeg tænker ikke mindst på
det daglige nære samarbejde i
det små, det være sig retab
lering af vejafmærkning, katten
i træet, en løs kran på en byg
geplads en søndag, børn der ob
serveres alene i en lejlighed med
låste døre, overkørte dyr om
natten, og en hund der må ef
terlades, fordi dens ejer skal på
hospitalet som følge af sygdom
eller ulykke. I alle de tilfælde
ved vi, at vi kan ringe til Falck,
og at Falck har personalet, ma
teriellet og viljen til at få løst
problemerne sammen med de
tilstedeværende politifolk.

Bedre hjælp til kvæstede.
- Vort alarmeringsområde her i
Næstved er ret entydigt, hvor
for vi ikke har de store proble
mer med forskellige kommu
ner, der har samme vejnavne.
Men vi har til gengæld engang
imellem nogle andre problemer,
hvor f.eks. små skovveje kan
være svære at finde for
ambulance- eller redningsperso
nalet. Vi har f.eks. haft en for
brændingsulykke, hvor ambu
lancen kørte forbi stedet, fordi
en lille stikvej ikke var ordent
HJÆLP 3/80

ligt afmærket. I så tilfælde
hjælper vor politirapport på sa
gen. Der bliver på politiets for
anledning rettet henvendelse til
Vejmyndighederne og foranle
diget opsat skilte, således at si
tuationen ikke opstår igen. Til
svarende tror jeg heller ikke, vi
har haft de store problemer
med 0-0-0 centralen i Næstved.
Vore vagthavende er trænede i
at få alle oplysninger, som
Falck gerne vil have.
At vi så i nogle tilfælde modta
ger direkte fejlagtige eller man
gelfulde anmeldelser er desvær
re en kendsgerning. Et andet
område, hvor vi mener, at vi
indirekte kan hjælpe Falck, er
når vi slår meget hårdt ned på
trafikanter, der med fuld fart
kører hen mod et ulykkested på
trods af, at de i god tid i forve
jen, kan se de blå og gule blink
lys. Vi føler ikke, at det er rime
ligt, at Falck og politifolk skal
springe for livet på et ulykke
sted, og vi er meget nøjeregnen
de med at få optaget rapport og
sørget for, at der bagefter fal
der klækkelige bøder.
Gode til at observere.
- Et område, hvor jeg egentlig •
gerne vil fremhæve samarbejdet
i det daglige mellem Falck og

politiet, er Falck-folkenes /Ob
servationer på ulykkesstederne.
Det er igennem instrukser og
forskellige artikler velkendt, at
der foretages observationer på
større ulykkessteder, eller i for
bindelse med alvorlige ting som
mord, mordbrand, pyroman
brande o.s.v. men det er sjæl
dent at det bliver fremhævet, at
vi i det daglige har meget hjælp
af de Falck-folk, der som de
første kommer til et ulykkested.
I et bestemt tilfælde kan jeg
huske en større ulykke her i
Næstved, hvor et tilsyneladen
de »vidne«, viste sig i høj grad
at have været skyld i, at ulyk
ken skete. Det var de først an
komne
ambulancefolk
fra
Falck, der ved denne lejlighed
bidrog med oplysninger, som
fik os til at undersøge disse gan
ske nøje, og herved fandt vi ud
af, at det pågældende »vidne«
ikke var så uskyldig, som han
selv havde givet udtryk for i po
litirapporten. I sådanne tilfæl
de kan man roligt sige, at
Falck-folkenes observationer
har været medvirkende til, at
der ikke skete justitsmord. En
anden var lige ved at få skyl
den...

P. K.
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NÆSTVEDS MATERIEL

Reddernes tillidsmand i Næst
ved hedder Jens Hansen. Han
har 7 års anciennitet, og det er
ganske naturligt, at vi i forbin
delse med en samtale med ham
om løst og fast på Næstved sta
tionen kom ind på de dage, da
Næstved bogstaveligt talt gjor
de oprør. Forhistorien er lang,
men kort fortalt gik den ud på,
at Næstved-redderne havde fået
tilladelse til at etablere deres
egen specialsyede vagtordning,
uden at denne var dækket af
overenskomsten mellem SID og
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Falck. Da overenskomsten blev
afsluttet, og korpsets Ad-hocnævn sluttede sit arbejde om
kring
»Paraply-stationerne«,
var det naturligt, at man »likvi
derede« denne specielle vagt
ordning. Og det gav nögle døn
ninger. Ikke alene i Næstved,
men også på andre stationer,
hvor Næstved-vagten havde
vundet indpas. Nogle reddere
mente, at der var tale om et til
bageskridt, hvis de skulle deles i
2 grupper, hvoraf den ene skul
le tilbage på døgnvagt.

Jens Hansen
- Jeg tror, at grunden til, at der
var utilfredshed med Næstvedvagten fra vor fagforening og
kolleger, var, at den ikke var
godkendt af forbundet i forve
jen. Den blev også brugt for
kert på den måde, at den blev
anvendt for nogle få ansatte på
andre stationer, medens den her
i Næstved gjaldt os alle sam
men.
- Bølgerne gik ganske vist højt,
men det er nok for meget sagt,
HJÆLP 3/80

at vi gjorde oprør. Årsagen til
diskussionerne var som be
kendt, at vi hernede skulle op
trappe døgnvagterne, som vi var
sluppet af med for år tilbage.

sakket lidt agter ud. Måske,
fordi de andre er kommet op på
et højere niveau.

Hvad med demokratiet?
Materiellet?
- Næstved har førhen ligget et
skridt foran alle andre i korpset
med hensyn til materielinveste
ringer. Vi har haft mange pro
totyper til afprøvning. Men de
andre selskabers materielud
skiftning er nu på højde med
vor. Måske er det, fordi vi er
HJÆLP 3/80

- Personligt synes jeg, at de
mokratiet fungerer udmærket
her i Næstved, men man har
nok ikke på landsplan fået det
ud af det, som alle havde regnet
med. Lidt mere lokalt selvstyre
over alt i korpset ville nok være
en fordel, hvis bare rammerne
blev afstukket ens.

Kan Næstved hjælpe andre
stationer?
- I den tid jeg har været i Næst
ved, har vi selvfølgelig altid
følt, at vi nok kunne være nogle
flere heltidsansatte, ikke mindst
om aftenen og om natten, hvor
en pludselig situation kan med
føre et stort behov for mange
Falck-folk. Men jeg tror ikke
på den myte om, at Næstved ik
ke vil hjælpe andre.
- I dag kører vi som »Paraply
station«, d.v.s., at vi hjælper de
andre, det vi kan.
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SÆRUDGAVE

Skridt
for
skridt
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Månedstidsskriftet, »BRANDVÆRN«, ser det som sin opgave at
medvirke til dygtiggørelse af Brandvæsenets personale. I bladet
bringes derfor en del stof, der tager direkte sigte på at uddanne de
enkelte brandmænd, f.eks. de faste rubrikker, der hedder «TRIN
FORTRIN».
Tidsskriftet har for at skaffe abonnenter skrevet til samtlige brand
inspektører i Danmark og foreslået dem, at alle deltidsansatte
brandmænd også får tegnet abonnement på bladet på kommunens
regning. Som landets største brandvæsen har Falck i første om
gang forholdt sig lidt afventende med hensyn til en sådan mer
udgift, hvilket har haft til følge, at tidsskriftet til brandinspektører
ne har opfordret til direkte, abonnement for hver deltidsansat
brandmand, »selv om disse skulle være ansat af Falck«.
Tidsskriftet købes af Falck til hver enkelt brandstation således, at
alle medarbejdere - også deltidsansatte - får lejlighed til at læse
det.
Vi er imidlertid klar over, at der her foreligger en informationsop
gave, som vi totalt har overset. Som følge heraf har vi i samarbejde
med vor hustegner fremstillet en serie om brandmandens ABC.
Hvis du som redder eller deltidsbeskæftiget brandmand læser det
te grundigt igennem og studerer tegningerne nøje, er vi overbevist
om, at du herigennem vil blive meget dygtig, selv om du er ansat
hos Falck.
Klip eventuelt siderne ud og hæng dem op hjemme på væggen.

HJÆLP 3/80
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Central
placering
i
Storstrøms
Amt

Kørselskontor og nærrejse
bureau for patienter
I Storstrøms Amt er admini
strationen af ikke akutte syge
transporter organiseret på den
måde, at kørselskontoret på
Næstved Sygehus administrerer
for den nordlige del af amtet,
d.v.s. nord for Storstrømsbro
en, medens de enkelte Falckstationer administrerer for den
sydlige del af amtet, d.v.s. Lol
land og Falster.
På kørselskontoret ved Næst
ved Sygehus er 3 til 4 personer
ansat til at dække behovet for
administrationen af de ca.
33.000 kørsler om året. Den
daglige administration vareta
ges af assistent Jette Hansen,
der har ekspeditionssekretær
Holger Probst som leder. Vi har
haft en samtale med de to sam
men med Næstved Sygehus di
rektør, Kaj Pedersen. Som be
kendt var det en aftale med sy
gehuset i Næstved om sygekørsler til 3,50 kr. pr. tur og 4,00 kr.
i omegnen, der var medvirken
de til, at Falck oprettede statio
nen i Næstved i 1930. Sygekørslen blev overtaget efter vogn
mand Dines Poulsen, og det er
således ikke forkert at påstå, at
vi i al vor tid i Næstved har væ
ret leverandør til Sygehuset.
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Rationel transport
- Vi prøver på at få så rationel
en kørsel som mulig, fortæller
Holger Probst og Jette Hansen.
En hel del patienter henvises til
offentlige befordringsmidler,
og for resten sørger vi så vidt
muligt for at koordinere turene,
så de bliver kørt i samme bil.
Kaj Pedersen
- Falck *s priser for siddende sygekørsel lå førhen på niveau
med taxapriser, men de har ud
viklet sig i højere takt end
Taxa’s, derfor er det ikke for
kert at påstå, at en del siddende
sygetransport er gået fra Falck

til Taxa. På den anden side har
Taxa efter vor oprettelse den 1.
januar 1980 måttet afgive en del
patientture, som de kørte før i
tiden, til offentlige transport
midler, således, at man ikke
kan påstå, at Taxa har fået flere
ture på Falck’s bekostning. Vi
har også gennem vor koordine
rende indsats fået placeret flere
patienter i hver taxa.

Jette Hansen
- Vi ringer hver eftermiddag og
spørger de enkelte Falck-stationer, om de har transporter, til
eller fra Sygehuset, der er plan
lagt i forvejen. Hvis de har det,
forsøger vi at fylde deres tom-

Jette Hansen, Kaj Pedersen og Holger Probst på kørselskontoret I
Næstved.
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Falcks vagtmestre I Næstved har også af og til deres besvær med at
få ture og patienter til at passe sammen.
kørsel ud med patientopgaver
for vor regning. Fordelen for
Falck ligger altså i at prøve at
kunne planlægge sin kørsel i
samråd med os, således at vog
nen kører med patienter begge
veje.

Holger Probst
- Publikum klager ikke. Folk
forstår godt vore besparelsesin
tensioner, og ordningen med
kørselkontoret i Næstved er
blevet indført af besparelses
hensyn, lader for os at se til at
fungere. Alene fra vort område
går hver dag 8 til 10 vogne med
patienter til København. Og det
med, at vi putter flere patienter
i samme vogn, er absolut ikke
noget vi bare siger. Vi ved nøj
agtig, hvor mange patienter,
der kan være i hver enkelt taxa.
Og vi udnytter med fordel de
store Mercedes taxaer, der kan
tage 7 patienter med på en en
kelt Københavnertur.
HJÆLP 3/80

Kaj Petersen
- Vi administrerer 30 kilome
ters reglen på den måde, at vi
lader den følge kommunegræn
sen. Vi vil ikke ind på et system,
hvor folk på den ene side af ga
den kan få gratis transport og
på den anden side selv skal be
tale. Det lader til, at besparel
serne ligger i en mere hårdhæn
det booking af patienterne og
en udstrakt grad af henvisning
af folk, der kan benytte offent
lige transportmidler, til at be
nytte disse. Så kan de få busbil
letten refunderet, når de kom
mer op på Sygehuset. Vi mener
ikke, at det er rimeligt, at vi den
ene dag skal transportere en pa
tient til og fra Sygehuset i
Falck-bil eller taxa, og den an
den dag kan se vedkommende
patient vandre frisk og frejdig
rundt nede i byen og købe ind
og klare sig med offentlige
transportmidler.
P.K.
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KOM OP AT STÅ PÅ 10 DAGE

Børge Lundgreen vil nok af de
fleste være husket som den
sagnomspundne første for
mand for Reddernes Lands
klub. Han var redderen i Ros
kilde, der sammen med sine
kolleger fik hele fagforeningen
til at ryste, da man ville lave sin
egen klub.
Men sit livs største opgave hos
Falck fik Børge Lundgreen, da
han den 20. marts 1965 af di
rektør Mogens Falck fik besked
om, at han skulle være stations
leder i Haslev pr. 1. april 1965.
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Der var den lille tilføjelse, at
stationen endnu ikke var etable
ret, at forhandlingerne med
kommunen endnu ikke var fær
dige, at der ikke var indledt for
handlinger med de kommunale
brandmænd om, hvorvidt de
ville gå med over til Falck. Sam
tidig var der - som Mogens
Falck udtrykte - nogle småting
med hensyn til, at der skulle
være en ny automobilsprøjte,
som ikke var købt, at telefon
stikkene og telefonerne ikke var
bestilt, at der manglede radioer,

at der ingen vogne var afsat til
Haslev, og andre »småting«.
- Men gå De ned i Handelsafde
lingen og se, hvad De kan få,
sagde Mogens Falck til Lund
green. Og Lundgreen gik ned i
Handelsafdelingen og andre
steder, og det lykkedes ham ved
hjælp af initiativrige kolleger i
Haslev, Næstved og Falck-Huset at få etableret den nye stati
on, så den var færdig på 10 da
ge.
Var nær blevet fyret
- Jeg var jo med til at starte
Reddernes Landsklub. Og det
havde nær kostet mig min stil
ling i korpset. Fagforeningen
tromlede imod, og korpset var
på nippet til at fyre mig. Vi hav
de fået en masse kolleger rundt
om i landet til at skrive under
på, at DASF ikke varetog vore
interesser godt nok. De troede
inde i fagforeningen, at det var
mig og nogle enkelte andre, der
bare gjorde oprør. Så de kaldte
os ind til et møde, hvor forman
den for Roskilde afdeling var
med. Vi blev sat ved et enormt
konferencebord, hvor alle de
HJÆLP 3/80

Og så var del lige som om, at
tingene faldt lidt på plads, og
det endte også med, at Reddernes Landsklub blev oprettet
med fagforeningens velsignelse.
- Pudsigt nok var jeg også med
til al ansætte vor nuværende
personalechef W. Ric-Hansen.
Han var dengang orlogskap
tajn, og det var naturligt, al
William Falck spurgte reddernes formand, om vi kunne bru
ge sådan en som personale- og
uddannelseschef.

»fine« sad i den ene ende, og vi
to fra Roskilde sad i den anden.
De råbte, og de skreg oppe i de
res ende og fortalte, at vi var
skruebrækkere og skulle smides
ud af både fagforening og
Falck. Men da de var færdige
med det, bad vi om få del gen
taget, fordi vi ikke havde hørt
så meget på grund af den store
afstand mellem bordets ender.

Godt forhold til brandmændene
- I begyndelsen var det klart, at
de kommunale brandmænd i
Haslev var lidt skeptiske, dels
over for mig, og dels over for
det materiel, som korpset nu
måtte stille med til afløsning af
noget af deres eget. Men vi
fandt hinanden i løbet af kort
tid. Lønmæssigt fik vi lavet en
aftale, der dengang dannede
grundlaget for korpsets nuvæ
rende regulativ. Den indeholder
bl.a. en dyrtidsregulering af ti
melønnen, og det tror jeg, alle
kan se det fornuftige i nu.
- Vore gamle brandmænd bor

lige her omkring, og de er altid
med på første udrykning.
Mindst 4 mand kører i udryk
ning. Det, der efter min mening
betyder noget, er ikke det ene
minut, vi måske kunne komme
hurtigere frem med 2 mand.
Det, der . betyder noget, er
slagkraften, vi møder op med,
når vi kommer til brandstedet.
Ligestilling mellem brandmænd
og reddere
- Jeg vidste jo officielt ikke
meget om brandslukning, da
jeg kom til Haslev, og det var
da også hensigten, at jeg hur
tigst muligt skulle på Statens
Brandskole. Men på grund af
pladsmangel på brandskolen
gik der 2 år efter min udnævnel
se til stationsleder i Haslev, før
jeg kom på skole. Og i den tid
blev alle brande i Haslev og om
egn da også slukket.
- Det er min opfattelse at
Falck’s brandvæsen i provinsen
bør køre på den måde, at del
tidsbrandmænd benyttes mest
muligt. Det er en fritidsinteres
se, og de gør det ikke for penge
nes skyld. Ikke mindst når man
tager skattetrækket i betragt-

* Lundgreen! Har vi brug
for sådan en???
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ning. I den udstrækning, der er
mulighed for det tidsmæssigt,
bør vi ikke negligere de deltids
beskæftigede brandmænd for
at tækkes redderne.
- Alle vore reddere på frivagt
samt de deltidsbeskæftigede
brandmænd kaldes pr. Niros,
hvis der er brand. De, der kom
mer først til stationen, kører ud
med første udrykning. Dermed
har vi i praksis skabt en ligestil
ling her i Haslev (og en konkur
rence) mellem de heltidsansatte
Falck-reddere og de deltidsan
satte brandmænd.
- Og det går fint. Nogle gange
har vi haft så mange fremmød
te, at de ikke har kunnet være i
automobilsprøjten.
PK

Et eksempel på station Haslevs
slagkraftige brandindsats var, da
godset Turebyholm var ved at ned
brænde i april 1975. Sammen med
stationen i Faxe reddede man hoved
bygningen ved at skære ilden tre ste
der. Skønt flammerne slo^højt op i
luften inden Falck's ankomst, fik
man i løbet af få minutter 10 stråle
rør sat ind, og den massive første
indsats reddede hovedbygningen og
en del avlsbygninger. Stationen i
Haslev er meget stolte over omståen
de takkebrev, som man modtog kort
efter sammen med et ældre billede af
godset Turebyholm.

90

HJÆLP 3/80

BREVE UDEFRA
Falck, Hamburg
Modtag hermed min store anerkendelse og tak for Deres fine indsats i forbindelse med efter
søgningen af min svoger (Kaj Jørgensen) Langfredag.
Jeg kan oplyse, at vi havde telefonisk kontakt fra campingpladsen ved Soltau lørdag kl. 8.30.
Endnu engang tak!
De bedste hilsener
Peder Borup

Direktionen, Falcks Redningskorps, Alborg
I en verden fuld af kritik overfor alt og alle, hvor man tager alting som en selvfølge uden at
sige tak, vil jeg gerne overfor Dem bringe den største tak og ros til Falck i Brovst, for en ene
stående og fantastisk indsats, redderne på vagt den 22.3. gjorde, da min mand fik hjertestop
under besøg i Skovsgaard. Lynhurtigt på pletten - vel forberedt hele vejen igennem - lykke
des det at yde så stor en hjælp, at min mand klarede det, og nu er hjemme og rask efter en
lille måned på sygehuset.

Med venlig hilsen
Else Jensen

Falcks Redningskorps, Odense
Undertegnede ønsker hermed at sige tak for den gode service, der blev ydet mig på SlettensLandevej/Anderupvej.
Hjælperen forstod til fulde, at jeg var meget ked af at undvære min bil også i denne week
end. For ca. 3 uger siden blev min bil påkørt og har siden været til reparation hos et firma, der
desværre havde lavet en benzintank, som ikke kunne tage de sidste ca. 20 liter benzin. Dette
fandt Deres mand kvikt ud af, og jeg kunne beholde min bil i week-enden ved at tanke 30 liter
mere.
Med venlig hilsen
Erik Rasmussen

Redder Søren Marcussen, Odense, var hjælperen, der klarede miseren.

Falck, København
Jeg vil gerne på denne måde bringe min hjerteligste tak for jeres hjælp med min service-vogn
en søndag i marts på Helsingørmotorvejen og siden på stationen i Hørsholm, så det var mu
ligt for mig at fortsætte arbejdet.
Med venlig hilsen
Jørgen Olsson
HJÆLP 3/80
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Det nye hæfte, FALCK 1979/80, er kommet:

Falcks økonomi i 1979
På trods af at Falck tilhører det
private erhvervsliv, har det al
drig i sig selv været et mål for
korpset at frembringe økono
miske resultater, som tåler sam
menligning med det øvrige er
hvervslivs. Tværtimod har sig
tet hele tiden været rettet mod
at tilvejebringe et effektivt red
ningskorps, som samfundet
kunne være tjent med.
Ser man på 1979-regnskabet for
hele Falck-koncernen må et un
derskud på 3,3 mio. kr. beteg
nes som relativt beskedent, om
end et underskud naturligvis ik
ke kan være tilfredsstillende,
heller ikke for Falck. Det sam
lede driftsunderskud fra 1975itil
og med 1979 udgør 12,9 mio.
kr., hvor alene 1977 tegnede sig
for 10,8 mio. kr, og det er op
lagt, at en sådan udvikling ikke
kan fortsætte.
Den kendsgerning, at det ikke
på kort sigt er muligt at tilpasse
korpsets økonomi til ændrede
vilkår, er en af grundene til, at
selv en forudset uheldig udvik
ling ikke kan rettes op inden for
et enkelt regnskabsår.
På indtægtssiden opereres der i
høj grad med kontrakter indgå
et med såvel private som offent
lige kunder og ændringer lader
sig derfor ikke gennemføre fra
den ene dag til den anden.
Ligeledes er det svært at spare
på omkostningssiden,
idet
korpsets produktionsapparat mandskab, stationer, vogne
m.m. - ikke umiddelbart kan
ændres i takt med aktivitetsni
veauet.
Naturligvis har disse noget
utilfredstillende driftsresultater
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Omkostningerne stiger, og indtægterne er svære at fordele.

ikke påvirket mulighederne for
at opfylde de forpligtelser, de
enkelte Falck-selskaber har på
taget sig.
Derimod har det medført at
nogle opgaver, især af investe
ringsmæssig karakter, har måt
tet udskydes.
Falck har dog på ingen måde
ligget stille i 1979. • Som det
fremgår af regnskabet, der i
hovedposter er optrykt i hæftet
»Falck 1979/80«, har korpset
ialt investeret for 78,7 mio. kr. i
1979, hvilket trods alt er en stig
ning på 14,2 mio. kr. i forhold
til året før. Heraf er alene 43,2
mio. kr. anvendt til anskaffelse

Lommerne er ved atvære tomme.
HJÆLP 3/80

Et af Investeringsobjekterne 11979 var den nye Falck*statlon I Hornslet.

af nye køretøjer, således at
korpset pr. 1/1-80 råder over
2847 køretøjer, mod 2727 pr.
1/1-79.
I 1979 inførtes et nyt begreb,
nemlig »paraplystationer«, som
er betegnelsen for en station,
hvor der i højere grad er be
skæftiget reddere på såkaldt ef
fektiv vagttid. Det har dermed
været meningen, at disse para
plystationer skulle aflaste om
kringliggende, mindre statio
ner, hovedsageligt bemandet
med døgnvagtsreddere, specielt
i aften- og nattetimerne med as
sistancer af længere varighed
som f.eks. bugseringsopgaver.
Denne udvikling i retning af ef
fektive vagtformer har betydet,
at korpset i 1979 har måttet ud
vide medarbejderstaben med
ialt 268. Der var herefter
pr. 1. 1. 80 ansat 6.268 menne
sker i Falck-koncernen, hvoraf
de 1.301 er deltidsbeskæftiget
brandmandskab.
I denne sammenhæng skal det
fremhæves, at korpsets hidtige
HJÆLP 3/80

VI nåede abonnent nr. 1 million, fik »paraplystationen« og får nu for
bedret pensionisternes vilkår.
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personalepolitik i videst muligt
omfang ønskes bevaret, men at
udviklingstendensen desværre
har skiftet retning, er en reali
tet, som ikke kan bortforklares.
1979 var året hvor Falcks nye
rapportsystem skulle stå sin
prøve i hele landet. Enkelte
vagtcentraler havde allerede an
vendt de nye rapporter i et styk
ke tid, men pr. 1/1-79 skulle alle
landets Falck-stationer overgå
til det nye rapportsystem, hvor
den dobbelte registrering, der
hidtil havde fundet sted, ved
først at notere den rekvirerede
assistance på en meldeseddel,
for derefter at udfylde en rap
port, nu skulle undgås.
Starten bød på visse vanskelig
heder, især fordi januar måned
i 1979 var en ekstraordinær
travl periode for Falck p.g.a.
den meget strenge vinter. Til

Vi fik også forbedret uniformstildelingen, så Falck*folk nu også kan
få leveret sokker.

Flere 4-hJulstrukne køretøjer blev der investeret I, hvilket hjalp, da det blev vinter.
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gengæld har vi i dag et avance
ret registreringssystem, som
muliggør analyser af, hvorledes
korpsets produktionsapparat
anvendes, hvilke vagtformer
der egner sig til at klare kunder
nes behov for hjælp m.m.
Med hensyn til 1980 er der i
økonomisk henseende grund til
en behersket optimisme. Korp
set budgetterer med en omsæt
ning på over 840 mio. kr., og
der forventes et mindre drifts
overskud, som i givet fald vil
kunne anvendes til at gennem
føre nogle af de allerede plan
lagte projekter.
Mange primær-kommuner ar
bejder i øjeblikket med at orga
nisere en såkaldt hjemmeplejeordning, som tilbydes ældre
medborgere som et alternativ til
plejehjemsophold. I den anled
ning har korpset iværksat et ud
viklingsprojekt, som tager sigte
på at tilbyde en række service
ydelser til kommunens hjem
mepleje, jvf. artiklen andet
steds i dette nummer af
HJÆLP.
Der er imidlertid også udvik
lingstendenser, der ikke giver
gundlag for optimisme. Således
er afgangen til Centralregisteret

Hvis det offentlige skærer ned på den siddende sygetransport bliver
»sorteper« også givet videre til Falcks abonnementsservice.
for Motorkøretøjer for første
gang i mange år større end til
gangen. De stærkt stigende
energipriser betyder, at flere og
flere familier overvejer, om de
kan undvære bilen. Hvis denne
udvikling fortsætter, kan det
ikke undgå at få indflydelse på
Falcks økonomi, der i så høj
grad er afhængig af forudbetal
te abonnementer, hvoraf den
væsentligste del er bilabonnementer.

Ligeledes kan ønsker om 'of
fentlige besparelser, specielt i
Amtskommunerne, få betyd
ning for Falck.
Alt i alt må man konkludere, at
vi gennemlever cn periode, hvor
samfundets økonomi er i en al
vorlig ubalance, med de deraf
følgende påvirkninger for en
virksomhed som korpset.
Vi har dog tiltro til, at FALCK
vil finde en naturlig placering i
samfundet, også i 1980'erne.
Økonomiudvalget

Uddannelsesomkostninger belaster også korpsets økonomi væsentligt.
HJÆLP 3/80
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SERVICE TIL
KOMMUNERS
HJEMMEPLEJERE
Mange primærkommuner arbejder i øje
blikket med at organisere en såkaldt hjem
meplejeordning, som tilbydes ældre med
borgere som alternativ til plejehjems
ophold.

blive udstyret med såvel mobilt som trans
portabelt radioanlæg, baseret på selektiv 2vejs radiokommunikation mellem plejeper
sonalet og korpsets nærmeste døgnbetjente
vagtcentral.

Efter et udviklingsarbejde har korpsets le
delse vedtaget, at Falck på landsplan kan
tilbyde en række serviceydelser til en sådan
kommunal hjemmepleje. I første omgang
drejer det sig om at stille hjemmeplejebiler
til rådighed for kommunernes personale,
kommunikationsudstyr, akut installation
af nødkaldeanlæg, overvågning af nødkaldeanlæg samt de i forvejen kendte ydelser,
som korpset betjener kommunernes ældre
medborgere med.

Endvidere vil hjemmeplejebilerne blive ud
styret med genoplivnings- og førstehjælps
udstyr efter normal standard.
Det er tanken, at hjemmeplejebilerne skal
afhentes og afleveres på korpsets nærmeste
døgnbetjente station mindst en gang i døg
net. Når bilerne ikke bruges af kommunens
plejepersonale, vil Falck sørge for, at de
bliver holdt driftsklare.

På standardiserede vilkår giver korpset et
konkret tilbud til kommunerne om at ind
købe og vedligeholde udstyret således, at
kommunerne selv kan rekruttere det nød
vendige antal hjemmeplejere, men at disse
får hjælpemidlerne stillet til rådighed af
Falck.

Hjemmeplejebilen til rådighed
Falck tilbyder at stille et nærmere aftalt an
tal hjemmeplejebiler til disposition for
kommunens plejepersonale. Bilerne vil
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Endvidere påtager korpset sig at uddanne
kommunens plejepersonale i brug af såvel
kommunikationsudstyr som genoplivningsog førstehjælpsudstyr.

Kommunikationsudstyr
Falck tilbyder alternativt at stille mobilt og
transportabelt radioanlæg til rådighed for
plejepersonalet, såfremt kommunerne væl
ger at lade personalet køre i egne biler. Det
betyder, at hjemmeplejepersonalet såvel
har radio i bilerne, som et bærbart anlæg,
der kan tages med og bruges i forbindelse
med hjemmeplejernes arbejde hos de ældre
borgere.
HJÆLP 3/80

Nødkaldeanlæg
En aftale med Falck indeholder også mulig
hed for, at der stilles et midlertidigt nødkal
deanlæg op hos de ældre medborgere, der
har behov for det. Ved midlertidigt nødkal
deanlæg menes et transportabelt anlæg, der
kan være udstationeret i indtil 6 måneder.
Der forudsættes kun, at pågældende med
borger råder over en almindelig telefon.
Nødkaldeanlægget vil blive overvåget på
korpsets nærmeste døgnbetjente station på
sædvanlig vis, hvilket betyder, at vi i tilfæl
de af alarm vil tilkalde hjemmeplejer eller
sende ambulance, alt efter alarmens ord
lyd.
Endvidere vil Falck tilbyde at opbevare
eventuelle nøgler til de enkelte medborgeres
HJÆLP 3/80

bopæl på nærmeste døgnbetjente station.
Samtidig vil Falck påtage sig overvågning
af stationære nødkaldeanlæg, der måtte
være udstationeret hos de borgere, der er
omfattet af kommunernes hjemmepleje
ordning.
Der er således tale om en generel Falckservice, der ligger indenfor korpsets naturli
ge arbejdsområde, som kan videreudvikle
det gode samarbejde mellem Falck og de
enkelte kommuner, i overensstemmelse
med den tekniske udvikling og politiske be
slutninger om arten af omsorg for ældre
medborgere. Korpset forventer en ret stor
interesse fra kommunerne for en sådan
ordning, og der er allerede fremsat konkre
te tilbud til flere kommuner.
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På baggrund af de senere års debat herhjemme om
hjerteambulancers eventuelle betydning for ambulan
cetjenesten, samt de fremskridt, der er gjort i USA
ved indsættelse af specielle paramedicinere, der kan
rykke ud i forbindelse med ambulanceudrykninger,
har korpsets STABSUDVALG vedtaget at nedsætte
en arbejdsgruppe, der skal søge at få et overblik over
muligheder og tanker i forbindelse med ambulance
tjenestens fremtid herhjemme.
Der er tale om en intern Falck-gruppe, der naturligvis
skal drøfte alle forslag fra Falck-medarbejdere til ud
vikling af ambulancetjenesten. Samtidig er arbejds
gruppen blevet pålagt at undersøge de forskellige be
stræbelser, der gøres, for at få yderligere standardise
ring og ensartethed i ambulancevæsenet, og endvide
re skele til de konklusioner, der blev nået i Indenrigs
ministeriets betænkning fra 1976 om ambulancetjene
stens fremtid.
Senest har debatten om ambulancetjenestens fremtid
været ført her i bladet, hvor forskellige indenfor og
udenfor korpset har givet deres synspunkter til ken
de. Samtidig er antallet af hjerteambulanceordninger
blevet udvidet i Sønderjyllands Amt, i Vestsjælland
og Hornsherred, hvor læger med specielt genopliv
ningsudstyr rykker ud samtidig med ambulancerne og
foretager den nødvendige behandling.
Det er tanken at arbejdsgruppen i første omgang skal
referere til STABSUDVALGET, der naturligvis i for
bindelse med sine drøftelser om ambulancetjenesten
med amtskommunerne og Amtsrådsforeningen skal
vurdere, hvorvidt der fra Falck’s side skal foretages
forsøg eller fremsættes forslag til en yderligere tek
nisk udvikling.
Arbejdsgruppen har fået tilladelse til selv at supplere
sig med eventuel lægelig ekspertise, ligesom den gan
ske uforbindende skal undersøge mulighederne for
yderligere uddannelse af Falck-reddere i ambulance
tjenesten.
Arbejdsgruppen vil i første omgang komme til at be
stå af:
Direktør Edgar Bødker, Ålborg
Sekretariatschef Preben Kjær, København
Afdelingsleder Jan Assentorp, København
Overassistent Mikael Falck Andersson, Århus

Såfremt Falck-medarbejdere eller andre har erfarin
ger eller synspunkter i forbindelse med ambulancetje
nestens fremtid og det arbejde, som arbejdsgruppen
skal påtage sig, er man mere end velkommen til at ret
te henvendelse til arbejdsgruppen, hvis sekretariat lig
ger i FÆLLESFORBUNDETS^ regie.
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Deltidsbeskæftigede brandmænd
Ingen kan sige, at Gunnar Haurum ikke søger at få

sine ideer gennemført med hensyn til flere deltidsbe
skæftigede brandmænd.
- Men til fordel for hvem?
I mine øjne ikke til fordel for os Falck-reddere, som
skal leve af dette arbejde, men til fordel for andre fag
grupper, der vil bruge vores arbejdsplads som lege- og
hobbyplads.
Alles ønskedrøm er vel at blive brandmænd. Men når
vi professionelle brand- og redningsfolk skal have or
dentlige løn- og arbejdsforhold, siger de forskellige
offentlige myndigheder stop. Det er billigere at bruge
deltidsansatte, og i Gunnar Haurums øjne også på
mange områder bedre, for - som han udtaler i »Brand
manden« nr. 3/80:
»Bemander vi i stedet den samme station med deltids
beskæftiget mandskab, vil hver enkelt brandmand
deltage i mindst 70 udrykninger. Det vil altså sige, at
erfaringsmæssigt vil den deltidsbeskæftigede brand
mand hurtigt lægge sig i spidsen«,
og som han videre skriver:
»Sørger vi derfor for at give de deltidsbeskæftigede
samme uddannelse som de heltidsansatte, kan der
næppe rejses indvendinger imod det deltidsbeskæfti
gede mandskabs effektivitet«.
Så spørger jeg: Hvornår skal de deltidsansatte passe
deres egen arbejdsplads, såfremt de skal deltage i
slukningen af 70 brande om året, og derudover delta
ge i mere uddannelse?
Hvornår er vi deltidsansatte?
Det smager af et lønspørgsmål og overholdelse af 1113 timers reglen.
Det er i mine øjne helt klart, at et professionelt brand
væsen, hvor mandskabet er på vagt døgnet rundt, og
har denne funktion som erhverv, langt er at foretrække
frem for deltidsansatte.
Jeg har samme fremtidsvisioner som Gunnar Hau
rum:
»Mine visioner er et størst muligt antal brandstationer
med absolut førsteklasses materiel og et virkeligt vel
uddannet mandskab, således at vi på langt de fleste
stationer arbejder med radioalarmeret deltidsperso
nel«.
Den eneste forskel er, at jeg vil arbejde for professio
nelle brandmænd.
Rolf Ovesen
Fællestillindsmand
København
HJÆLP 3/80
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Efter at have læst første nr. af Hjælp 1980, og tillige et af
vore store fagblade, føler vi deltidsansatte brandfolk på
station Sæby, at vi må reagere. For sjældent har nogen dog
været udsat for en så klar nedvurdering fra personer som
Ikke, set fra vort synspunkt, har spor anden uddannelse end
den, de deltidsansatte har fået og stadig får. Derimod måske
en mindre erfaring p.g.a. frivagter o. I.
Vi vil også gerne vide, hvad man egentlig har tænkt sig at en
deltidsansat kan bruges til på brandstedet, hvis ikke hans
uddannelse og erfaring skal bruges, samt hvilke stillinger vi
skulle have fortrinsret til.
Med hensyn til træthed, må det da også være en fejltagelse.
For hvad ville der ske, hvis brandalarmen lød kl. 05.00? Hvem
ville så være mest træt, en industriarbejder efter 6-7 timers
søvn eller en falckmand efter 20-22 timers vagt.
Vi har da også hørt om falckreddere som har bijob, prøv selv
at undersøge dette, og det er da efter vore oplysninger fuldt
lovligt.
I spørgsmålet om fast brandmandskab, er det jo nok ønske
tænkning, Ikke realiteter. For tænk engang hvad det ville be
tyde rent økonomisk for alle vore store landkommuner med
de få indbyggere. I vort tilfælde her i kommunen ville det vel
medføre en 50-100 dobling af den enkelte skatteyders bi
drag til brandslukning. En så alvorlig belastning af folks
økonomi, for at imødekomme en ærekær falckredder, tror vi
ikke er mulig.
løvrigt kunne vi tænke os at vide, hvorvidt det skrevne er den
brede opfattelse eller en vildfaren tanke hos en vred falck
redder.

Med venlig hilsen fra deltidsansatte på Station Sæby,
B. Christensen.

J DODSFALD J
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Hos Falck i Hjørring fik man
den 2. maj 1980 det triste
budskab, at brandmand Per
G. Balle var afgået ved dø
den i en alder af kun 36 år.
Per Balle blev ansat i 1976
og blev i den korte årrække,
han gjorde tjeneste i Hjør
ring, kendt som en ualmin
delig tjenstvillig og god
kammerat, som vil blive sav
net blandt kollegerne.
Æret være hans minde.

Den 2. maj 1980 fik man i Ny
købing F. med sorg medde
lelse om, at en god kollega,
redder Kjeld Larsen, efter
nogen tids sygdom, var af
gået ved døden.
Kjeld Larsen blev ansat i Ny
købing F. i 1951, og var
blandt kollegerne kendt som
den trofaste medarbejder,
der altid var villig til at gøre
en ekstra indsats, og hos
hvem man stadig kunne finHJÆLP 3/80

medarbejdere, som blandt
befolkningen i Terndrup og
omegn.
Vi har mistet en ven og kam
merat, hvis minde vi vil beva
re med ære og respekt.
Mads Gundersen

de den gamle korpsånd.
Han vil blive husket og sav*
net blandt kollegerne.
Æret være hans minde.

fuDNÆVNELSER
VAGTMESTER

Med sorg modtog man i
Lyngby meddelelse om, at
mekaniker Jørgen K. Kri*
stensen den 4. maj 1980
pludseligt var afgået ved dø
den i en alder af kun 37 år.
Jørgen Kristensen blev an
sat som mekaniker i Lyngby
i 1964. På stationen I Lyngby
var han agtet som en flink
og hjælpsom medarbejder,
der udover værkstedsfunk
tionen, tillige varetog en
funktion som brandmand.
Man har mistet en god kol
lega.
Æret være hans minde.

Med sorg modtog persona
let på stationen i Terndrup
meddelelse om at vor gode
ven og arbejdskammerat,
brandmand Ib Lund, var død
på vej til stationen for at del
tage i brandslukning.
Ib Lund blev ansat som
brandmand ved stationen i
Terndrup i 1964. Gennem sit
virke i 16 år, har han med sit
venlige og tiltalende væsen
skabt sig respekt og afhol
denhed, såvel blandt sine
HJÆLP 3/80

VAGTSTUELEDER

Pr. 1. maj 1980 er følgende
udnævnt til vagtmestre:
Vagtmesteraspirant Gunnar
Nielsen, Kolding, rednings
fører Jens Christensen, Ran
ders,
vagtmesteraspirant
Carl F. L. Boyer, Holbæk, og
redder Palle D. Tværvang,
Odense. Alle udnævnelser
er foretaget med uændret
tjenestested.

Pr. 1. maj 1980 er vagtmester
Carsten Agård, Arhus, ud
nævnt til vagtstueleder i År
hus.

STATIONSLEDER

ASSISTENT
Pr. 1. januar 1980 er red
ningsfører Christian Jepsen,
Randers, udnævnt til assi
stent i Tarm.
Pr. 1. april 1980 er redder
Jørgen E. Hansen, Snertinge, redningsfører Kaj E. An
dersen, Birkerød, rednings
fører Gunnar M. Pedersen,
Arhus, og redningsfører
Svend A. Jensen, Brønders
lev, udnævnt til assistenter
med uændret tjenestested.
Pr. samme dato er vagtme
ster Lars Hansen, Randers,
udnævnt til assistent i Gre
nå.

OVERASSISTENT
Pr. 1. april 1980 er assistent
Knud Lauersen, Silkeborg,
og assistent Birger Palmtoft, Arhus, udnævnt til over
assistenter med uændret
tjenestested.

Pr. 1. april 1980 er assistent
Frede E. Madsen, Åbenrå,
udnævnt til stationsleder i
Åbenrå. Frede Madsen blev
ansat som redder på statio
nen i Åbenrå i 1952. På sam
me station udnævntes han i
1964 til redningsfører og i
1969 til assistent.

Pr. 1. april 1980 er overassi
stent Tage Staal, Arhus, ud
nævnt til stationsleder i Ar
hus. Tage Staal blev ansat
som redder I Arhus i 1964. I
1968 udnævntes han til red
ningsfører, i 1970 til assi
stent og i 1975 til overassi
stent.
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Pr. 1. juni 1980 er fuldmægtig
Finn Larsen, Vesterbro, ud*
nævnt til stationsleder i
Tårnby. Finn Larsen blev an
sat i entreprenørafdelingen i
København, i 1960 som over
assistent. I 1962 udnævntes
han til fuldmægtig og i 1972
tiltrådte han stillingen som
daglig leder af vagtcentra
len på station Vesterbro.

KONTOR
OVERASSISTENT
Pr. 1. marts 1980 er kontor
assistent Karen Serritslev,
Vejle, udnævnt til kontor
overassistent i Vejle. Pr. 1.
april 1980 er vagtmester
Hans L. Nielsen, Arhus, ud
nævnt til kontoroverassi
stent i Arhus. Pr. 1. april 1980
er kontorassistent Kirsten
Stryger, Falck-Huset, Kø
benhavn, udnævnt til kon
toroverassistent i Køben
havn.

KALUNDBORG
Omkring den 1. maj flyttede
stationens mandskab ind i
en 240 m2 tilbygning bag ga
rager og vagtstue. Det er en
rigtig trivselsbygning og lo
kalerne er velindrettede. Der
er mange former for adspre
delse bl.a. TV og billard, og
der er gode vaske- og om
klædningsrum.

Stationsleder Johannes Ni
elsen fortæller, at byggeti
den har været minimal - kun
et par måneder, men tilbyg
ningen kom også i fire store
sektioner, så det meste af ti
den faktisk gik med at fær
digindrette de mange rum.

Med en tiltrængt udvidelse
af garageanlægget på 160
m2 har Nyborg nu også

plads til den nye store
M.A.N.-stige. Garagen er ud
ført som muret garage med

*

Vi siger pænt farvel til:
Stationsleder Hans Krogh,
Åbenrå, redningsfører An
ders K. Christensen, Hurup,
og redder Jens E. Larsen,
Præstø, der alle er fratrådt
på grund af alder eller syg
dom.
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betonbjælke, og bygningen
er isoleret gennemgribende
bl. a. med isoleringsruder i
portene. Som et spændende
eksperiment er der installe
ret en varmepumpe som
supplement til fjernvarmen.
Det er dog endnu for tidligt
at drage nogen konklusion
om varmepumpens økono
mi, og om systemet er et
eksempel til efterfølgelse.

Frederiksværk
Stationen har længe ligget i
ombygningsrod, og det har
ikke været særlig kønt at se
på, eller særlig behageligt
for mandskabet, men det er
der nu rådet bod for, idet
håndværkerne og statio
nens eget mandskab stort
set er færdige med en gen
nemgribende modernisering
af hele stationen. Det er ikke
de største lokaler, men de er
særdeles
velindrettede.
Særlig heldig har man været
med indretningen af østfløj
ens 1’sal, der er lys og venlig
og meget hyggelig med sine
skrå vægge.

Her er der indrettet mand
skabsrum, køkken, spise
stue og skolestue, mens
stueetagen rummer vagt
central, kontorer, bade- og
omklædningsrum. Som det
ses på billedet er garage
bygningen næsten Ikke til at
kende igen med sine nye
porte.
Silkeborg
Det eneste, der mangler, for
at Silkeborg-stationen kan
få noget mere albuerum, er
en godkendelse fra Chevron
i USA. Denne godkendelse
vedrører købet af Chevron
tankstationen på Ringvejen.
Selvom handelen godken
des, vil der i de næste 10 år
HJÆLP 3/80

stadig være tankanlæg til
benzinsalg, men dog kun
som automatanlæg. Dette
har Chevron stillet som be
tingelse. Det er dog i første
omgang heller ikke nødven
digt for Falck i Silkeborg at
ændre ret meget på det be
stående. Med tankstationen
får man et stort værksted i

kælderetagen. Der er des
uden mulighed for - som set
andre steder - at bruge smø
re- og vaskehal etc. til køre
tøjer, der mangler garage
plads. Lejligheden, der fin
des I forbindelse med tank
stationen, bliver efter alt at
dømme indrettet som skole
stue.

44. årgang. 20. Juni 1980
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BETÆNKNING
PLANLÆGNIN
Med skrivelse af 9. september
1976 nedsatte justitsministeriet
en arbejdsgruppe med politidi
rektør Poul Eefsen som for
mand til at undersøge mulighe
derne for en effektivisering af
den lokale katatrofeplanlægning. Som emner, der særligt
ønskedes undersøgt, blev i
skrivelsen fremhævet:

side 110

1. Mulighederne for at styrke
den lokale katastrofeplan
lægning.
2. Kommunikationen mellem
indsatsenhederne for de
forskellige korps.
3. Ledelsen af indsatsen i ka
tastrofetilfælde.

Ikke flere penge til
brandvæsener

Arbejdsgruppen kom til at be
stå af følgende:

Indhold:
Katastrofeplanlægning
og skadestedsledelse
side 106

Falcks
mindretalsudtalelse

side 113

Den nye
vagtcentral-struktur
side 116

Manglende husnumre
og slkkerhesseler
side 119

Grønland
side 121

EFG-uddannelse
side 127

Redningsberetninger m.v.
side 129

Dansikring
side 135

Smånyt og breve
side 138

Materiel, Personalia m.v.
side 145

Forsiden:
Eksplosionsulykke på Stlgsnæs.
Hvem vil få ledelsen I
fremtiden?

Direktør Arno Andersson,
Falck
Vicepolitimester A. Baun,
Rigspolitiet
Civilforsvarsleder S. Damgård,
Roskilde
Politidirektør Poul Eefsen,
København
Politimester Mogens Grau,
Gladsaxe
Direktør Gunnar Haurum,
Statens Brandinspektion
Brandchef J. Brade Johansen,
Gentofte
Korpschef I. A. Brask Thom
sen, Civilforsvarsstyrelsen

Arbejdsgruppen har i 1977 ud
arbejdet en vejledning i kata
strofeplanlægning og således
besvaret spørgsmål 1. Med hen
syn til kommunikationen mel
lem indsatsenhederne fra de
forskellige korps har arbejds
gruppen i 1980 nedsat en under

arbejdsgruppe, der skal vurdere
dette spørgsmål nærmere. I
denne arbejdsgruppe repræsen
terer driftschef I. W. Andersen
Falck.
Med hensyn til spørgsmål 3, le
delsen af indsatsen i katastrofetilfælde, har arbejdsgruppen
afholdt en lang række møder,
og disse har resulteret i en del
betænkning, som vi fra Falck
langt fra er enig i. Det er tan
ken, at denne delbetænkning
snarest skal afleveres til Justits
ministeriet, bilagt en mindre
talsudtalelse fra Falck.

BRANDINSPEKTØREN
SOM INDSATSLEDER
Første afsnit i delbetænkningen
fra Justitsministeriets arbejds
gruppe indeholder dels et for
søg på at definere begrebet katastofe - hvem har ikke prøvet
dette før? - og dels en oprems
ning af nogle katastrofer fra de
seneste år. Afsnit III er helliget
en opremsning af nogle kata
strofetyper og et forsøg på at
systematisere skadeafhjælpnin
gen i forbindelse med disse.
Afsnit IV omhandler ressort
forholdene ved katastrofebe
redskabet og giver som sådan
ikke anledning til de store be
mærkninger. I afsnit V er der
en opremsning af katastrofele
delse og -planlægning i Norge,
Sverige og Tyskland.
Afsnit VI omhandler gældende
bestemmelser omkring kata
strofeledelse, og det er her mere
end tydeligt for os, at man kon
stant forsøger at gøre opmærkHJÆLP 4/5 00
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Mangler der en teknisk ledelse ved togulykker???

som på de tilfælde, hvor brand
inspektører indtager en central
skikkelse i den forbindelse.
Afsnit VII omhandler katastro
feledelse med nogle overvejelser
og forslag. I de generelle be
mærkninger omkring ledelse
gøres opmærksom på, at det
næppe kræver nogen ledelse,
hvis to brandfolk slukker ilden i
en frituregryde, eller hvis en
færdselsulykke giver anledning
til, at en politipatruljevogn, en
HJÆLP4Æ80

ambulance og en kranvogn
kommer til stede, hvorefter am
bulancepersonalet befrier den
tilskadekomne og bringer ham
til hospitalet, og den forulykke
de bil hejses op i kranvognen og
køres bort, medens de to politi
betjente dirigerer færdslen. Der
konkluderes i første afsnit, at
katastrofeledelse bør fremtræde som en overbygning af den
ledelse, der etableres ved den
mindre omfattende begivenhed.

I punkt B begynder betænknin
gen at tale om begrebet »tek
nisk ledelse«, og her gælder det
om at holde øjne og ører stive.
Først er der en opremsning af
nogle overvejelser angående en
gældende ordning, hvor man til
stor forundring kan se, at Falck
opiræder med at fjerne tilska
dekomne, indespærrede og
fastklemte udenfor hovedstads
området uden anden teknisk le
delse end politiets og uden no107

gen hjemmel. Der er set bort fra
det faktum, at der siden 1962
har eksisteret en kontrakt mel
lem Rigspolitiet og Falck, hvor
efter politiet er berettiget til at
rekvirere Falck’s indsats på om
råder, som politiet skønner er
nødvendige i aktuelle situatio
ner. Den eneste trøst man kan
have i den forbindelse er dog, at
der for så vidt angår hoved
stadsbrandvæsener i Køben
havn, Frederiksberg og Gentof
te heller ikke er hjemmel til, at
udføre ambulance- og red
ningstjeneste. Det dækkes un
der ordet »praksis«.
Efter denne opremsning kom
mer der nogle vurderinger
fra arbejdsgruppen. Det frem
går således, at arbejdsgruppen
indgående har drøftet de for
skellige forhold omkring red
ning og tilskadekomne, især
indenfor de 3 hovedstadskom
muner. Hvem der har ledelsen
af indsatsen i en katastrofesi
tuation beror efter arbejdsgrup
pens opfattelse i virkeligheden
på tilfældigheder og giver an
ledning til tvivl og uklarhed.
Det påstuleres samtidig, at le
delsen skifter fra brandinspek
tør til politiet, når branden er
slukket.
Det er efter arbejdsgruppens
opfattelse ikke forsvarligt, at
der fortsat hersker tilfældighe
der og uklarhed med hensyn til
ledelsesforholdet i de nævnte
katastrofetilfælde. Der bør sta
digvæk efter arbejdsgruppens
opfattelse tilvejebringes helt
klare retningslinier, idet mangel
heraf i påkommende tilfælde
kan give anledning til diskussio
ner og måske forsinke en effek
tiv skadehjælpende indsats med
tab af menneskeliv og værdier.
KUN EN BESTEMT LEDER
En samlet indsats, ledet med
overblik over situationen, er ef
ter arbejdsgruppens opfattelse
nødvendig, og denne indsats
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må ledes af en bestemt person,
som er klart udpeget på for
hånd. Det er en afgørende for
udsætning for organiseret ind
sats på et skadessted, at der ik
ke hersker tvivl om, hvem der
har ansvaret for indsatsen, at
kommandoforholdet herefter
er entydigt, og at enhver, som
indsættes, er bekendt med dette
kommandoforhold.
Arbejdsgruppen foreslår på
dette grundlag, at den tekniske
ledelse i tilfælde af katastrofer i
almindelighed bør tillægges den
lokale brandinspektør, men til
føjer, at brandloven ved lejlig
hed bør ændres, således at den
omfatter brand og redning i vi
dere betydning.
Med hensyn til, hvornår den
tekniske ledelse, brandinspek
tøren, skal tilkaldes, foreslår
arbejdsgruppen, at Statens
Brandinspektion udsender nær
mere regler herom.

UDDANNELSE
NØDVENDIG
Når brandinspektørerne skal
varetage den tekniske ledelse -

også i tilfælde af tilskadekomne/indespærrede/fastklemte bør deres uddannelse efter ar
bejdsgruppens opfattelse sup
pleres med en redningsteknisk
uddannelse og en yderligere le
deruddannelse. Det påpeges, at
brandinspektører, som ikke har
denne uddannelse, forholdsvis
hurtigt kan få den fra Statens
Brandinspektion.
(Der
er
»kun« ca. 800 personer, der
skal på kursus, hvis brand
inspektørvagten skal dækkes).

REGIONAL LEDELSE
Et forslag fra Falck, hvorefter
der på forhånd blev udpeget et
ganske lille antal særligt kvalifi
cerede ledere til på regionsbasis
at varetage den tekniske ledelse
i tilfælde af katastrofer, er næ
sten fejet af bordet. Betænknin
gen indeholder en halv side om
dette forhold, med det konklu
deres, at en sådan ordning vil
medføre komplikationer netop
i de tilfælde, hvor der i dag er
usikkerhed og tvivl. Derfor
konkluderer arbejdsgruppen endnu en gang - at ledelse og

ansvar bør forblive hos den lo
kale brandinspektør.

KOORDINERENDE
LEDELSE
Som en overbygning på syste
met med ledelse, stiller arbejds
gruppen nogle retningslinier for
politiets koordinerende indsats.
Det fremgår af disse retningsli
nier, at politiet kan varetage
funktioner i forbindelse med
formidling af indsatsen, og tage
beslutninger i spørgsmål, som
ikke officielt eller udelukkende
henhører under den tekniske le
delse. Der kan altså i givet fald
blive tale om, at politiet vil gri
be ind i den tekniske ledelses
(brandinspektørens) dispositio
ner, men som regel kun efter
samråd med denne. Og så er
man jo lige vidt.
FALCK I MINDRETAL
Fra Falck’s side blev vi indbudt
til at deltage i arbejdsgruppen,
og vi har troligt fulgt dens ar
bejde, dels ved en række møder
afholdt med korte mellemrum,
og dels nogle meget store hvile-

Medens Københavns Brandvæsens ambulancer kørte I pendulfart til og fra togulykke I København, holdt
Falck pænt på ulykkesstedet og ventede med 15 ambulancer
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perioder mellem møderne. Det
skal ikke nægtes, at arbejds
gruppens resultat ikke ligefrem
er vor »kop the«. Til støtte for
vore synspunkter har Falck ud
arbejdet en mindretalsudtalel
se, som her gengives i sin fulde
ordlyd. Vi føler os i denne for
bindelse nærmest som prakti
kerne, og vi har meget svært
ved at se, hvorledes Justitsmini
steriets arbejdsgruppes forslag
om en lokal brandinspektørs
tekniske ledelse på et katastro
fested skal harmonere med alle
de krav, der stilles til den per
son, der i givet fald får overdra
get ledelsen på et sådan sted.
Det er bekendt som hovedregel
et deltidsjob at være brandin
spektør, og da Statens Brandin
spektion samtidig meget hårdt
håndhæver bestemmelsen om
brandinspektørvagt, har man
ikke en gang sikkerhed for i et
bestemt område på el bestemt
tidspunkt, at det bliver brand
inspektøren, der kommer og
udøver sine beføjelser. Det kan

lige så godt være en af brandin
spektørerne udpeget stedfor
træder, og i disse tider kan man
vel næppe forestille sig, at Sta
tens Brandinspektion skulle få
held til at fordre, at brandin
spektørerne rundt omkring i al
le landets 279 kommuner kon
stant skal være til rådighed for

deres deltidsjob i udryknings
tjenesten og dermed give afkald
på ferier og fritid.

Betænkningens videre forløb i
»systemet« vil vi nøje følge
sammen med vore personale
gruppers repræsentanter.

Falck’s mindretalsudtalelse
Dissens:
I betænkningens afsnit VII, punkt A/»Generelt om ledelse« påpeges, at
»det må derfor anses for meget væsentligt, at ledelsen i tilfælde af en katastrofe
fremtræder som en overbygning på den ledelse, der etableres ved den mindre
omfattende begivenhed«.
I samme afsnit, punkt B/»Overvejelser angående den gældende ordning« påpeges, at
»Hvem, der har ledelsen af indsatsen i en katastrofesituation beror i virkelighe
den på tilfældigheder og giver anledning til tvivl og uklarhed«.

Samtidig påstuleres det, at ledelsen af den skadeafhjælpende indsats skifter fra brand
inspektøren til politiet, samt at
»Hvis der er brand på en del af et skadessted og tilskadekomne/indespærrede/
fastklemte på en anden del af skadesstedet, er der 2 ledelser, og ledelsen forskel
lig på de 2 steder (brandinspektøren og politiet)«!
I samme afsnit påpeges, at
»en samlet indsats, ledet med overblik over situationen, er nødvendig, og denne
indsats må ledes af én person, klart udpeget på forhånd«.
110
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I samme afsnit, punkt C/»Forslag angående den tekniske ledelses placering«, påpeges
det i betænkningen, at
»I overensstemmelse med, hvad der gælder i tilfælde af brand og uheld med far
lige stoffer, og hvad der i praksis gælder i de 3 hovedstadskommuner, bør den
tekniske ledelse af indsatsen mod skaden som almindelig regel tillægges den lo*
kale brandinspektør«.

I betænkningens afsnit II/»Nogle katastrofer fra de seneste år«, opremses enkelte typer
på katastrofer inden for de seneste år.
Det er DE DANSKE REDNINGSKORPS opfattelse, at ingen af de i afsnit II oprem
sede danske katastrofetyper har givet anledning til nogen som helst tvivl eller uklarhed
med hensyn til ledelsesforholdet, for så vidt angår ambulance- og redningsindsatsen.
Det er ligeledes DE DANSKE REDNINGSKORPS opfattelse, at det ledelsesskift, der
omtales i betænkningens afsnit VII, overhovedet ikke finder sted i praksis, og er udtryk
for påpegning af et fiktivt problem.
DE DANSKE REDNINGSKORPS kan som hovedregel ikke være enige i, at den tekni*
ske ledelse på et katastrofe- eller ulykkessted tillægges den lokale brandinspektør.
Denne manglende enighed fra DE DANSKE REDNINGSKORPS side er overfor ar
bejdsgruppen motiveret på følgende måde:
1. Efter Statens Brandinspektions meddelelse nr. 49 udføres den lokale brandin
spektørs funktioner af en »brandinspektørvagt«, hvilket betyder, at ledelsen
af et katastrofested i givet fald tillægges den person, der beklæder brand
inspektørens funktion på det pågældende tidspunkt, f.eks. i tilfælde af
brandinspektørens ferie, fravær eller sygdom m.v. Denne person er således
ikke forudset uddannet i teknisk ledelse og kan eksempelvis i en given kom
mune være en vicebrandinspektør uden anden uddannelse eller erfaring end
den brandmæssige.
2. Det forekommer ganske umotiveret at overdrage den tekniske ledelse af red
ningstjenesten på et katastrofested til en lokal brandinspektør, da denne efter
korpsets opfattelse ikke har fornøden praktisk indsigt i eller rådighed over en
egentlig redningstjeneste.
3. Da antallet af situationer, der efter betænkningens definitioner må betragtes
som katastrofesituationer, vil være yderst begrænset, kan det betyde, at en
brandinspektør som teknisk leder på et ulykkessted måske først kommer ud
for en ledelsessituation, omfattende andet end brandslukning- og for
ureningsulykker, adskillige år efter, at han har modtaget den fornødne ud
dannelse. Efter DE DANSKE REDNINGSKORPS’s opfattelse vil den fore
slåede uddannelse, omfattende samtlige brandinspektører, derfor ikke have
nogen større betydning.

Det har været DE DANSKE REDNINGSKORPS’s håb, at man under arbejdsgrup
pens drøftelser af nærværende betænkning ville nå frem til en fastholdelse af det nuvæ
rende system for afvikling af større ulykker og katastrofer i praksis, hvorefter hver en
kelt faglig komponent møder op på ulykkesstedet med egne tekniske ledere og eget
mandskab, og at de øverste tekniske ledere fra hver komponent samles under politiets
koordinerende ledelse i et lederteam, der kan drage omsorg for en kvalificeret og hen
sigtsmæssig afvikling af katastrofestedet. Herved vil det blive sikret, at regional lederekspertice bliver anvendt fremfor en lokal brandinspektørs eller stedfortræders ledelse.
HJÆLP 4Æ 80
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De i betænkningen anførte positive henvisninger til de tre hovedstadskommuner, hvor
brandsinspektøren efter praksis er tillagt den tekniske ledelse af såvel ambulance- som
redningsindsatsen, finder DE DANSKE REDNINGSKORPS irrelevante, idet korpset
har flere eksempler på, at denne ordning ikke fungerer efter hensigten, som følge af
brandinspektørens mange funktioner på skadestedet.
Til støtte for synspunktet, at hver enkelt fagkomponent møder frem med egne tekniske
ledere, der ikke stilles under en lokal brandinspektørs/stedfortræders ledelse, kan der
for DE DANSKE REDNINGSKORPS vedkommende fremføres:
1. Falck’s ambulance- og redningsmateriel tilhører FALCK og kan efter korp
sets opfattelse ikke stilles under andres kommando, med mindre der forelig
ger et landsomfattende kontraktforhold eller en beslaglæggelse.

2. Falck’s egne ledere har ikke alene et omfattende praktisk kendskab fra det
daglige arbejde, men tillige gennem uddannelse og kursusvirksomhed et godt
kendskab til såvel ambulance- som redningsarbejde samt til det materiel, der
skal indsættes.
3. Falck har i henhold til overenskomst med Amtskommunerne gennem Amts
rådsforeningen fået overdraget at udføre den praktiske ambulancetjeneste
uden for Storkøbenhavn, herunder ledelsen af denne.
4. Efter Falck’s opfattelse er redningstjenesten i Danmark med indsats af kata
strofemateriel, kran- og bjærgningsvogne samt specielt redningsmateriel
knyttet nærmere til ambulancetjenesten end til brandtjenesten.

5. Over for Falck’s ledelse og medarbejdere vil det blive yderst belastende at
overdrage ledelsen af deres indsats i forbindelse med ambulance- og rednings
tjeneste til en lokal brandinspektør eller en person, der udøver dennes funk
tion på et givet tidspunkt.

Som anført i arbejdsgruppens betænkning vil en overdragelse af den tekniske ledelse på
et katastrofested til den lokale brandinspektør medføre en yderligere uddannelse under
Statens Brandinspektions regie. Denne uddannelse vil i så fald omfatte samtlige pri
mærkommuners brandinspektører og derfor være forbundet med meget væsentlige om
kostninger, der efter DE DANSKE REDNINGSKORPS‘s opfattelse ikke vil stå i et ri
meligt forhold til den forventede betydning og effekt.
På baggrund af de anførte synspunkter vil Falck foreslå følgende to muligheder i for
bindelse med indsatsledelse på et katastrofested:
1. Den enkelte myndighed, institution m.v., der indsættes til bekæmpelse af
skader, har ledelsen af deres egen indsats til løsning af de opgaver, der måtte
påhvile dem i henhold til opgave- og ansvarsfordeling, eller efter ordre fra en
overordnet koordinerende ledelse under politiets regie.
2. En teknisk indsatsledelse på regionsplan, forlods udpeget af Justitsmini
steriet.

Falck er i øvrigt af den opfattelse, at insatsledelse i forbindelse med ulykker, herunder
større ulykker og katastrofer, ikke kan gøres til genstand for motiverede forslag, med
mindre alle ansvarlige myndigheder, herunder Amtsrådsforeningen i Danmark og
Kommunernes Landsforening, har haft lejlighed til at ytre sig.
Som følge af foranstående vil Falck foreslå, at nærværende betænkning ikke vil medfø
re nogle umiddelbare ændringer i love eller bekendtgørelser.
112

HJÆLP 46 80

Ikke flere penge
til brandvæsener
i 1980’erne
Rådmand Hans Bruusgaard, Ålborg:

Rådmand Hans Bruusgaard fra
Ålborg er medlem af Justitsmi
nisteriets brandråd. Samtidig er
han bestyrelsesmedlem i Kom
munernes Landsforening og ikke mindst - formand for
Landsforeningens Lønudvalg.
På Dansk Brandinspektørfore
nings årsmøde for nylig holdt
rådmand Bruusgaard et meget
inspirerende foredrag, hvori
han gjorde det klart, at de gyld
ne tider for brandvæsenerne
nok må påregnes at blive erstat
tet af en vis tilbageholdenhed i
1980’erne. Vi har aflagt besøg
hos rådmand Bruusgaard, for
at få uddybet synspunkterne en
lille smule.
O-VÆKST
- Jeg kan tage mit udgangs
punkt i, at regeringen fastlagde,
at primærkommunerne måtte
regne med en 3% vækst i 1980,
en 2^0 vækst i 1981, IVo i 1982
og siden arbejde sig hen mod
den såkaldte O-løsning. Det be
tyder, at også kommunernes
brandvæsener må regne med, at
der ikke umiddelbart er penge
på bordet til materiel og mand
skab.
- Der er dels tale om en stagna
HJÆLP 4/5 80

tion i realvæksten, og dels tale
om en aftale om at indskrænke
lånemuligheden og det tilladte
likviditetsforbrug for primær
kommunerne.
- Begrænsningerne er lagt oven
på kommunerne for at få loft
over såvel skatter som forbrug.
Den nedsatte forbrugsvækst må
nemlig ikke give sig udslag i

nedsættelse af skatterne. Og
kommunerne følger regeringens
henstilling.
- 1 hver kommune sker der en
prioritering af opgaver. Hvis en
kommune f.eks. vil gøre noget
ekstra for skoleområdet, vil det
betyde, at det må gå ud over an
dre områder i kommunen f. eks.
vejvæsenet.

Det kan være, at brandvæsenerne også snart skal til at spare på
brændstof * og tage cyklerne frem
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- I et kommunalt budget er der
åbnet mulighed for en sådan
prioritering, og det betyder for
mentligt, at man mange steder
må påregne at Civilforsvaret og
brandvæsenet må gå ind i en de
bat om besparelser på lokalt
plan.
- For brandslukningens ved
kommende vil kommunerne
vurdere den standard, der i
øjeblikket er, og man vil i høje
re grad end hidtil kunne påreg
ne økonomiske overvejelser,
når det gælder anskaffefse af
materiel og supplering af mand
skab.
- Som medlem af brandrådet er
det min opfattelse, at standar
den holder på brandsluknings
området - både når det gælder
kommunale brandvæsener og
når det gælder Falck.

SEKS MANDS UDRYKNING
- Det økonomiske har ikke
mindst med mandskabet at gø
re, derfor har jeg også sagt til
direktøren for Statens Brandin
spektion, Gunnar Haurum, at
han godt kan pakke sine ønsker
om en 8-mands-udrykning ned i
skuffen indtil videre. Fra Kom
munernes Landsforening vil vi
fastholde den aftale, der bl.a.
er med Falck, der går ud på, at
normal-udrykning består af 6
mand inden for 5 minutter. Vi
vil formentlig også gå ind i
overvejelserne om, hvorvidt det
er nødvendigt ved brandvæse
ner med tilkaldemandskab at
tilkalde alt mandskabet, blot
fordi der er en mindre brand.

ARBEJDSTID
- Kommunerne og Falck bør ef
ter min opfattelse i højere grad
gå sammen om vurdering af Ar
bejdsmiljøloven, der ikke må
anvendes til lønforbedringer.
Af økonomiske grunde bør
overvejelserne om miljølovens
konsekvenser være koordineede
og fremføres samlet.
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Hjemmeplejetilbud fra Falck er
blevet godt modtaget I kommu
nerne rundt omkring

DØGNSERVICE
- Hjemmeplejeordninger og an
dre sociale ordninger, der med
fører døgnvagt på en vagtcen
tral, bør efter min opfattelse
også være områder, hvor Falck
og kommunerne kan gå sam
men og finde fornuftige løsnin
ger, der formentlig vil være bil
ligere, end hvis hver instans la
ver sit eget døgnapparatur.
Hvis apparatet hos Falck kan
udnyttes, vil kommunerne må
ske på den måde kunne komme
til at få den fordel, at Falcks to
tale udgifter vil stige mere lang
somt, end de ellers ville have
gjort.

SAMARBEJDET MED
CIVILFORSVARET
- Personlig er jeg stadigvæk af
den opfattelse, at der også mel
lem Civilforsvar og brandvæsen

kan skabes bedre løsninger, end
dem vi har i dag. Civilforsvaret
har efter min mening på lands
plan stået lidt i skyggen af
brandvæsener. Vi bør styrke
Civilforsvaret, og hvis man ik
ke har råd til både og, må man
prøve at udnytte de fælles bud
getter.
- Hvis man skal have vagttid på
en brand- eller Falck-station be
talt som arbejdstid, må disse
mennesker have noget at lave i
deres vagttid, eksempelvis CFarbejde - eller som Falck udnyt
ter dem til autohjælp og ambu
lancetjeneste.
- Vi kan ikke økonomisk se på,
at folk, der bliver betalt for ar
bejdstid, ikke har noget at lave i
den tid, de er på arbejdet.

REGERINGEN
OPMÆRKSOM
- Når man lægger loft over de
kommunale budgetter, må man
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anstændigvis også lægge loft
over nye opgaver i form af lov
forslag, der pålægger kommu
nerne nye opgaver. Så er det
klart, at vi siger til regeringen:
»Inden vi beregner realvæk
sten, skal vi have ekstra bevil
linger til hver ekstra opgave,
som I målte foreslå.«

SUND KONKURRENCE
- Vi har ikke i brandrådet haft
nogen fornemmelse af, at
Falck’s materiel og mandskab i
forhold til kommunale brandvæseners er ringere eller bedre.
Standarden er høj og nogenlun
de lige.
- Det er dog lettere for os i
kommunerne at stille krav, når
man har en kontrakt f.eks. med
Falck, end når man skal hen og
have fal i tegnebogen, hver
gang man stiller kravet.
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- For mig at se er der en meget
sund konkurrence i det nuvæ
rende system med kommunale
brandvæsener og Falck.
- Denne konkurrence gælder
ikke blot materiel og mand
skab, men også med hensyn til
kvalitet, hurtighed og effektivi
tet. Mennesker har som regel
ikke så høj en moral, at de kan
tåle på lang sigt at være mono
polister.
Men jeg vil personligt ikke være
med til, at konkurrencen skal
gå hen og blive ensidig, fordi
tendensen i dag går mod, at
ting, der er løst udmærket på
privat grundlag, absolut skal
høre ind under del offentlige.
Der er vi inde i el forhold om
kring de enkelte kommuners
valg af brandvæsen, og del er
en diskussion, hvor det langt
fra er sikkert, al der udelukken
de bliver truffet beslutninger på
økonomisk grundlag...

Fremtidens Falck:

OC døgnvagt
centraler
- Der vil hverken blive tale om
fyringer eller ansættelsesstop.
Måske snarere tværtimod. Det
er bedre koordination og lang
sigtede, nødvendige besparelser
i administrationen, det går på.
Ingen panik, men velovervejet
planlægning for fremtiden.
Sådan siger direktør Jørgen
Falck i en kommentar til det
forslag om den ny struktur for
vagtcentralerne, som et ad-hoc
nævn under VIRKSOMHEDS
NÆVNET er fremkommet
med.
Der er tale om en skitse, der går
på, at de nuværende 108 vagt
centraler på lang sigt skal cen
traliseres til 60-70. Af dem skal
ca. 25 være store, døgnbetjente
områdevaglcentraler, der skal
koordinere assistancerne for de
132 stationer og 40 brand- og
hjælpestationer. Det vil altså si
ge, at antallet af stationer og
deres spredning over hele landet
bliver bevaret.

Jan Assentorp
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Carl Erik Andersen

Alfred Dam
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Groft sagt er det telefontjene
sten, der bliver centraliseret.
Det vil betyde en bedre service
og en mere decentral udryk
ningstjeneste, fordi der bliver
mere mandskab til at køre om
natten, når vagtmesteren på
den lille station bliver fri for at
tage imod de to til tre telefon
opkald, der normalt kommer
på en ganske almindelig natte
vagt.
Udvalget
Det udvalg, der siden august i
fjor har arbejdet med en ny
struktur for vagtcentralerne,
har bestået af afdelingsleder
Jan Assent orp fra København,
som var udvalgets formand.
Herudover deltog vagtmester
Carl Erik Andersen, Rødovre,
redder Søren Andersen, Ål
borg,
stationsleder
Alfred
Dam, Viborg, redder Knud
Hansen, Kolding, redder Julian
Joensen, Vesterbro, distriktsle
der Erik Johnson, Hillerød, ad
ministrationschef Steffen Mor
tensen, København, redder
Kurt Nygaard, Holstebro, og
assistent Niels Sørensen, RudsVedby.
I sin betænkning understreger
udvalget, at der er tale om et
perspektiv for den fremtidige
vagtcentralbetjening af statio
nerne. Nævnet har ikke taget
stilling til konkrete rationalise
ringer og ændringer i normerin
gen af personale, men har ude
lukkende anvist en model for,
hvordan stationsdriften kan ra
tionaliseres.

Knud Hansen
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Der er altså som sagt tale om en
hovedskitse, som skal til høring
i alle personalegrupper inden,
der bliver lavet en detaljeret
plan.

Baggrunden
Udvalget gør i sin betænkning
opmærksom på den udviking,
der for øjeblikket præger sam
fundet. Dels kravet om medind
flydelse og dels udviklingen in
denfor EDB.
Hvis vi tager medindflydelsen
først, så mener udvalget, at
man sagtens kan bevare, ja,
måske endog udbygge den de
centrale
udrykningstjeneste.
Men med hensyn til betjeningen
af vagtcentralerne mener udval
get, at det af økonomiske årsa
ger er nødvendigt at centrali
sere, fordi det i det lange løb vil
være alt for økonomisk bela
stende at have en vagtmester
ordning på alle vagtcentraler.
Og så til teknikken. Udviklin
gen inden for datateknikken vil
i løbet af få år gøre det muligt
at effektivisere driften af statio
nerne. En computer på område
vagtcentralen vil let kunne
overvåge, hvor mange vogne og
mandskab, der er til rådighed
fra de stationer, der er tilsluttet.
Derved kan man få en bedre
koordinering og undgå begre
bet »vores« og »jeres« abon
nenter.

Vagtcentraler
1 sin betænkning behandler ud
valget vagtcentralerne og ud

Julian Joensen

rykningstjenesten hver for sig.
Det er sket, dels fordi udviklin
gen inden for kommunikations
teknologien giver en masse nye
muligheder og dels, fordi en
centralisering af vagtcentraler
ne ikke nødvendigvis er ensbe
tydende med en centralisering
af udrykningstjenesten. Tvært
imod.
Udvalget foreslår, at de nuvæ
rende 107 døgnbetjente og den
ene dagbetjente vagtcentral på
længere sigt skal ændres til 24
døgnbetjente områdevagtcen
traler, og 37 dagbetjente vagt
centraler.
Områdevagtcentralerne
skal
blandt andet koordinere langtu
rene, de skal koordinere indsat
sen ved større ulykker, de skal
disponere over specialkøretøj
erne, administrere indkaldelse
af frivagtmandskab og sørge
for de beredskabsmæssige for
pligtelser på de enkelte statio
ner. Kort sagt: varetage alarmovervågningen for hele det om
råde, der er tilsluttet og sørge
for, at der er tilstrækkeligt med
mandskab.
Det betyder for det første, at
områdevagtcentralerne må ha
ve en noget større kompetance
end de dag- eller døgnbetjente
vagtcentraler, der er tilsluttet.
Ellers vil det være umuligt at la
ve en ordentlig koordination,
siger udvalget. For det andet
skal der findes en EDB-teknisk
løsning, så mandskabet på om
rådevagtcentralen hele tiden
kan have check på mandskabsog materielsituationen.

Erik Johnson
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Udrykningstjenesten
Ved at lave større områdevagt
centraler vil det være muligt at
sprede udrykningstjenesten rent
geografisk alt efter, hvor store
behovene er.
Det vil også være muligt at be
vare det nære forhold, der man
ge steder er til abonnenterne.
»Lokalkendskabet« bliver be
varet, fordi udrykningerne iflg.
skitsen i højere grad vil foregå
fra lokalområdet, fordi der dér
bliver en mand mere til at køre,
når han ikke længere behøver at
tage
telefonen.
Kunde
ekspeditionerne på de enkelte
stationer bliver opretholdt, der
bliver flere til at køre og større
overblik, siger udvalget i sin be
tænkning.
Men hvad siger ledelsen?

Langsigtet plan
- Det er klart, at der her er tale
om en plan for fremtiden. Den
endelige beslutning vil sandsyn
ligvis blive truffet i løbet af et
års tid, men der er ingen tvivl
om, at en helt ny struktur for
vagtcentralerne først vil være
gennemført om 10-12 år, siger
Jørgen Falck.
- I København er princippet jo
allerede i fuld gang, og det vil
sikkert også blive indført de ste
der, hvor det ellers ville være
nødvendigt at udbygge styrken,
men ellers regner vi med, at det
her er noget, der kommer til at
tage tid.
Jørgen Falck understreger, at
der hverken bliver tale om fy

Steffen Mortensen
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ringer eller ansættelsesstop. Antallet af stationer skal jo ik
ke sættes ned. Og da udviklin
gen i samfundet går i retning af
arbejdstidsforkortelser, betyder
det, at vi skal bruge mere
mandskab.
En ny struktur betyder blot, at
vi ikke skal bruge så meget
mandskab, som vi ellers skulle
have brugt.
- Det er klart, at det vil give
nogle besparelser, men jeg må
understrege, at forslaget pri
mært er lavet for at gøre koor
dinationen bedre.
Vi bliver mere konkurrencedyg
tige, og vi kan få alle mand af
hus, hvis der sker noget virkelig
alvorligt.

I alles interesse
Redder Kurt Nygaard fra Hol
stebro har været med i udvalgs
arbejdet, og han ser ingen per
sonalemæssige farer ved forsla
get.
-Rationaliseringerne vil komme
på alle niveauer i korpset. Og
de er nødvendige. Hvis vi ikke
begynder at rationalisere nu,
men forsætter med de 108 vagt
centraler i al evighed, vil vi ikke
længere være konkurrencedyg
tige. Folk vil simpelthen ikke
have råd til at bruge os.
- Derfor må det være i alles in
teresse, at vi kan yde en bedre
service. Dertil kommer, at det
må være i medarbejdernes in
teresse, at vi ikke »pludselig«
skal bruge 200 nye medarbejde
re, og så i løbet af få år bliver

nødt til at fyre 400. Vi må klart
tage afstand fra flere i det ad
ministrative led og færre i »pro
duktionsleddet«.
- Ved at få en mere central tele
fontjeneste, får vi en bedre ser
vice og større koordinering af
turene. Og så bliver udryk
ningstjenesten mere decentral,
fordi den får mere mandskab.
Kurt Nygaard mener, at spørgs
målet om en totalt udbygget ny
vagtcentralstruktur
er
et
spørgsmål om EDB. - Nogle
frygter måske EDB-fejl, men
det gør jeg ikke. Der vil måske
opstå fejl i koordineringen af
rapporter og udskrivning af
regninger, men det sker jo i alle
firmaer.
- Udrykningsmæssigt vil der ik
ke ske noget, fordi det fortsat
skal køre over telefonnettet.
Distriktsleder Erik Johnson fra
Hillerød mener også, at det er
nødvendigt at rationalisere.
- Vi kan ikke fortsætte i den
gamle skure, hvor en mand skal
svare to-tre telefonopkald på
en nat. Det er nødvendigt, at vi
får et system, der svarer til det,
politiet og andre har. Der vil
heller ikke blive tale om fyrin
ger, fordi systemet ikke kan
gennemføres de første år. Den
naturlige afgang hen ad vejen
vil løse det problem, men natur
ligvis er det nødvendigt, at en
del af personalet får en uddan
nelse, der rent data-teknisk er
bedre end i dag. Men det er
nødvendigt, hvis vi fortsat vil
være konkurencedygtige.

Niels Sørensen
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Efter en diskussion i korpsets
VIRKSOMHEDSNÆVN,
er
det vedtaget at rette henvendel
se til politiet for at orientere
myndighederne om, at en man
gel på anbringelse af husnumre
på private parcelhus og række
husbyggerier m.v. i mange tilfæde kan medføre forsinkelse i
tilfælde af ambulanceudryknin
ger til private hjem.
Falck udfører 160.000 ambulan
ceudrykninger om året. Af dis
se foretages 84.000 i forbindelse
med pludselige sygdomstilfælde
og 20.000 i forbindelse med
ulykker i hjemmet. Da pludseli
ge sygdomstilfælde i høj grad
finder sted i tilslutning til priva
te hjem, betyder det altså i
praksis, at ca. 65% af samtlige
ambulanceudrykninger køres til
en eller anden i forvejen opgivet
adresse, bestående af et vejnavn
og et husnummer.
Ikke mindst om natten opstår
der problemer i forbindelse
med disse ambulanceudryknin
ger. Det er som regel ikke mu
ligt at spørge forbipasserende
om, hvor en eventuel rekvirent
er bosiddende. Man kan godt
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forestille sig situationen, hvor
den ene af et ægtepar bliver syg,
og den anden får drejet 000 og
melder, hvortil ambulancen
skal køre, men derefter er så
hårdt engageret i førstehjælp til
patienten, at vedkommende
selvfølgelig ikke har tid til hver
ken at tage telefonen ved kon
trolopringning eller gå ud og
vinke ambulancen på plads.
Disse problemer kunne have
været undgået, hvis folk i høje
re grad, end tilfældet er nu,
havde sat husnumre ude ved
vejen. Som situationen er i
øjeblikket må ambulancechauf
førerne foretage en eftersøg
ning på vejen for at finde nogle,
der eventuelt kender til ulyk
ken, samtidig med at man for
søger at finde nogle forbipasse
rende, der kan fortælle, hvor
det og det hus ligger, eller hvor
den og den bor.
Med hensyn til vejene er der in
gen problemer mere. Næsten
enhver vej i Danmark har et ty
deligt afmærket vejnavn. Og
det volder ikke nogen proble
mer for Falck-stationerne med
lokale kon at kunne finde frem

til de enkelte veje. Men hvis en
vej for eksempel består af
hundrede huse, så kan det være
svært - når det skal gå stærkt at finde det hus, man skal ind i.
I tilfælde af hjertestop etc. ved
enhver Falck-mand, at der er
omkring 3 minutter fra hjerte
stoppet indfinder sig til en før
stehjælp skal være iværksat,
hvis patienten skal have chance
for at klare sig uden mén. Der
er mellem 3 og 10 minutters
yderligere genoplivningschan
ce, men selv 10 minutter er kort
tid, hvis man først skal tænke
på den tid, det tager at få kon
stateret, at der foreligger en al
vorlig sygdom, dernæst fået
slået alarm til 000, at 000 skal
lade alarmen gå videre til den
lokale Falck-station, at denne
rykker ud, at man når frem til
den opgivne vej, og så skal til at
foretage en eftersøgning for at
finde det rigtige hus.
Vi har fået meddelelse fra Rigs
politiet, at man har videresendt
vores anmodning til Foreningen
af Politimestre i Danmark, og
så må vi jo håbe, at der sker et
eller andet i denne sag.
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Kan Falck-folk ikke lide s-seler
Brev fra en abonnent:
... I de sidste par måneder
har politiet ifølge dagspres
sen skærpet tilsynet med
hensyn til brug af sikker
hedsseler, og der gives bø
der, hvis selerne ikke bru
ges. Med henvisning til en
stedfunden ulykke med en
Falck-ambulance, beder jeg
om, at korpset vil undersøge
om denne redder brugte sik
kerhedssele.
Sandheden er (efter brev
skriverens mening), at så og
sige ingen af Falck’s redde
re bruger sikkerhedsseler.
Er undladelsen den, at de
ligger inde med så dårlige
erfaringer, at de ikke tør bru
ge den? For i så tilfælde bur
de Falck bringe de oplysnin
ger frem til offentligheden.
Eller er det kun almindeligt
sløseri, der just ikke frem
mer forståelsen for fortsat
anvendelse af sikkerhedsse
len.
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Breve af den art er aldrig be
hagelige at modtage. Det er
klart, at der fra korpsets si
de blev iværksat en under
søgelse af det konkrete
hændelsesforløb, der blev
henvist til, men det viste sig,
at selen ikke havde haft no
gen betydning for denne
ulykke. Imidlertid blev der i
Nordjylland foretaget en
uofficiel observation af be
folkningens i almindelighed
og i særdeleshed Falck’s
brug af sikkerhedsseler. I lø
bet af få timer blev tre vejservicevogne og seks ambu
lancer set uden at redderne
anvendte sikkerhedsselen.
Tilstedeværende politifolk
ved observationen var selv
forbavsede over den ringe
brug af sikkerhedsseler, der
tilsyneladende havde fundet
sted indenfor Falck’s regi.
Dette har medført, at korp
set i VIRKSOMHEDSNÆV
NET endnu engang har dis
kuteret sagen. Det blev ved
taget at fastholde vor posi

tive holdning overfor brugen
af sikkerhedsseler. Dette er
jo indføjet i færdselsloven
som en pligt, og der er givet
nogle rimelige dispensatio
ner, hvad angår rednings
folk, der under udryknings
kørsel skal foretage om
klædning m.v.

Det er helt klart, at Falckfolk skal bruge deres sikker
hedsseler. De er der for det
samme.
Der er rulleseler i alle korps
vogne, og der er aldrig nogle
problemer med hensyn til at
få skiftet en dårlig sele etc.
Såfremt det ikke menes at
få den fornødne effekt med
frivillige opslag og opråb, vil
korpsets sikkerhedsudvalg
blive anmodet om at se nær
mere på de sanktionsmulig
heder, der vil være internt
for så vidt angår reddere og
andre Falck-medarbejdere,
der ikke bruger sikkehedssele under tjenestlig kørsel i
korpsvogn.
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Aftenstemning fra Sdr. Strømfjord Air Base

POUL FALCK PÅ GLATIS
For mere end 11 år siden
blev Falck’s ledelse inviteret
af DAC til at besøge Søndre
Strømfjord for herved at få
et indtryk af de lokale for
hold på basen og specielt
for at få indblik i de opgaver,
de danske brandfolk blev
stillet over for, samt af det
brandslukningsmateriel, der
blev stillet til rådighed af
U.S. Air Force.
Hensigten med besøget var
også
at
give
Falck-repræsentanterne en mulighed
for herefter at vejlede eventu
elle ansøgere inden for Falcks
egen organisation, foruden at
være DAC behjælpelig ved ud
vælgelsen at ledende stati
onspersonale, når sådanne
stillinger skulle besættes.

I september måned i år blev
undertegnede inviteret af DAC
til at aflægge et besøg på
Søndre Strømfjord og Thule
HJÆLPE 80

Air Base I perioden 7. til 14. ok
tober for at ajourføre Falcks
indtryk af brandslukningsak
tiviteterne på baserne samt
for
at
lære
det
nye
brandslukningsudstyr,
som
var blevet anskaffet i den mel
lemliggende tid, bedre at ken
de.
I bunden af Grønlands læng
ste fjord ligger Sdr. Strøm
fjord Air Base. Basen er
amerikansk og blev oprettet
allerede under krigen (1942).
Basen har nu to formål, dels
et militært og dels et civilt.
Militært fungerer basen som
mellemlandingsplads
for
amerikanske militærfly, end
videre som forsyningsbase
til de DEW-Lure radarstatio
ner, der ligger øst for Sdr.
Strømfjord. Civilt fungerer
basen som »indfaldsport«
for de fastboende på Grøn
land og for besøgende, idet
basen beflyves af SAS. Vide
rebefordring fra Sdr. Strøm

fjord til andre dele af Grøn
land foretages med Grøn
landsfly.
I overensstemmelse med de
to formål er basen delt i en
militær del og en civil del,
med hotel, KGH-forretning
m.v.

DAC
I begyndelsen af 1960’erne
blev en stor del servicefunk
tioner på basens militære
del overdraget til det danske
firma DAC (Danish Arctic
Contractors). DAC har såle
des i dag ansvar for indkvar
tering, kantinedrift, for tran
sportfaciliteter på basen,
for base-kommunikation, te
lefon, radio, fjernskriver, for
drift af et lille sygehus med
ambulancetjeneste, læge og
sygeplejerskehold m.v. samt
for bygningskonstruktion og
-vedligeholdelse, herunder
for basens BRANDVÆSEN.
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Sdr. Strømfjord
Fire Department
Mange nuværende Falck
reddere har i en kortere eller
længere periode arbejdet
som brandmænd for basens
brandvæsen. I øjeblikket er
ca. 60% af brandmændene
tidligere Falck-reddere.
Mandskabsstyrken
på
brandstationen er på ialt 55
mand. Den øverste ansvarli
ge ledelse har brandchefen
og vicebrandchefen. 4 vagt
mestre deler telefon- og
alarmbetjeningen
og
3
brand- og vicebrandinspektører har ansvaret for de
brand-forebyggende foran
staltninger på basens mili
tære og civile faciliteter.
Den egentlige udryknings
tjeneste består af 3 vagt
holdsledere (assistenter), 8
crew chiefs (redningsføre
re!!) og 34 brandmænd. Dis
se 45 mand arbejder på en
døgnvagt, der minder meget
om den, vi kender fra korp
set.
Brandvæsenets opgaver
Brandvæsenet er primært et
fly crash brandvæsen, hvil

ket betyder, at der skal kun
ne leveres en hurtig og ef
fektiv brandslukning ved fly
styrt samt kunne udlægges
»skumtæppe« på landings
banen til brug ved nødlan
dinger. Brandvæsenet har
også ansvar for brandsluk
ning ved brand i basens mili
tære eller civile bygninger.
Endelig har brandvæsenet
ansvar for de brandforebyg
gende
foranstaltninger,
d.v.s.
bygningsindretning,
automatiske brandmeldere,
placering og vedligeholdel
se af ildslukningsmateriel
samt information til basens
beboere.
Materiellet
Da brandvæsenet primært
er et fly crash brandvæsen,
er hovedhjørnestenen mate
rielmæssigt 3 stk. crash ten
dere type p-4. Umiddelbart
ikke et charmerende køretøj,
men uhyre effektivt. P-4’eren
er et 6 hjulstrukket køretøj
på 425 HK, forsynet med
tagkanon (3000 l/min kaste
længde 50 meter) og front
kanon (1100 l/min kaste

længde 30 meter) samt høj
tryksslange (485 l/min). Be
mandingen af køretøjet er 3
mand: 1 mand forer køre
tøjet, 1 mand betjener kano
nerne og 1 mand foretager
angreb på ilden med høj
tryksslangen. Køretøjet er
forsynet med en vandtank
på 5500 liter opvarmet vand
samt en skumtank på 700 Il
ter og kan sålede tømmes
på mindre end 2 minutter,
hvilket også er den maxima
le tid et fly må brænde, hvis
man skal gøre sig håb om at
redde personer fra flyet.
Brandslukningsstrategien
er, at .en eller flere p-4’ere kø
rer frem mod det brændende
fly (med vinden bagfra). I
den rigtige afstand affyres
kanonerne samtidig i korte
stød, medens køretøjerne
stadig er i fart. Når man er
nået helt frem til det bræn
dende fly, suppleres den en
delige brandslukning evt. af
et angreb med højtryksslan
gerne og personredning kan
påbegyndes.
Som supplement til p-4’erne
råder brandstationen over 2
vandtankvogne å 5500 liter

Redningsvogn, vandtankvogn samt 1 p-4’er I aktion ved mindre bygningsbrand
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Det ene vagthold poserer foran fotografen
vand samt en pulver/halonvogn og en rednings-vogn,
endvidere en 19.000 Ilters
vandtankvogn/skumudlægger samt endelig et antal
mandskabsvogne.
Da brandvæsenet også har
ansvar for bygningsbrande,
er p-4’erne herudover forsy
net med et antal B og C slan
ger, som kan anvendes, for
di vandet i tankene er opvar
met til omkring 30°C - men
det siger sig selv, at man
med de grønlandske minus
temperaturer skal undlade
at lukke for det varme vand
før slangerne atter er klar til
sammenpakning.

Arbejdstiden
Det er heldigvis sjældent, at
brandvæsenet er i egentlig
aktion. Det seneste flycrash
skete i 1976, hvor et ameri
kansk C 141 jetfly for
ulykkede under landing med
29 passagerer og besæt
ningsmedlemmer. Selv efter
en yderst effektiv indsats,
lykkedes det kun at redde 4
personer.
De normale opgaver er sluk
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ning af mindre bygnings- el
ler brændstofbrande samt
skumudlægninger på lan
dingsbanen og stand-by ved
flylandinger.
I den resterende bered
skabstid indgår der, foruden
materielkontrol, et omfat
tende uddannelsesprogram.
På brandstationen er ansat
en træningsleder, hvis ene
ste opgave er at tilrettelæg
ge og gennemføre teoretisk
og praktisk træning. Herud
over er der mulighed for at
deltage i kurser i USA.

Fritiden
Da man som døgnvagt har
megen sammenhængende
fritid, ofres der meget på
»sunde« fritidsinteresser. Til
brug for basens personale
findes således gymnastik
sal, motionsrum, bibliotek,
pladebar, bowling-bane, ke
ramikværksted, mørkekam
mer, træværksted, swimming-pool (Grønlands ene
ste) m.v. Om sommeren er
der jagt og fiskerimulighe
der og i øvrigt lejlighed til tu
re i naturen. På basen findes
Danmarks nordligste roklub

samt en flyveklub. Til brug i
de sene timer er der ligele
des bar og restaurant, ofte
med levende musik.
Som en påskønnelse forbrandmændenes
indsats
ved flyveulykken i 1976 gav
US air force tilladelse til, at
brandmændene for egen
regning kunne ombygge et
bådehus ved en nærliggen
de sø til fritidshus. Denne
ombygning er der ofret man
ge timer på, og huset står nu
færdigt. Fritidshuset kaldes
FIREHOUSE 4, efter en lokal
vittighed, og danner om
sommeren rammen om me
gen social aktivitet.

Hvorfor tage til Grønland?
Hvorfor siger så mange
Falck-folk deres stilling ved
korpset op for at arbejde på
Grønland? Først og frem
mest er lønnen god, når der
tages hensyn til de skatte
mæssige fordele. Hertil kan
komme personlige grunde.
Endvidere for nogle en trang
til eventyr'og nye omgivel
ser. Endelig er der mulighed
for avancement og uddan
nelse, der kan være til gavn i
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Brandmændene bor samlet i 3’dle bygning fra venstre • det letter tilkaldelse ved katastrofe
Danmark på et senere tids
punkt.

Korpsets holdning til
Grønlands-farerne
I slutningen af 60’erne var
korpsets holdning den, at
hvis man sagde sin stilling
op for at arbejde på Grøn
land, skulle man ikke regne
med genansættelse. Bag
grunden for denne holdning
var, at det jo var korpset, der
havde Investeret i persona
lets uddannelse til brug i
korpset.
I begyndelsen af 70’erne
ændredes holdningen der
hen, at der blev åbnet mulig
hed for genansættelse på
en af korpsets stationer, for
udsat en ledig stilling. Den
ne holdning er stadig gæl
dende.
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Såfremt DAG udtrykker øn
ske herom, kan 80’ernes
holdning blive den, at der
som supplement til korpsets
uddannelse gives persona
let orlov i 1-3 år for beskæfti
gelse og videreuddannelse i
Grønland/USA. Man kunne
forestille sig, at ledige stil
linger i Grønland blev be
kendtgjort ved opslag på
stationerne, og at der af
korpsledelsen blev foreta
get en vis vurdering af an
søgerne.

desværre kun i Thule i et
døgn, og har derfor ikke no
get grundigt kendskab til
Thule Air Base. Jeg kan dog
oplyse, at brandstationen i
Thule er noget større end i
Sdr. Strømfjord, at hele 80%
af brandmændene på Thule
er tidligere Falck-folk, at og
så Thule Fire Department er
et effektivt brandvæsen, at
der også på Thule findes go
de fritidsfaciliteter, at ind
kvartering og kammerat
skab efter sigende er godt.

Thule Air Base
Min viden om forholdene på
Sdr. Strømfjord Air Base
bygger på en rejse til basen i
perioden 7. til 14. oktober.
Jeg var af DAG inviteret til at
besøge både Sdr. Strøm
fjord og Thule, men jeg var

Det er mit håb, at der ved en
senere lejlighed vil blive mulig
hed for at få et bedre kend
skab til det brandslukningsud
styr, U.S. Air Force har stillet til
rådighed i Thule samt til at få
et nøjere kendskab til forhol
dene iøvrigt deroppe - specielt
hvorledes brandstationen fun
gerer i al almindelighed.
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Fra 7. til 15. juni afholdtes
den traditionelle kæmpe
brandudstilling, DER ROTE
HAHN, i Hannover. Danske
brandvæsener var udstil
lingsmæssigt småt repræ
senteret. Til gengæld fyldte
frivillige brandfolk, kommu
nale brandmænd og Falckledere dog så meget mere
blandt de talrige udstillings
gæster.
Interschutz der Rote Hahn
80 var fra udstillernes side
tænkt som det forum i Euro
pa, hvor henholdsvis leve
randører og opkøbere af al
lehånde sikkerheds-, sik
rings-, brandsluknings- og
ambulancemateriel
m.v.
mødtes. Og i den henseende
må man vist nok sige, at må
let har været nået. På udstil
lingen var alt repræsenteret.
Fra den mindste roterende
blinklampe til hjelmen til
HJÆLP4Æ80

den største lufthavnssprøj
te, der var så stor, at den
dårligt nok kunne movere
sig ind på det store areal i
Hannover, der oprindeligt
blev bygget som ei messe
areal for kontorudstillinger.
For de virkelig interesserede
var der nyheder at hente.
F.eks. er brandvæseners an
vendelse af containersyste
mer så småt ved at vinde
frem. Olieopsugnings- og

andet materiel til imødegå
else af ulykker med farlige
stoffer var også godt repræ
senteret. Og så kunne man
se alle slags lysanlæg og
sindrige platforme til at
hæve sig og og ned med.
Den største repræsentant
på udstillingen var utvivl
somt Mercedes-Benz. Ikke
alene havde den tyske bil
fabrik sin egen meget impo-
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nerende stand med alle ty
per brandslukningskøretøj
er, men der var også anbragt
adskillige
Mercedes-køretøjer på de andre stande. Og
så var der for øvrigt øl til alle
brandmænd, der mødte op i
uniform.

Det er også en måde at
få solgt brandslukningsma
teriel på. For sandt at sige
må man indrømme, at man
ge af de grupper, der besøg
te udstillingen, talte ledere
og medarbejdere ved frivilli
ge brandvæsener, der så
hen til det tyve-årige indkøb
af en ny automobilsprøjte,
og som følge deraf naturlig
vis er fristet til at falde for
det, der glimrer mest, eller
det sted man bliver bedst
behandlet.
For den, der vil på udstilling
i Tyskland, kan vi imidlertid
give et godt råd: Kom aldrig
den sidste dag. Den sidste
dag er udstillerne trætte, og
de begynder at pakke sam
men adskillige timer før ud
stillingen officielt slutter.
D.v.s. at entreindtægten
nærmest er spildt, for de,
der møder op i sidste øje
blik. Til gengæld kan de så
glæde sig over, at de, der
kom først - de første dage formentlig har haft svært
ved at finde materiellet
blandt alle tilskuerne.

Hvis man skal danne sig et
sammenfattende Indtryk af
en udstilling som Interschutz der Rote Hahn, må
det være, konstateringen af,
at det at afholde udstillin
ger, kan være en god måde
at få samlet og præsenteret
nyheder indenfor materiellet
på.
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FALCK-STATIONERNES MARERIDT

Lektor
E. Sonnich Thomsen,
civilforsvarets
kemiekspert

Håndbøger
over
_
farlige stoffer

Da vi i begyndelsen af 1970erne - efter den berømte
Simmersted-ulykke - hjalp
Miljøstyrelsen med at få ud
arbejdet en vejledning over
den* indsats, der skal finde
sted i tilfælde af uheld med
farlige stoffer, var det nok
de færreste, der forestillede
sig, hvilket vanskeligt og
næsten uoverskueligt arbej
de det er at finde ud af, hvil
ke stoffer der i givet fald er
tale om, og hvordan man
sikrer både redningsmand
skabet og civilbefolkningen.
På en del Falck-stationer er
ikke mindre end seks for
skellige håndbøger tilgæn
gelige i tilfælde af uheld. Og
de forslår som oftest ikke.
Man skal næsten være en lil
le kemiker for at finde ud af,
hvad man bør gøre.
Men der er heldigvis også
andre, der arbejder med dis
se ting. Civilforsvaret udgør
som bekendt det såkaldte
Trin III i miljøberedskabet på
landjorden. Og Civilforsva
rets kemiske laboratorium
står til rådighed med eks
perthjælp.
For nylig blev der afholdt et
møde i Falck-Huset, hvor
man dels diskuterede det
nuværende sortiment af
håndbøger, og dels diskute
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rede det samarbejde, der na
turligt må være mellem Civil
forsvaret og Falck i fremti
den omkring disse farlige
stoffer.
Der kom mange gode syns
punkter frem. Lektor E. Son
nich Thomsen fra Danmarks
Farmaceutiske
Højskole,
der står til rådighed for Civil
forsvaret, redegjorde for de
muligheder, der er for at gri
be telefonen og få kvalifice
ret hjælp.

Civilforsvarets
indsatskort for
kemikalieuheld

dækker de fleste uheld. De
øvrige håndbøger, som vi er i
besiddelse af, bør efter min
mening kunne opbevares
mere centralt. Vi skal i en
given situation passe på, at
vi ikke har for megen infor
mation.

Peer Pedersen, Alborg:
- Det, det gælder om for os,
er at sikre os selv og redde
andres liv. Derfor skal vi ikke
rykke ud med et helt biblio
tek på et ulykkessted.

Willy Bruun Christensen,
Rødovre:
- Civilforsvarets kort, som vi
har modtaget på alle Falckstationer, er efter min opfat
telse fremragende på ulyk
kesstedet. Forhåbentlig bli
ver de snart suppleret, så de

Erik Johnson, Hillerød:
- Civilforsvarskortene har
efter min mening nogle me-
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get fine henvisninger, som
man kan drage nytte af.

gen ved, hvor den kommer
fra, hvor den skal hen, og
hvad den indeholder.

Kai Steffensen, Rødovre:

Lars Erik Andersen, Tåstrup:

- Det, der har betydning på
et ulykkessted, er efter min
opfattelse, at vi starter med
at bruge det samme hånd
bogsmateriale som Civilfor
svaret - der skal overtage
indsatsen - også arbejder
efter. Derfor bør der kun væ
re et værk på ulykkesstedet,
men til gengæld et, der dæk
ker alle uheld.

- I øjeblikket eksisterer der
efter min opfattelse på om
rådet noget nær en rodebu
tik. Og det har ikke været en
fordel for os, at Statens
Brandinspektion har været
så voldsomt involveret. De
forsøger mange gange at
knægte det, vi praktikere
gerne vil have op at stå.

Hvis
chaufføren
ikke
taler dansk?

Det nye
radiosystem
er godt

Mikael Falck Andersson,
Arhus:

Steen Thomsen:
- Forudsætningen for, at vi
kan yde en hurtig første
hjælpsindsats, er, at chauf
føren er der, og han taler
dansk, samt at køretøjet er
forsvarligt afmærket efter
reglerne. Det kniber efter
min opfattelse meget med
afmærkning rundt omkring.
Vi frygter alle sammen den
store grå tankvogn, hvor in
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- Det nye radiosystem mu
liggør kobling til det offentli
ge telefonsystem på regi
onskanalen. Derfor kan det
ikke være noget problem på
Falck-stationerne at sætte
sig i forbindelse med kemi
eksperterne. Men lige så
lang tid vi ikke har det for
nødne materiale på ulykkes
stedet, lever vi med frygten
for
en
stor
ulykke.

Konklusion
Efter det nævnte møde, hvor
der deltog en lang række re
præsentanter for Falck-sta
tionerne fra hele landet, blev
det vedtaget, at vi skal in
tensivere samarbejdet med
Civilforsvaret,
og
Ikke
mindst med det kemiske la
boratorium. Det betyder i
praksis, at Falck-stationer
ne, snarest vil modtage en
nærmere orientering om det
te samarbejde.

Samtidig blev det vedtaget,
at arbejde på udførelse af en
REDNINGSHÄNGBOG
III,
der udelukkende skal dække
love og bekendtgørelser m.v.
omkring farlige stoffer. De 2
første
REDNINGSHÄNDBØGER vil således blive fri
for dette emne, men til gen
gæld blive samlet i en speci
el håndbog. Endelig blev der
fra lektor E. Sonnich Thom
sen lovet, at der snarest vil
blive udsendt nogle flere
kort til Civilforsvarets hånd
bog.

Falck vil arbejde for i fremti
den at forsøge at få noget af
det nuværende materiale
centraliseret - eventuelt på
en bestemt vagtcental for
hele landet - der skal råde
over tilstrækkeligt og kvalifi
ceret personale til at kunne
finde de almindeligste infor
mationer omkring farlige
stoffer. Denne vagtcentral
vil så kunne arbejde nært
sammen med andre eksper
ter, og det er ikke umuligt at
forestille sig, at vagtcentra
len vil blive forsynet med et
EDB-system, der skal afløse
de nuværende håndbøger.

*
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STOR
ALARM
PÄ
STIGSNÆS

En lækage på en køletank i
raffinaderiet ved Stigsnæs
på Sjælland blev den 14. juli
1980 kl. 6 om morgenen års
sag til en eksplosionsagtig
brand, der udløste katastro
fealarm til politi, brandvæ
sen og Falck. I løbet af få ti
mer lykkedes det dog brand
væsenet sammen med CF
Kolonnen fra Næstved at få
ilden under kontrol.
Katastrofealarmen indenfor
Falck’s regi forløb planmæsigt, og vi bringer her et ud
drag af de tilsendte minut
rapporter.

Kl. 06.08
Alarm
modtages
på
Falck-stationen i Skæl
skør, der omgående vide
HJÆLP 4/5 ao

regiver den til Falck’s ka
tastrofealarm i Slagelse.
Kl. 06.10
Falck’s distriktsleder ori
enteres og kører omgå
ende til skadestedet.

ulykkesstedet, distrikts
lederen har foretaget
den nødvendige tilbage
melding og givet ordre
til, at der ikke skal ind
sættes mere mandskab
eller materiel fra Falck.
Indtil videre holdes am
bulancer
stand
by.
Falck’s hovedstation (Ve
sterbro) bliver orienteret
med besked om, at der
ikke er grundlag for yder
ligere dispositioner.

KI.06.10-06.13
Ambulancer mobiliseres
i området, ligesom der
for en ordens skyld fore
tages kontrolopringning
til Slagelse politi og
Falck’s hjælpekatastrofecentral
i
Næstved.
Samtidig
orienteres
Falck-stationerne i Vest
sjællands Amt.

Kl. 09.00
Alle Falck’s ambulancer
og redningskøretøjer er
tilbage.

Kl. 06.15-07.00
Ambulancer og brandkø
retøjer samt rednings
vogne er på plads på

Ialt deltog 4 dobbelt ambu
lancer, 4 brandkøretøjer
samt 20 Falck-medarbejdere
i storalarmen.
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Braget
der
kunne
høres
viden
om
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Natten til den 15. juli 1980
vågnede en del Københav
nere ved et kæmpebrag kl.
00.44, der i styrke svarede til
20 af de bomber, der under
2. verdenskrig ødelagde
Shell Huset og Den franske
Skole.
Falck’s hovedstation ligger
få hundrede meter fra Soja
kagefabrikken, hvorfra bra
get kom. Såvel vagtmestre
som ledere og reddere kom
op og stå i en fart. Ikke alene
oplevede man dønningerne
efter braget i form af rudeglas, der klirrede, men samt
lige alarmer på hovedstatio
nen »faldt ud«. Der var nok
at se til.
Kort efter kom alarmen fra
000, hvor man bad om, at vi

gjorde klar til katastrofe
alarm, sendte de disponible
ambulancer i Storkøben
havn og forholdt os afven
tende. Et tilsyneladende
benzinudslip have udviklet
sig til en kæmpeeksplosion.
Ialt 38 Falck-ambulancer
deltog i udrykningen, men
det viste sig heldigvis, at der
kun blev brug for de færre
ste. Et par udpluk fra rødder
nes og ledernes beretninger
fra katastrofestedet:
Falckredder fra Frederiks
berg:
- Jeg ligger som ambulance
nr. 2 i opmarchrækken på Is
lands Brygge. Da vi ankom
kort efter eksplosionen, er
der stadig en hel del kvæsteHJÆLP 4/5 80

de som endnu ikke er blevet
kørt på skadestuen, hvorfor
vi bliver vinket frem af ledere
nede ved indgangen til Soja*
kagefabrikken. Vi bliver dog
hurtigt vinket ind til siden
igen af en deling røgdykkere
og andre brandfolk fra Kø
benhavns Brandvæsen. De
danner kæde over vejen,
hvor vi holder i nærheden af
bygningen ICE. Disse brand
folk gør tydeligt opmærk
som på, at vi fra Falck ikke
skal køre frem til noget som
helst, sålænge Københavns
egne ambulancer kan skim
tes i køen. De forsøger også
at sende os hjem, men det
afslår vi med den motive
ring, at vi ikke hverken gør
det ene eller det andet, før vi
HJÆLP 4/5 80

har fået direkte ordre fra den
vagthavende brandinspek
tør eller fra vores egen ska
destedsleder.
Leder fra Tårnby:
- En Tårnby ambulance fra
Falck ankom på den mod
satte side af ulykkesstedet
og blev indsat, nærmest ved
en tilfældighed. En tilskade
kommen brandmand blev
bragt ud til befordring af to
andre brandmænd, som for
gæves søgte i rækken af am
bulancer efter en af Køben
havns Brandvæsens egne
ambulancer. Brandfolkene
nåede nærmest at blive
uvenner indbyrdes, før en
politimand dirigerede dem
hen til den ventende Falckvogn.

Denne og andre hændel
ser er desværre efterhån
den sædvane ved store
ulykker indenfor Køben
havnsområdet. Korpset
har foreløbig henstillet til
sit personale, at man ik
ke lader sindene komme
for meget op at koge,
men I stedet venter med
at bruge eksemplerne til
der - forhåbentlig - kom
mer en endelig og afgø
rende konfrontation i for
bindelse med den I dette
nummer af HJÆLP om
talte betænkning om ka
tastrofeledelse.
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UBEGRUNDET FRYGT
8. august kl. 15.28, modtog
Falck's hovedstation (Ve
sterbro), besked fra Falck i
Tårnby om, at en Jumbo jet
fra North Wésth holdt i gate
34 i Kastrup Lufthavn med
nogle flygtninge ombord,
der var på vej fra Sverige til
USA.
Flere af flygtningene var
meldt syge, og af frygt for,
der skulle være tale om et
tilfælde, der lignede det ja
panske for nogle år siden i
Lufthavnen, var den lokale
Falck-station blevet bedt om
at holde ambulancer og sy
getransportvogne stand by.
Kl. 15.30 meddelte stations
leder Finn Larsen fra Tårn
by, at han befandt sig ved
indgangen til flyet og havde
situationen under kontrol.
Der var ikke behov for udryk
ningskørsel, idet tilfældene
for det første var ganske
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svage i symptomerne, og for
det andet var af en sådan
karakter, at der ikke var
grundlag for at opskræmme
befolkningen unødigt. Kl.
15.30 orienterede Falck’s
hovedstation 000 alarmcen
tralen med den besked, at
der i første omgang syntes
at være tale om en syge
transportopgave, som Falck
i overensstemmelse med af
talerne gældende for Køben
havns amt og Lufthavnen
kunne udføre alene.

Kl. 15.43 modtog Falck’s
hovedstation besked fra
000, om at Københavns
Brandvæsens
korpslæge
var på vej til ulykkesstedet
med udrykning, idet han
havde stadslægen fra Kø
benhavn med sig i vognen.
Kl. 15.45 kom der besked fra

Lufthavnen om, at man be
nyttede de fra Tårnby væren
de 4 ambulancer samt sy
getransportvogne til at tran
sportere 14 formodede dårli
ge flygtninge til Rigs
hospitalet efter aftale med
dette hospital. Yderligere 6
Falck-ambulancer blev stille
og roligt dirigeret til stede,
og man ventede således på,
at stadslægen og brandvæ
senets korpslæge mødte
frem. Kl. 16.14 var tingene
imidlertid på plads, og ka
rantænebus fra SAS var diri
geret til stedet, idet der må
ske yderligere skulle flyttes
patienter. Dette blev dog ik
ke nødvendigt, og hele alar
men kunne afblæses om
kring kl. 17.00.
Ialt deltog 4 ambulancer, 4
sygetransportvogne
samt
16 medarbejdere fra Falck.

HJÆLP 4/5 80

DANSIKRING PÅ VEJ OP
Som bekendt blev DANSIK
RING A/S til virkelighed i ja
nuar 1980. DANSIKRING
markedsfører alarmerings
anlæg for private og er
hvervsvirksomheder m.v. Ak
tionærer i DANSIKRING er
foruden DANSIKRINGS di
rektør, Peder Kolind, forsik
ringsselskabet Topsikring
og Falck.
Falcks engagement i DAN
SIKRING berører dog ikke
Falck’s samarbejde med øv
rige forsikringsselskaber og
alarmfirmaer. Men korpset
har gerne ville være med i
noget nyt, der måske om
nogle år kan være med til
bedre konkurrence - og der
med bedre apparatur - på
alarmmarkedet.
I oktober måned 1980 indgik
DANSIKRING A/S og Falck
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den længe ventede samar
bejdsaftale, der skitserer vil
kårene for det fremtidige
samarbejde mellem Falck
og DANSIKRING.
Falck overtager
alarmeringen
I den nye samarbejdsaftale
er indeholdt, at Falck sna
rest muligt - hvilket vil sige
foråret 1981 - vil overtage
overvågningen af DANSIK
RINGS alarmer på de sam
me vilkår, som er gældende
for andre alarmfirmaer som
Falck
arbejder sammen
med.
Indtil denne overtagelse fin
der sted vil alle alarmer fra
DANSIKRING, der kræver
udrykning fra Falck, blive
formidlet via vagtcentralen
på Vesterbro. Denne midler

tidige forretningsgang vil
sikre, at alle alarmer be
handles på en ensartet må
de i korpset.
Som regel er der tale om ud
bringning af nøgler i forbin
delse med tyverialarmer m.v.
I den forbindelse er der hel
ler ikke nogen ændringer i
forholdet til DANSIKRING,
hvilket vil sige, at Falck-folkene kun observerer på
alarmadressen, og afleverer
nøglen til politiet, når det
når frem.
Udkørsel af nøgle til Falckabonnenter dækkes som ho
vedregel
under abonne
ment, og i forbindelse med
oprettelse af alarmaftale
mellem kunder og DANSIK
RING, vil DANSIKRING få
kundens Falck-abonnement
oplyst.
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Læser vi Falck’s cirkulærer?
I forbindelse med de fra
Falck-stationerne modtagne
indberetningsskemaer
for
drukneulykker og bådforlis i
sommeren 1980, har vi fore
lagt disse skemaer for flyve
våbnets redningscentral i
Karup. VI var dels interes
seret i at få at vide, hvor
mange ulykker, flyvevåbenet
var blevet tilkaldt til, uden at
vi var med, og dels interes
seret I at finde ud af, om cir
kulære nr. 5/80 af 20. februar
1980 bliver overholdt på sta
tionerne. Forholdet er nem
lig det, at flyvevåbenets red
ningscentral fører rapporter
over hver enkelt mission.
Som bekendt er det nu
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Falck-stationernes opgave
at sørge for at flyvevåbenets
redningscentral og eventu
elt S.O.K. i Arhus bliver un
derrettet hver gang vi mod
tager en melding om bådfor
lis eller drukneulykke.
Resultatet er blevet, at langt
den overvejende del af
Falck-stationerne underret
ter flyvevåbenets rednings
central som foreskrevet i cir
kulæret. Men der er nogle
undtagelser. Da vi har lovet
korpsets VIRKSOMHEDS
NÆVN ikke af nævne navne
på stationer og personer,
der ikke overholder korpsets
regier, med mindre disse har
haft lejlighed til at udtale

sig, og da det vil være en alt
for stor opgave at sende
skemaerne rundt til udtalel
se, vil vi vælge at beskrive
»synderne« i mere generelle
vendinger. Men hensigten er
klar. Stationsledere og assi
stenter og vagtmestre bør i
større omfang end tilfældet
er nu, hæfte sig ved, at der i
forbindelse med særlige
redningsoperationer
etc.
kan være udsendt cirkulære
med nye retningslinier.
Af de indsendte skemaer
kan for eksempel fortælles:
1. Den 2. august 1980 rap
porteres en båd med 2
personer i vanskelighed
er nord for Køge. Der
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2.

3.

4.

5.

til flyvevåbenets red
ningscentral, men politi
et tilkaldes.
Den 3. august 1980 rap
porteres en båd med he
le 9 personer, der sejlede
ind i bundgarn nord for
Køge. Der sker ingen un
derretning til flyvevåbe
nets
redningscentral,
men politiet tilkaldes.
Den 3. august 1980 rap
porteres en mand med
en forlist båd ved Bojden
ud for Hesseløje. Falck
sender ambulance og
redningsbåd, men der
sker ingen underretning
til flyvevåbenets red
ningstjeneste.
Den 9. august 1980 sker
der en alarm til Falck fra
Tambusund i Thy, hvor
en tysker var kæntret
med sin båd på grund af
stormvejr. Der sker ingen
underretning til flyvevå
benets redningstjeneste.
Den 14. august 1980 rap
porteres en ulykke på
Mariager fjord ved Hadsund-broen. Der sker in
gen underretning til fly
vevåbenets redningstje
neste.

6. Den 15. august 1980 rap
porteres en båd i vanske
ligheder ved kysten ud
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rykker ud, der sker ingen
underretning til flyvevå
benets redningstjeneste.
7. Den 20. august 1980 rap
porteres en båd i vanske
ligheder syd for Mols ho
ved. Falck rykker ud, der
sker ingen underretning
til flyvevåbnets rednings
tjeneste.

Sådan kunne vi blive ved.
Det er dog ikke formålet. Til
gengæld er der også adskil
lige tilfælde hvor flyvevåb
nets redningstjeneste er ble
vet
alarmeret forskrifts
mæssigt af Falck, men hvor
Falck-stationerne til gen
gæld har glemt at indsende
de ønskede oplysningsske
maer om drukneulykker og
bådforlis. Vi har kun taget
dette frem for at vise eksem
pler på, at man ved krydsre
vision af forskellige bestem
melser og cirkulærer, godt
kan måle i hvor høj grad sta
tionerne følger hvad der bli
ver sendt ud. At det netop er
blevet nogle bestemte ste
der der er blevet hevet frem,
skyldes ene og alene tilfæl
digheder, idet vi har valgt
kun at offentliggøre krydsre
visionsresultaterne fra au
gust måned d.å.

BREVE UDEFRA
Falck, Ruds-Vedby
Jeg vil gerne takke stationsleder Holm og alle, der deltog i slukningsarbejdet på Kragerup
Gods for den store indsats.
Uden den lynhurtige og raske indgriben var såvel tagkonstruktionen som »veteransamlin
gen« nemt blevet et let bytte for flammerne, og det ville have femdoblet tabet.
Jeg vil især takke stationslederen og de ledende brandfolk, fordi de gav sig tid til at lytte til
mine råd om, hvor jeg peronligt gerne så slukningsarbejdet koncentreret.
I et så specielt tilfælde som dette, er det af største betydning, at kommunikationen er i orden
- og det var den forleden.
Så længe jeg kan huske, har der altid været et fantastisk godt forhold mellem Falck i RudsVedby og Kragerup Gods. Indsatsen ved branden viste, at dette forhold stadig eksisterer, og
det vil jeg gerne bringe jer alle en hjertelig tak for.
Med venlig hilsen
Erik Dinesen

Stationsleder Torben Holm fortæller, at meldingen om brand på Kragerup Gods indløb lidt
over midnat den 8. september.
Meldingen udløste omgående den helt store udrykning med alt det fornødne mandskab og
materiel, der kunne skaffes til veje.
Sprøjte og tankvogn forlod omgående stationen i Ruds-Vedby med vagthavende redningsfø
rer Werner Larsen som leder. - Det var nogle hektiske minutter, indtil jeg selv efter ca. 15 mi
nutter kunne meddele stationen, at branden var under kontrol, fortæller Torben Holm.
Branden på godset var opstået i et halmlagringsrum, hvor et nyinstalleret halmfyr stod, og
hvor der var meget halm. Halmoplagringsrummet er sammenbygget med en tidligere svinestald, og oven over havde godsejer Dinesen sit private »museum« med gamle traktorer, biler,
motorcykler og hestevogne. Gamle, uerstattelige ting.
Brandfolkene returnerede først til stationen i Ruds-Vedby den følgende dag kl. 12.45. I mel
lemtiden var alt halm fjernet fra bygningen og bragt ud til en mergelgrav.
Foruden stationslederen bestod udrykningen i en assistent, vagthavende redningsfører, fire
reddere og otte brandmænd fra Ruds-Vedby. Derudover deltog station Slagelse med assiste
rende belysning, ligesom brandinspektør Sylvestersen fra Høng kommune var til stede
under slukningsarbejdet.

Direktionen, Falck-Huset, København
Det er vist første gang i de mere end 20 år, vi har abonneret på Falck, at vi forleden fik brug
for en større håndsrækning. Det elektriske system i vores bil brød totalt sammen, og min
kone og jeg måtte bugseres fra Viborg til Sorø.
Det var en glædelig overraskelse at opleve den venlighed, imødekommenhed og ekspertice,
vi mødte under hjemtransporten fra stationerne i Viborg, Randers, Nykøbing S og Sorø. Dyg
tige folk - høflige og naturligt hjælpsomme - afløste hinanden på turen.
Tak for den effektive hjælp og det dygtige personale, der gjorde vanskelighederne lettere for
os.
Med venlig hilsen
Gunner Goeskjær
138

HJÆLP 4/5 80

Falck, Bjerringbro
Med disse linier vil jeg gerne takke for en i mine øjne enestående »redningsaktion« udført af
Deres Falck-mand under en kørsel fra Århus til Lemvig.
Et pludseligt opstået motorstop på hovedvej 16 blev på stedet ordnet, så vi kunne fortsætte
kørslen til Deres Vlborg-afdeling. Inden vi fortsatte mod Viborg, havde Deres mand sikret sig,
at vi nu også kunne nå frem på forsvarlig måde, ligesom han over radioen havde informeret
om den opståede fejl og foranlediget, at der blev skaffet en ny reservedel. I Viborg blev fejlen
udbedret på få minutter. Det kalder jeg »Hurtig hjælp - dobbelt hjælp«.
Med venlig hilsen
W. Uebel
Redder Jens Karl Glorup var den hurtige hjælper.

Falck, Assens
Mange tak for perfekt konduite.
Venlig hilsen
Funder
Det var redningsfører Jørgen Krog og redder Ole Hansen, der udviste konduite, fordi de fik
kaldt hr. Funder til live igen efter et hjertestop.

Falck, Lyngby
I forbindelse med oprydningsarbejdet efter eksplosionen på Dansk Sojakagefabrik den 15.
juli 1980 har vi modtaget en overordentlig god og hurtig hjælp af Deres medarbejdere, hvilket
Jeg på selskabets vegne siger tak for.
Den hurtige indsats har været en medvirkende årsag til, at vi har kunnet undgå vandskader
efter det kraftige regnskyl, der satte ind omkring middagstid.
Med venlig hilsen
I.C.I. DANMARK A/S
Kaj Halkjær
Assistancen blev udført af redderne John Vestergård og Flemming Stephansen.

Falck, Grenå
Efterhånden har jeg været medlem af Falck i mange år - i sin tid besluttede jeg at udskifte et
medlemskab af FDM med et medlemskab af Falck.
Jeg har aldrig fortrudt.
Overalt i landet har Jeg modtaget den venligste og mest fortrinlige hjælp, når der er opstået
småproblemer - som f.eks. når en søvnig bilist smækker sin bildør, medens motoren går.
Jeg er lige kommet hjem fra udlandet. Medens Jeg var borte, lånte min søn Mikael vognen til
en lille udflugtstur til vort sommerhus i Fjellerup.
Aldrig har jeg hørt så begejstrede vendinger om Falck og Falcks hjælp, da det viste sig, at bi
len, af grunde, jeg endnu ikke har hørt om, ikke kunne køre - det var vist nok noget med start
relæet. Falck ydede en helt utrolig venlig service, og det vil jeg gerne takke for. Faktisk føler
jeg, at mit årsbonnement er retfærdlggjort alene gennem denne lille hændelse.
Vær så venlig at lade min tak gå videre til de prægtige gutter, der sidder på Jeres Falckstation.
Med venlig hilsen
Thorkild Behrens
Ovenstående assistance blev udført ved et sommerhus i Fjellerup og derpå senere transport
til Århus. Assistancen udførtes af redder Finn Præstholm, Grenå.
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Falck, Ringsted
Herved ønsker jeg at sige Dem og Deres medarbejdere tak for den usædvanlige service, der
biev ydet min kone og mig en mandag aften, da vi ved Fjenneslev tabte udstødningsroret til
vores Lada på grund af tæring.
Ved telefonisk opkald til Deres station forklarede jeg sagen og fik at vide, at der ville komme
hjælp. Kort efter kom Deres medarbejder og fik bilen og os op på redningskøretøjet for at kø
re os til færgen, da vi skulle til vort hjem her i Øster Snede nord for Vejle. På vejen til Slagelse
kontaktede Deres medarbejder stationen i Slagelse for at bede den undersøge muligheden
for at skaffe et udstødningssæt til Ladaen, og for at få det monteret med det samme. Det lyk
kedes at finde et komplet nyt sæt i Nordrup hos Lada-forhandleren der, og da Deres medar
bejder og kollegaen i Slagelse begge var mekanikere af uddannelse og villige til at montere
udstødningsrøret på Falck-statlonen i Slagelse, kunne vi en time efter vor ankomst dertil kø
re videre med bilen helt i orden. Da var kl. 22.00 - og på forhånd regnede jeg ikke med en så
dan service - både fra Falcks side og fra Lada-forhandlerens side - fandtes. Men det gjorde
der altså.
Endnu en gang tak til Falck for god service. De kan være stolte over at have reddere som
dem, der hjalp os mandag aften, både i Ringsted og Slagelse.
Med venlig hilsen
J. Højgård Hansen

Assistancen udførtes af redderne Ole Hoick, Ringsted, og Flemming Salgreen, Slagelse.

Falck, Thisted
Vi vil hermed gerne sige jer tak for den storartede hjælp, I ydede i forbindelse med vor lille
piges fødsel, en mandag i maj måned.
Med venlig hilsen
Ruth og Ole Eriksen

Med ovenstående hilsen fulgte en meget flot buket røde roser. Den lille pige blev født i korp
sets ambulance, lige før Thisted Sygehus, og de to fødselshjælpere var redningsfører Knud
Erik Skalhauge og redder Poul Brogård.

Falck, Aalestrup
Min dybfølte tak til alle, der viste deltagelse ved min kære hustru, Krista Nielsens død og be
gravelse. Tak til familie, naboer og venner. En særlig tak til Falck for den store hjælp, der blev
ydet mig, og som gjorde, at jeg kunne være med. Tak.
Gotfred Nielsen
Hr. og fru Nielsen var impliceret i et færdselsuheld, hvor fru Nielsen mistede livet, og hr. Niel
sen pådrog sig svære kvæstelser. Da fru Nielsen skulle bisættes, blev Falck spurgt, om korp
set kunne bringe hr. Nielsen på en båre til og fra kirken i Aalestrup. Svaret var naturligvis et
ia.

Falck, Frederiksværk
I skal passe på jer selv til lands, til vands og i luften. I hjælper, hvor I kan. I rykker ud med kort
varsel. Bliv ved med det. Vi kan ikke undvære jer.
Og så er der altid en venlig stemme ved telefonen. Jeg havde egentlig tænkt mig at lave et
bånd til jer for at give en personlig tak, men jeg turde ikke.
De bedste hilsner
Una Leiding
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Falck-stationen, Vejle
Da jeg en eftermiddag i maj kaldte Dem for at få min vogn trukket til det stedlige Fiat-værksted, kom De så hurtigt til stede, at værkstedet kunne reparere min vogn i en fart, så jeg kun
ne nå min færge i Juelsminde. Var det Ikke sket, ville jeg have haft 6 timers ventetid til den
næste færge.
De kan derfor sikkert forstå, at jeg er Dem meget taknemmelig for Deres hurtige hjælp.
Med venlig hilsen
Deres Bent Froda
Assistancen blev udført af redder Hans Lilholm

FALCKS REDNINGSKORPS,
København
FALCKS REDNINGSKORPS bedes modtage vor oprigtige tak for god assistance. Min hustru
og jeg var på besøg i Lemvig, hvor jeg blev angrebet af et heftigt influenzatilfælde, og en til
kaldt læge rådede os til at komme hjem snarest muligt, sådan som situationen udviklede
sig.
Som abonnent på FALCKS REDNINGSKORPS henvendte vi os på stationen i Lemvig, og man
reagerede omgående med ambulance og ambulancefly herfra og hjem til Sorø.
Den service vi fik af FALCKS REDNINGSKORPS, var meget god og elskværdig og venlig på
alle måder, og vi var meget glade for den, og jeg vil gerne herved udtrykke min bedste tak, og
også for den omgående hjemsendelse af vor bil.
Med venlig hilsen
Poul Bræmme
Falck, Skive
Lån mig øre,
så du ret min tak kan høre.
For en dag i nødens stund,
brillen sank på havets bund.
Når I jer på flasken slår
når I sprit i blodet får,
er det jeres skyld det hele, blot fordi I ville dele
kår med manden uden briller.
I er vant til jobs, der driller.
Tak for hjælpen. Så stor forståelse, for så små ting, taler sit eget sprog og vidner om en god
atmosfære på en vel ledet arbejdsplads.
Med venlig hilsen
N. Christian Klrkegaard

Fra stationen I Skive oplyses, at man under øvelsesdykning i Skive Havn fandt ovenstående
abonnents briller. Medarbejderne, der deltog i assistancen, var assistent John Jørgensen,
redder Per Christensen og redder Torben Laursen.

Falck, Sønderborg
Herved skal jeg udtrykke min hjerteligste tak for en god behandling og hurtig service, da min
bil gjorde knuder en dag i juni og skulle transporteres til København.
Med venlig hilsen
O. Skaaning

Abonnenten blev kørt til Sønderborg Lufthavn og kom med fly til København. Samtidig sør
gede stationen for, at vognen blev transporteret til København. Assistancen udførtes af
vagtmester Jørgen Holst samt redderne Leif Madsen og Freddy Klein
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Falck, Varde
VI vil hermed gerne udtrykke vores taknemmelighed for den enestående og flinke behand
ling, vi fik, da vores lydpotte på bilen gik itu i Varde. Vi ringede til Falck, som omgående kom
og fik os med på stationen. Her blev lydpotten svejset på, så vi kunne fortsætte den påbe
gyndte ferietur til Sverige. - Vi nåede færgen og havde en dejlig tur.
VI beder Dem overbringe vores hjerteligste tak til den Falck-mand, der reddede vores ferie.
Med venlig hilsen
Herbert Gernhøfer

Redder Keld Brodersen var manden, der sikrede familien en vellykket ferie.

142

HJÆLP 46 80

VI HAR MODTAGET...
I Falcks fortræffelige lille månedsskrift nr.
2/80 er på side 62 optaget en tak til to red
dere fra Brøndby Falck-station for deres
indsats i forbindelse med indbringningen af
en navngiven patient til Rigshospitalet, der
under sit arbejde havde fået salpetersyre i
ansigtet.
Jeg finder det glædeligt, at patienter en
gang imellem giver udtryk for taknemmelig
hed for den store og dygtige indsats, der
gøres af Falck, men i det foreliggende til
fælde rummer takken også en kritik af Rigs
hospitalets modtagelse og første behand
ling af patienten, en kritik, som har givet
mig anledning til at undersøge sagen nær
mere.
De herunder fremkomne oplysninger har
ført til, at jeg må fremkomme med neden
stående korrektion af patientens fremstil
ling.
Indledningsvis skal oplyses, at tilskade
komsten har fundet sted den 22. marts
1979, hvor patienten blev indbragt til skade
stuen på Hvidovre Hospital kl. 13.10. Her
blev han skyllet med vand i ca. 20 til 30 mi
nutter for derefter at blive overflyttet til
Rigshospitalet.
Patienter med øjenskader bliver normalt
ført direkte til hospitalets øjenafdeling,
men af en eller anden uoplyst grund blev
den pågældende patient fejlagtigt kørt på
skadestuen, der omdirigerede ham til øjenafdelingens ambulatorium, hvor han blev
modtaget af en sygehjælper, som straks til
kaldte den vagthavende læge samt syge
plejersken fra konferencerummet, der lig
ger umiddelbart ved siden af ambulatoriet.
Ifølge journalen fik patienten en smertestil
lende indsprøjtning kl. 14.06 og blev deref
ter skyllet videre i øjnene, hvorpå han blev
overført til sengeafdelingen til medicinsk
behandling. Efter udskrivelsen den 30.
marts 1979 var der praktisk talt normalt syn
på begge øjne. Patienten var til kontrol i am
bulatoriet senest den 27. april 1979, hvoref
ter øjenafdelingen afsluttede behandlin
gen.
Til yderligere oplysning skal tilføjes, at pati
enten ved indbringelsen på øjenafdelingens ambulatorium ikke var alene i mere
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end 1-2 minutter, der medgik til sygehjæl
perens tilkaldelse af læge og sygeplejer
ske, samt at der ikke forefindes tørt patient
tøj på ambulatoriet, hvorfor dette måtte
hentes i sengeafsnittets depot.
Endvidere kan oplyses, at patienten - selv
efter 1 års forløb - huskes af personalet, for
di han på mange måder var mere markant
end gennemsnitspatienten.
Sluttelig skal bemærkes, at øjenafdelingens ambulatorium Vz til % år efter patien
tens udskrivelse i overensstemmelse med
sædvanlig praksis afviste at genundersøge
ham uden fornyet henvisning fra egen øjen
læge, hvilket resulterede i ytringen: »Det
skal afdelingen komme til at fortryde.«
Ovenstående er en redegørelse af forløbet
af den i patientens takkebrev til Falck
redderne skildrede episode og er på ingen
måde en nedvurdering af de løvrigt hjælp
somme redderes indsats.
Jeg vil sætte pris på, at patientens redegø
relse korrigeres i et kommende nummer af
»HJÆLP«.
Med venlig hilsen
Kjeld Gleerup
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»Hjælp« følger debatten op vedrørende vores indlæg om del
tidsbrandmænd, hvilket jeg synes er ganske udmærket - og
jeg har med stor interesse læst de indlæg, der er fra deltids
beskæftigede brandmænd.
Det giver mig anledning til at følge vores argumentation op,
da det lader til, at de deltidsbeskæftigede har misforstået
nogle ting i vores synspunkter. Lad mig forsøge at præcisere
det, vi mener, så det er helt klar for enhver:
Det er typisk, at det, man føler som et angreb, skal forsvares,
man får travlt fra de deltidsbeskæftigede med at fortælle,
hvor godt uddannet man er - ja, man er bedre uddannet end
en professionel brandmand, fordi man bruger al sin »fritid«
til at slukke ildebrand - her ligger faktisk debatten!
Lad os slå helt fast: Vi betvivler ikke den faglige viden eller
nedvurderer begrebet deltidsbrandmænd. I har gjort et godt
stykke arbejde og har ofret al jeres fritid på det, »rosvær
digt«, men herved slut, for vores indlæg har I læst som fan
den læser Bibelen, men vi forsøger igen at fortælle, hvad vi
mener.
I et moderne samfund må brandslukning og redningsarbejde
være et fuldtidsjob og således være det, vi mener som pro
fessionelt, og det må koste samfundet de penge, som det nu
må koste at have professionelle folk, der lever af dette er
hverv og hele tiden beskæftiger sig med det!
Når man har løntrykkere, som sælger sig billigere til Amt og
Kommune, fordi man betragter det som hobby, er det klart,
at det hæmmer de fuldtidsbeskæftigede - og det må og skal
stoppes, ellers ødelægges et godt organiseret område, som
gerne skulle forbedres hele tiden - og det har sin pris at få
udvidet en arbejdsplads - prisen i dag, 1980, er deltidsbe
skæftigelsen!
Et indlæg som Leif Pedersens er jeg nødt til at nævne her',
selv om det taler for sig selv eller modsiger sig selv, med
hensyn til uddannelsen, som han mener, der ikke kan forlan
ges meget af, end at enhver kan tage den og lege brand
mand - men som oplysning kan jeg nævne, at flertallet af
redderne har en faglig uddannelse og sagtens kunne få del
tidsjob både som bager, smed etc., men det tolereres ikke,
idet der er eksklusivbestemmelse i overenskomsterne, så
det er en billig argumentation.
Men for at slutte en lang debat, idet vi fastholder vores syns
punkter og vil arbejde for at afskaffe begrebet deltidsbe
skæftiget, selv om jeg ved, at der ikke er økonomi til det end
nu, gør jeg opmærksom på, at vores indlæg ikke skal opfat
tes personligt, men som et angreb på institutionen deltids
beskæftiget overalt, hvor den findes, og vi vil presse på gen
nem S.I.D. for at få 13 timers reglen til at følge personen og
ikke arbejdspladsen gennem lovgivningen, så er der ikke no
get at diskutere fremover - så er vores arbejdsplads sikrel
mod hobbyfolk.
Keld Mortensen

Sekretær, Reddernes Forhandlingsudvalg
København.
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VOGNE & UDSTYR

»Stor«
Minibrandsprøjte
På et af de helt nye lastvognschassier fra M.A.N.VW er det lykkedes maskin
fabrikken H. F. Nielsen i
Haslev, at opbygge en
brandsprøjte med yderst be
skedne ydre mål, uden at
give afkald på Falck’s ønske
om udrustning.
Af nyheder i udstyret skal
nævnes
det
stationære
skumanlæg,
som
sikrer
brandfolkene en hurtigere
udlægning af skum i forhold
til tidligere, hvor forskellige
væsker først skulle sættes i
forbindelse med hinanden.
Denne M.A.N.-VW, som er et
udtryk for et samarbejde de
to fabrikker imellem, er en 9
tons lastbil med 136 HK 6
cyl. dieselmotor. Yderligere
skal bemærket, at det frembyggede førerhus foruden at
give plads til mandskabska
bine, værktøj og grej også
giver plads nok til den 2000
liter store vandtank.
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Automobilsprøjten, som den
officielt benævnes, vil blive
udstationeret i Præstø og
dens store manøvredygtig
hed, tillige med de beskedne
ydre mål, vil gøre den særlig
mobil på de små gader i by
en og på de smalle, snoede
sydsjællandske landeveje.
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Falck har netop overtaget en
hel ny bjergningsvogn, op
bygget hos H. F. Nielsen’s
Maskinfabrik på chassis et
af en 11 tons M.A.N. lastbil
med 136 HK motor og træk
på alle fire hjul.
Bjergningsvognen, som er
forsynet med et Sepsonspil,
har under prøverne ikke vist
tilbøjelighed til at stejle,
selv med maximal påvirk
ning af spillet.
Bjergningsvognen er forsy
net med store ankerskovle,
hvilket giver køretøjet en an
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kerværdi på ca. 18 tons i ler
jord. Bjergningsvognen er
blevet testet på det militære
øvelsesområde i Farum, og i
testrapporten hedder det
bl.a. »M.A.N.’ens køreegenskaber i terræn blev også af
prøvet, og de viste sig at væ
re ret fantastiske. Vi gen
nemkørte en rute med stig
ninger op til 35°, vandhuller
m.m., og køretøjet klarede
alle strabadserne ...« »I et
område med dyb mudder
sank det ene forhjul i et ca.
70 cm dybt hul. Selv dette

kunne vognen arbejde sig
op af. Dog måtte vi give op,
da baghjulet sank og den
kom til at hænge på bagaks
len. Der var bred enighed
om, at det var ret fantastisk
hvad køretøjet kunne klare.«
Fra Falcks side stilles store
forventninger til den nye
bjergningsvogn, som er den
første af en serie på ialt 9
køretøjer af denne type, der
ventes at blive en eftertrag
tet »altmulig« vogn på Falckstationerne over hele landet.
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Sophus
Falck’s
minde
legat

Traditionen tro blev der den
3. Oktober 1980 uddelt legat
portioner fra Sophus Falck’s
mindelegat. Følgende mod
tog legat for en særlig ind
sats:
Redningsfører Verner Mor
tensen, Nørrebro.
Verner Mortensen var fredag
den 5. september 1980 i
gang med at tanke Falcken
IV op med brændstof i lyst
bådehavnen ved Langelinie.
Under dette arbejde blev
han opmærksom på en del
råben og skrigen ca. 3 både
længere henne i rækken og
han konstaterede, at et barn
var faldet i vandet fra en
tysk båd, der lå fortøjet der.
Barnet var på dette tids
punkt, af strømmen, ført hen
til bagenden af vores båd,
hvor Verner Mortensen ob
serverede det. Han sprang i
vandet, fik fat i bukserne på
en fireårig pige, som han
derefter bjergede hen til an
løbsbroen hvor forældrene
var kommet til. Man ønske
de ingen assistance fra læ
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ge eller ambulance, hvoref
ter barnet blev overdraget til
forældrenes varetægt, efter
at Verner Mortensen havde
konstateret, at det var for
svarligt.
Ledelse og mandskab på
Sønderborg og Åbenrå fik
hver en legatportion for en
redningsaktion den 15. janu
ar i Rinkenæs, hvor en hel
del kreaturer blev reddet op
af en gylletank. Redningsak
tionen har været nærmere
omtalt i HJÆLP nr. 2/80 på
side 44.
Ledelse og mandskab på
station Toftlund modtog en
legatportion for en red
ningsaktion i Stenderup den
3. december 1979, hvor en
hårdt kvæstet patient blev
reddet ned fra en 25 meter
høj silo. Redningsaktionen
har været nærmere omtalt i
HJÆLP nr. 2/80 på side 46
og 47.
Stationsleder Folmer Hu
sted, Ringkøbing, modtog
en legatportion for lang og
trofast tjeneste i Falcks
Redningskorps.

Følgende modtog en legat
portion som opmuntring til
påbegyndt uddannelse:
Vagtmesteraspirant
Leon
Roker Jensen, Haderslev.
Konsulent Torben Jensen,
Falck-teknik A/S.
Sekretær Hanne Jeppesen,
Ålborg.
Overassistent Jytte Jensen,
Ålborg.
Kontorassistent Helen Skovhaug, Ålborg.
Sekretær Kirsten Liggaard
Christensen, Ålborg.
Kontorassistent Tove Olsen,
Ålborg.
Vagtmester John Jørgen
sen, Odense.
Redder Ove Bagger Hansen,
Randers.
Sekretær Henrik Sandum,
København.
Overassistent Margit Lar
sen, København.

Kontorchef Robert Larsens
mindelegat blev også uddelt
den 3. oktober 1980, og til
faldt kontorassistent Inge
Brundtø, Ålborg.
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■ DØDSFALD^

John Højstrup, som blev an
sat i korpset den 1.6.1978,
var en god og afholdt kol
lega, som alle satte pris på,
og vi vil ære hans minde.
Ole Fyrsterling
stationsleder

Salgsoverlnspektør Hans Jør
gen Christensen, Silkeborg
Stationsleder Erik Petersen,
Stege
Den 8. juli modtog vi det tri
ste budskab, at stationsle
der Erik Pedersen, Stege, var
afgået ved døden.
Erik Pedersen blev ansat
den 29/2 1944 som redder på
stationen i Køge. Den 1/3
1951 blev han udnævnt til
vagtmester på Ørnegården
og virkede som sådan til 1/4
1953, hvor han blev udnævnt
til stationsleder i Stege.
Vi har ved hans død mistet
en god kollega.

Æret være hans minde.
H. Aagaard
distriktsleder

Redder John Højstrup,
Fredericia

Det er med dyb sorg, at vi i
Fredericia må meddele, at
redder John Højstrup natten
mellem den 14. og 15. juni
mistede livet ved en tragisk
færdselsulykke, kun 24 år
gammel.
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Redder Jørgen Pedersen,
Ruds Vedby

Det kom ikke som nogen
overraskelse for os, da vi fik
meddelelsen om, at vor kol
lega og tillidsmand, redder
Jørgen Pedersen, Ruds Ved
by, var afgået ved døden lør
dag den 14. juni 1980. Han
blev kun 31 år gammel.
Jørgen havde været uhelbre
delig syg igennem lang tid,
og i de sidste måneder var
Jørgen, - hans familie og vi
klar over, hvilken vej det gik.
Men på trods af disse meget
triste udsigter, havde Jør
gen et ukueligt humør, når vi
besøgte ham på Rigshospi
talet i København.
Lige til den sidste dag var
Jørgens tanker ofte omkring
hans kolleger og arbejds
plads ved Falck.
Han var en god, ærlig og
hjælpsom kollega, der vil
blive savnet i vor hverdag på
stationen i Ruds Vedby.

Vi vil ære hans minde
Torben Holm
stationsleder

Akkvisitionsafdelingen i Arhus
har mistet en af sine højt
værdsatte
medarbejdere.
Salgsoverinspektør Hans Jør
gen Christensen, Silkeborg er efter lang tids sygdom - afgået
ved døden den 21. september knap 60 år gammel.

Hans Jørgen Christensen be
gyndte sin karriere i korpset
den 1.21944 som redder og var
således godt kendt med korp
sets forhold, da han optog ger
ningen som salgsinspektør.
Hans flittige og altid loyale
indsats skabte den velvilje han
altid mødte hos korpsets kun
der, og som var en medvirken
de årsag til korpset fremgang i
Silkeborg og omegn. Det var
en naturlig følge af hans ind
sats, at korpset den 1.4 1973
udnævnte ham til salgsoverin
spektør.
For medarbejderne i akkvisiti
onsafdelingen i Arhus og på
stationen i Silkeborg vil Hans
Jørgen Christensens bortgang
medføre et føleligt savn af en
altid venlig og Interesseret kol
lega.
Hans Jørgen Christensen ef
terlader sig hustru og to børn.

Æret være hans minde.
Poul Halvorsen
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Redder Ole Holm. Rønne
Med sorg modtog vi på Røn
ne stationen meddelelse
om, at redder Ole Holm var
afgået ved døden den 28.

november 1980, kun 48 år
gammel.
Ole Holm blev ansat ved
Falck i Rønne i 1955, og kun
afbrudt af en kort periode,
hvor han gjorde tjeneste ved
stationen i Svaneke, havde
han sit virke på Rønne stati
onen.
Ole Holms liv var Falck, med
sin viden, sit venlige og tilta
lende væsen, skabte han sig
respekt og afholdenhed

VAGTMESTER

ASSISTENT

Pr. 16. maj 1980 er redder Al
lan Th. Bours, Tåstrup, ud
nævnt til vagtmester i Tå
strup. Pr. 1. juni 1980 er kon
toroverassistent Ove
H.
Dalsgård, Arhus, rednings
fører
Kurt
Christensen,
Ruds Vedby, redder Poul Piledal Jensen, Kalundborg,
redningsfører Arne Kristen
sen, Ruds Vedby, og pr. 1. ju
li 1980 redder Flemming
Ringtved, Vesterbro,
ud
nævnt til vagtmestre, alle
med uændret tjenestested.
Redder Henning Jensen, Sil
keborg, er pr. 1. september
1980 blevet udnævnt til vagt
mester i Silkeborg. Pr. 1. ok
tober 1980 er redder Steen
Christensen, Tårnby, og red
der Gert Goltermann, Sund
by, begge blevet udnævnt til
vagtmestre på station Ve
sterbro. Pr. 1. oktober 1980 er
redder Morten Raunholdt,
Struer, udnævnt til vagtme
ster i Holstebro.
Redder Arne Nielsen, Hol
stebro, og vagtmesteraspi
rant Finn Paulsen, Kolding,
er begge udnævnt til vagt
mestre med uændret tjene
stested.
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Pr. 1. januar 1980 er red
ningsfører Chr. Hansen Jep
sen, Randers, udnævnt til
assistent i Tarm. Pr. 1. juni
1980 er redder Svend Ras
mussen, Randers, udnævnt
til assistent med uændret
tjenestested.
Pr. 1. juli 1980 er redningsfø
rer Bjarne Nielsen, Arhus,
udnævnt til assistent i Hjør
ring, og pr. 1. august 1980 er
vagtmester Ejgil S. Thom
sen, Åbenrå, udnævnt til as
sistent i Åbenrå.
Pr. 1. september 1980 er red
ningsfører Aage Pedersen,
Arhus, udnævnt til assistent
i Hornslet. Redder Frants
Dalby, Alborg, er pr. 1. sep
tember 1980 blevet udnævnt
til assistent i Brønderslev.
Redder Torben Grølsted, Ve
sterbro, er pr. 1. september
1980 blevet udnævnt til assi
stent med uændret tjeneste
sted.
Redningsfører Palle Revald,
Dronninglund, er pr. 1. sep
tember 1980 udnævnt til as
sistent i Dronninglund. Red
ningsfører Lars Simonsen,
St. Heddinge, er pr. 1. sep
tember 1980 udnævnt til as

blandt befolkning og medar
bejdere.
Trods sin svære sygdom tro
ede Ole Holm på, at han ville
komme i arbejde igen.
Vi vil savne denne mand,
som altid var klar til at hjæl
pe andre.

Æret være hans minde.
Erik J. Nilsson
stationsleder

sistent i Præstø, og pr. 1. ok
tober 1980 er redningsfører
Lars Mortensen, Fåborg, ud
nævnt til assistent i Svend
borg.

OVERASSISTENT
Vagtmester Johannes Lar
sen, Hjørring, er pr. 1. juli
1980 udnævnt til overassi
stent med uændret tjeneste
sted.

BRANDASSISTENT
Brandmand Kenny Nielsen,
Nexø, er pr. 1. maj 1980 ble
vet udnævnt til brandassi
stent i Nexø. Pr. 1. juli 1980
er brandmand Erling Peter
sen, Vejle, og brandmand
Jørn Hansen, Vejle, begge
udnævnt til brandassisten
ter med uændret tjeneste
sted.

HOLDLEDER
Vagtmester Johnny A. Gjermandsen, Vesterbro, er pr. 1.
september 1980 udnævnt til
holdleder på station Ve
sterbro.
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Underværkmester Chr. Leif
Hansen, Lyngby, er pr. 1. au
gust 1980 udnævnt til værk
mester i Gladsaxe.

Fuldmægtig Henning Peter
sen, Falck-Huset, er pr. 1. au
gust 1980 blevet udnævnt til
vagtcentralleder på station
Vesterbro.

ADMINISTRATION

1. juli 1980 er overassistent
Henrik
Sandum,
FalckHuset, udnævnt til sekretær
i Falck-Huset. Kontorassi
stent Margit Larsen, FalckHuset, er pr. 1. august 1980
udnævnt til kontoroverassi
stent, og elev Henry Brockdort, Falck-Huset, er pr. 1.
august 1980 udnævnt til kon
torassistent, begge med
uændret tjenestested.

Bruno
E. Achton

STATIONSLEDER
Thomas
Johansen
Overassistent Bruno E. Ach
ten, Greve, er pr. 1. april 1980
udnævnt til stationsleder i
Greve. Pr. 1. juli 1980 er red
der Thomas Johansen, By
rum, blevet udnævnt til sta
tionsleder i Byrum.
Assistent Helge F. Chri
stiansen, Præstø, er pr. 1.
Helge
august 1980 udnævnt til sta E. Christiansen
tionsleder i Stege. Sekretær
Jørgen Lavridsen, FalckHuset, er pr. 1. september
1980 udnævnt til stationsle
der i Slagelse. Pr. 1. oktober
1980 er redningsfører Kaj
Andersen, Sorø, blevet ud
nævnt til stationsleder med
uændret tjenestested.

Vi siger pænt farvel til
Mikael
Falck
Andersson

Henrik
Sandum

Overassistent Mikael Falck
Andersson, Falck-Huset, er
pr. 1. juli 1980 udnævnt til di
rektionssekretær i Århus. Pr.
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Johs. Andersen, Snertinge,
31.03.80
Orla Mortensen, Nexø,
30.04.80
Jørgen Knudsen, Odense,
31.05.80
Svend H. Petersen, Odense,
30.06.80
Erik Nielsen, Brøndby,
30.06.80
Poul F. Andersen, Tåstrup,
30.06.80

Svend-Age Jensen, Hellerup,
30.06.80
Christian Johansen, Byrum,
30.06.80
Viggo Petersen, Køge,
31.07.80
Holger Jacobsen, Svendborg,
30.09.80
Emil Andersen, Årup,
30.09.80
Ejnar Christensen, Åbenrå,
15.10.80
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Brandvæsener i sparetider???

Glædelig
Jul
og
Godt
Nytår

Gode råd til alle Falck-ledere
Hvis du bor mere end 15 km fra nærmeste njerteambu lance, og hvis du ønsker at fremskynde mave
sår eller hjertestop, bør du følge disse råd:

1.

Mød op på stationen om aftenen, lørdag- og søndag, samt alle helligdage.

2.

Tag posten med hjem. På den måde kan du opfriske alle stressede situationer indenfor
hjemmets fire vægge.

3.

Afslå aldrig en invitation. Det være sig til stationsmøder, udvalgsmøder, frokoster, Rotary
Lions el. lign.

4.

Spis aldrig et måltid i fred og ro. Sørg for at få kundgjort, at du lige skal tale med den
ene eller anden i frokostpausen. Sørg for ved varm mad at komme så upræcist hjem, at
maden skal varmes flere gange.

5.

Tag ikke din ferie. Det er klogt »at have noget til gode«.

6.

Del aldrig ansvaret med andre, og påtag dig gerne ekstraopgaver.

7.

Bliv endelig medlem af enhver forening eller organisation i dit område.

8.

Hvis du skal til møde, så sørg for at arbejde om dagen og rejse om natten. Det er effek
tivt.

9.

Bliv endelig medlem af et ad-hoc-nævn eller lignende, og sørg for at deltage aktivt i en
hver diskussion. Giv dig i kast med alt og alle - uanset om du har viden om emnet.

10.

Betragt fiskeri, jagt, golf, billiard, kortspil, sejlture og motion som sløseri med tid og penge*
»Den nye ånd«.
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Falck i starten

Sophus Falck

Ambulancetjeneste

Redningstjeneste

Autohjælp

FALCKS KØRETØJER GENNEM TIDERNE

Den første
Falck-statlon
I Ny Kongens
gade i Køben
havn (1906)

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp
Falck i Danmark er et af de
eneste landsdækkende pri
vate redningskorps i verden.
Det er også navnet på den
person, der grundlagde det.
Sophus Falck blev født i Kø
benhavn i 1864. Tyve år se
nere, den 3. oktober 1884,
overværede han branden på
Christiansborg Slot i Køben
havn, hvor mange værdier
blev ødelagt. Det gav den
unge Sophus Falck ideen til
det, der senere skulle blive
hele Danmarks ambulance-,
brand- og redningstjeneste.
Først to og tyve år senere
lykkedes det imidlertid at
skaffe kapital nok til at reali
sere ideen. På det tidspunkt
havde Sophus Falck tilbragt
adskillige år i udlandet, hvor
han blandt andet havde stu
deret redningsvæsen i både
England og USA. Den første
Falck-station blev åbnet i Ny

Kongensgade den 3. okto
ber 1906. På årsdagen for
slotsbranden.
Korpsets opgave var først
og fremmest at udføre red
ningsarbejde under brand.
Men det stod hurtigt klart
for enhver, at Sophus Falck
tog sit arbejde alvorligt, og
at han virkelig ville udføre
en mission. Pressen op
muntrede også det lille red
ningskorps. Det gav Sophus
Falck mod til at ekspandere.

Den første udvidelse omfat
tede assistance til heste
vogne. I 1908 købte Falck
det første sygeautomobil i
Danmark og indgik kontrakt
med hospitalerne vedrøren
de patientbefordring. Efter
nogle års moderat aktivitet
under den første verdens
krig udvidede Falck i 1918
med en filial-station i Oden

se på Fyn. Snart efter dukke
de andre stationer op over
hele landet. Behovet for ser
vice steg, og vognparken
øgedes væsentligt.

Den finansielle situation var
imidlertid ikke den bedst
tænkelige. Selv om der blev
betalt for hver enkelt assi
stance, vardet ikke nok til at
holde et 24 timers bered
skab. Det var på dette tids
punkt, abonnementssyste
met for bilister blev indført.
For ti kroner om året kunne
man få assistance til sit mo
torkøretøj i enhver situation.
Et lignende system var alle
rede indført for fabrikker,
værksteder, kontorer etc.,
hvor man kunne abonnere
på assistance i tilfælde af
brand, vandskade, storm
skade, ved elevatorulykker
etc.
3

11926 blev det med brandpolitiloven bestemt, at alle
kommuner skulle råde over
et motoriseret brandvæsen.
Allerede fire år tidligere, i
1922, var den første Falckbrandstation blevet etable
ret. Som følge heraf blev der
i loven indført en tilføjelse
om, at brandvæsenerne en
ten kunne være kommunale
eller private. Således opstod
i Danmark et privat brand
væsen sideløbende med de
kommunale. Man enedes
om et bestemt beløb pr. ind
bygger årligt som betaling.
Ved anden verdenskrigs ud
brud i 1940 var Falck brand
væsen i halvdelen af landet,
specielt i provinsen, men og
så et antal større byer var
begyndt at overdrage brand
slukningen til Falck.
I takt med oprettelsen af
brandstationer udvikledes
også ambulance- og syge
transporten. Kommuner og
hospitaler havde ansvaret
for en del transporter, som
det også i denne situation

Falck Museet i Odense
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var naturligt at overdrage til
Falck, som allerede havde
anskaffet biler, udstyr og
personale. Ud af Danmarks
279 kommuner har i dag 271
kontrakt med Falck om am
bulance- og almindelig sy
getransport.
Allerede fra starten var So
phus Falck interesseret i
vejhjælp. Men bilerne var få
i 1906, og behovet derfor til
svarende lille. Sammen med
motoriseringens voksende
behov for assistancer, ud
viklede Falck sin autohjælpservice. Dette er årsag til, at
der i Danmark - modsat ud
landet - kun er meget få
værksteder, der råder over
en kranvogn. I et landbrugs
land som Danmark var det
også naturligt at udvikle et
servicesystem for dyr. Dyre
redning er en del af de assi
stancer, der ydes under
landbrugsabonnement. I en
kortfattet beretning som
denne er der simpelt hen ik
ke plads til at beskrive alle
de mange arter assistance,

Falck yder. Det strækker sig
f.eks. fra kystredning med
speedbåde til transport af
familiens hund eller kat, fra
entreprisearbejde til ambu
lanceflyvning og meget,
meget mere.

Den beskrevne, historiske
udvikling tjener tillige som
forklaring på., hvordan en
privat koncern som Falck
kunne opstå i Danmark. En
koncern der påtager sig at
udføre assistancer, der i lan
de udføres af flere forskel
lige instanser. Det drejer sig
først og fremmest om brand,
ambulance- og sygetrans
port, samt autohjælp.
Forklaringen er enkel: Falck
har fra starten været en del
af udviklingen og har tilpas
set sig, eftersom behovene
viste sig, men har aldrig
søgt økonomisk gevinst af
situationen. I dag er Falck
praktisk taget non-profit,
dvs. at indtægterne investe
res i indkøb af nyt materiel
og ansættelse af nyt perso
nel.

KONCERNOVERSIGT

/ H.F NIELSENS \

' maskinfabrik. %

DE DANSKE REDNINGSKORPS
FÆLLESFORBUND

Falcks første bomærke

Falcks nuværende bomærke

som moderselskab, Falcks
Redningskorps København
A/S, samt 6 selskaber, der
hver dækker forskellige geo
grafiske områder. Modersel
skabet og de 6 øvrige red
ningsselskabers andel i den
samlede koncern er illustre
ret på figuren ovenfor. End
videre omfatter koncernen 5
selskaber, som udfører ar
bejde, der er nært beslægtet
med redningsselskabernes
virksomhed. Endelig omfat
ter koncernen De Danske
Redningskorps Fællesfor
bund, der udgør koncernens
øverste besluttende organ.
Det er koncernens mål at vir
ke ud fra ideen om en lands

dækkende serviceorganisa
tion bestående af brand, og
redningsstationer,
hvortil
der skal være knyttet perso
nale, køretøjer og materiel i
et tal og kvalitetsmæssigt
fyldestgørende omfang. Sta
tionerne skal når som helst
døgnet rundt efter modtag
ne meldinger hurtigst muligt
kunne yde den begærede
assistance ved
ulykker,
uheld, brand, sygdom m.v.
og når normale samfunds
funktioner eller produktions
processer svigter.
Koncernen har en lang ræk
ke aftaler med amts- og pri
mærkommuner, der hoved
sagelig omfatter ambulance
og sygekørsel, brandsluk
ning og rednings-arbejde.
For at opretholde det størst
mulige beredskab overalt i
landet drives sideløbende
en
omfattende
abonne
ments-virksomhed, fortrins
vis overfor private. I abonne
mentsforholdet mellem den
enkelte kunde og Falck, for
pligter Falck sig til at yde en
nærmere specificeret hjælp,
medens kunden forpligter
sig til at betale den i kon
trakten aftalte afgift. Falck
har 1 mio. abonnenter, hvor
af størstedelen har et så
kaldt kombineret abonne
ment på privat husstand og
privat bil. Herudover findes
specielle abonnementer for
erhvervsvirksomheder,
håndværkere, landbrug, fi
skekuttere, vognmænd, fri
tidssejlere m.fl.
Hvert Falck-selskab ledes af
en administrerende direktør.
Direktørerne udgør i for
ening koncernens beslutten
de myndighed i De Danske
Redningskorps
Fællesfor
bund.
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Kort om Falck i 1979
Forventningerne om et dår
ligt driftsresultat for 1979
kom desværre til at slå til.
Den ekstraordinære hårde
vinter kombineret med ener
giprisudviklingen var begivenheder, der kostede dyrt
og som ikke, således som
koncernens struktur er byg
get op, lader sig radikalt
ændre på det korte sigt.
Af koncernregnskabet, som
er udarbejdet på grundlag af
samtlige selskabers gene
ralforsamlings
godkendte
regnskaber for 1979, frem
går, at regnskabsresultatet
blev et underskud på 3,3
mio. kr. Dette fremkommer,
efter at der til værdiforringelse er anvendt 44,1 mio.
kr.
Omsætningen nåede i 1979
722,5 mio. kr. mod 634 mio.
kr. året før. Stigningen ud
gør 88,5 mio. kr. svarende til
14%. Om regnskabsposter
ne iøvrigt henvises til de til

regnskabet anførte noter.
Bedømt i forhold til omsæt
ningen er underskuddet af
en beskeden størrelse, og vil
naturligvis ikke påvirke mu
lighederne for at opfylde de
forpligtelser, de enkelte red
ningskorps har påtaget sig.
Derimod har det betydning
for
investeringsniveauet,
hvor især udbygningen af et
mere avanceret kommunika
tionssystem er blevet forsin
ket, ligesom en række opga
ver af bygningsmæssig ka
rakter har måttet udskydes.
Koncernbalancen pr. 31. de
cember 1979 viser, at kon
cernens samlede aktiver ud
gør 470,3 mio. kr., hvilket i
forhold til 1978 er en stig
ning på 14%. Korpset ledel
se lægger i sin målsætning
bl.a. vægt på at bevare den
økonomiske handlefrihed,
og en afgørende forudsæt
ning herfor er en god likvidi
tet. Denne del af målsætnin-

Pct.
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gen må i 1979 siges at være
rimeligt opfyldt, idet likviteten er forbedret i årets løb.
For at sikre fremtiden har
der været ført forhandlinger
med de kommunale foreninger og her i særlig grad med
Amtsrådsforeningen i Dan
mark, som varetager amts
kommunernes
interesser
omkring ambulance- og pa
tientbefordringen. Det må
erkendes, at den reduktion,
som kræves gennemført i de
offentlige udgifter ikke vir
ker befordrende på forhand
lingsklimaet, men det er
trods alt lykkedes at få til
vejebragt en aftale, der med
virker til at fastholde den decentrale struktur i korpset.
Økonomisk set er der i 1980
grundlag for en vis optimis
me. På koncernplan budget
teres med en omsætning på
over 840 mio. kr., og der for
ventes et mindre driftsover
skud, som i givet fald skulle
give mulighed for at løse
nogle opgaver, især af inve
steringsmæssig
karakter,
som allerede er planlagt og
gerne skulle gennemføres.
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Falck i 7O'erne
Alle beløb er anført i mio. kr.
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Koncernresultatopgørelse
for året 1979
Alle beløb er anført i mio. kr.
Note

%

1978

%

363,6

50

321,1

51

69,1

10

62,4

10

1.

Abonnenter

2.

Brandslukning

3.

Patientbefordring

249,0

34

216,5

34

4.

Andre indtægter

40,8

6

34,0

5

722,5

100

634,0

100

527,2

73

463,7

73

Drift og vedi., materiel

77,4

10

65,2

10

Drift og vedi., ejendomme

20,3

3

16,8

3

Forbindsstoffer m.m.

29,2

4

25,5

4

Administration

15,6

2

15,3

2

Værdiforringelse

44,1

6

35,3

6

Renter m.v.

12,0

2

11,0

2

725,8

100

632,8

100

-3,3

-

Indtægter ialt

5.

6.

Løn og personale omkostn.

Omkostninger ialt

Nettoresultat

8

1979

1,2

-

Noter til resultatopgørelse
1. Den samlede stigning i
indtægten fra abonne
mentssektoren fremkom
mer på baggrund af en
nettotilvækst i antallet
af abonnenter på ca. 1 %,
hvilket er en noget lavere
tilvækst i forhold til 1978,
og desuden har regule
ringstillægget desværre
måttet tilpasses de sti
gende omkostninger i
1979.
2. Der er ikke sket nogen
strukturændring
på
brandslukningsområdet
i 1979, men en lang ræk
ke brandslukningsover
enskomster er blevet
genforhandlet
og
fornyet.
3. I aktivitetsmæssig hen
seende er transporten af

siddende patienter til/fra
behandlingssteder fort
sat stigende. En medvir
kende faktor hertil er den
stigende specialisering
der finder sted på lan
dets sygehuse, et for
hold der naturligvis med
fører et større transport
behov.
4. Denne post omfatter i
hovedparten entreprise
indtægter, samt brutto
avance på salg og vedli
geholdelse af brandsluk
ningsmateriel.

5. Bruttolønnen andrager
alene 507,1 mio. kr., hvil
ket i forhold til 1978 sva
rer til en forøgelse på
13%. De øvrige omkost
ninger, kr. 20,1 mio., om
fatter hovedsageligt per

sonaleforsikringer, uni
former, uddannelse m.v.

6. Værdiforringelse på ma
teriel og bygninger udgør
ialt 44,1 mio. kr. og forde
ler sig således (beløb i
mio. kr.):

Bygninger
Kørende materiel
Øvrigt materiel

5.1
29,9
9,1

Ialt

44,1

Værdiforringelsen
på
materiel omfatter det be
løb, som i henhold til de
skattemæssige
regler
kan fradrages, mens der
for bygningernes ved
kommende er udgiftsført
en værdiforringelse sva
rende til skattelovens be
stemmelser om normal
afskrivning.

INDTÆGTSFORDELING 1979

OMKOSTNINGSFORDELING 1979

Drift og vedligeholdelse
af ejendomme 3%
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Pengestrømsanalyse 1979
Resultatopgørelse

Balance

Forøgelse af
kortfristet
fremmedkapital
Forøgelse af
langfristet
fremmedkapital

Forøgelse af
tilgodehavender
Forøgelse af varelager
Årets investeringer

Ejendomme
Kørende materiel
Øvrigt materiel

Pengestrømsanalysen viser, hvorledes pengene er fremskaffet og brugt. Beløbene på den
gule bund stammer fra resultatopgørelsen, mens beløbene på blå bund fremkommer som
forskellen mellem balancen pr. 3I december 1979 og balancen pr. 31. december 1978. Det ses
heraf, at den likvide beholdning i årets løb er steget med 16,9 mio. kr. til 51,2 mio. kr.
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Falck i 1979-80

Falck består i dag af et antal
stationer spredt over hele
landet med en indbyrdes af
stand på 15 til 30 kilometer,
således at stort set hele lan
det er betryggende dækket.
Et stort antal fastansatte og
deltidsbekæftigede sørger
for at stationerne er beman
det døgnet rundt.
De fleste Falck-stationer har
i mange år været bemandet
med såkaldt døgnvagtsper
sonel, hvilket betyder, at den
enkelte Falck-redder har 24
timers tjeneste, efterfulgt af
24 timers frihed, suppleret

med ekstra fridage efter
hver 3. døgnvagt. I Storkø
benhavn og på en række
Falck-stationer i provinsen
er der imidlertid i slutningen
af 1970’erne gennemført en
ændring til andre former for
skiftevagtsordninger, der i
højere grad tilgodeser per
sonalets ønsker om effektiv
arbejdstid. Dette system
indebærer en række fordele
for abonnenter og kunder,
bl.a. fordi det med disse
vagtordninger er muligt at få
slæbt havarerede biler over
lange afstande til værksted

om natten, så de er klar til
reparation næste dag.
Alle Falck-reddere er højt
uddannet og i stand til at
yde service i mangeartede
situationer. Det er klart, at
dette er nødvendigt ved de
mange ulykker - især trafik
ulykker - hvor mange fær
digheder er påkrævet. Det
drejer sig f.eks. om første
hjælp, genoplivning, frigø
relse af fastklemte i bilvrag,
bugsering og måske også
bekæmpelse af ildløs på
ulykkesstedet.
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Uddannelse
Det har ofte været diskute
ret, hvorvidt det ville være
mere hensigtsmæssigt at
specialuddanne mandska
bet, således at der er nogle
reddere til ambulancekørsel
alene, nogle til sygetrans
port, andre til brandsluk
ning, og igen andre til auto
hjælp. Imidlertid har man al
tid hævdet, at all-round ud
dannelsen er bedre på grund
af sin fleksibilitet. Enhver er
uddannet i alle tænkelige si
tuationer og kan derfor træ
de til overalt. En anden for
del er, at det giver et mere
varieret og interessant ar
bejde. På stationerne funge
rer et rotationssystem, un
der hvilket uddannelsen
konstant bliver vedligeholdt.
Ambulanceuddannelsen
foregår på Landtransportskolen på Avedøre Holme og
suppleres med praktisk træ
ning på hospitaler. Hospital
spraktikken holdes vedlige
ved årligt tilbagevendende
opfriskningskurser på loka
le hospitaler. Ambulance
kursus omfatter instruktion
i førstehjælp, genoplivning,
ventilation, sug, udvendig
hjertemassage, eftersøgnin
ger, førstehjælp til krigsof
re, koordinering af rednings
operationer på ulykkesste
der, signalering, radiokom
munikation, praktisk syge
transport og meget mere.
Uddannelsen
inden
for
brandsektoren foregår på
Statens Brandskole, hvor
også kommunale brandvæseners personale uddannes.
Kranvognsuddannelsen fo
regår på Landtransportskolen, der ligeledes forestår
uddannelsen i redningsar
bejde.
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Personale
Falck-personale 1. januar 1980
Redningsinspektører, distriktsledere,
stationsledere, overasistenter, assisten
ter, vagtmestre m.v.....................................

800

Redningsførere, reddere, ungreddere .. 3.241
Falckoliner.................................................

168

Mekanikere og andre fastansatte på
stationerne .............................................

75

Salgsinspektører og overinspektører...

124

Administrationspersonale og telefon
personale m.v............................................

448

Deltidsbeskæftigede brandmænd.......

1.301

Andet deltidsbeskæftiget personale
herunder rengøringspersonale .............

111

I alt............................................................

6.268

Køretøjer
Korpsets kørende materiel 1. januar 1980
Ambulancer.............................................
( + 3 ambulancefly)

586

Sygetransportvogne...............................

395

Bjærgnings-og autohjælpsvogne .......

747

Brandkøretøjer........................................

474

Rednings- og svømmedykkervogne.
Dyreambulancer, både, vare- og ligvogne

293

Personvogne, påhængsvogne plus div.
enheder....................................................

352

Ialt ............................................................

2.847
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Der er forskellige kategorier
af patientbefordring: Ambu
lancekørsel, hastende kør
sel uden udrykning samt al
mindelig sygetransport. Am
bulancekørsel udgør ca. 10
pct. af al patientbefordring
og udføres i forbindelse
med trafikulykker, arbejds
ulykker, hjemmeulykker, ba
deulykker etc. I tilfælde af
udrykning bruger ambulan
cen horn og blåt blinklys,
der giver den visse rettighe
der i forhold til den øvrige
trafik. Hastende kørsel uden
udrykning udføres uden dis
se advarselssignaler.
Med patientbefordring me
16

nes befordring af liggende
eller siddende patient til
hospital, læge eller andet
behandlingssted, transport
af patient fra et hospital til
et andet, fra hospital eller
læge og hjem, til og fra am
bulant behandling, beford
ring af handicappede m.m.
En del af ambulance- og sy
getransporten betales i hen
hold til Sygesikringsloven
og Sygehusloven af det of
fentlige, der gennem kom
muner og amtskommuner
betaler transport til nærme
ste hospital eller til og fra
ambulant behandling, hvis
patienten er ude af stand til

selv at klare transporten, el
ler hvis behandlingsstedet
er mere end 30 km fra hjem
met. Ydermere betales over
flytning mellem hospitaler
ne af det offentlige. Prisbe
regningen mellem Falck og
det offentlige er baseret på
bestemte omkostninger pr.
kørt km og pr. mand/minut.
Danmark har endnu ingen
lov med hensyn til udstyr i
ambulancer og uddannelse
af ambulancepersonel. At
der i Danmark ikke eksiste
rer en lov på området, bliver
af Falck betragtet som et til
lidsvotum fra myndigheder
ne.

Falcks priser er anmeldt til
Monopoltilsynet.
Patientbefordring
under
abonnement omfatter al
transport, abonnenten måt
te have brug for, og for hvil
ken betaling ikke kan opnås
gennem det offentlige. Ek
sempler på abonnements
kørsel kan f.eks. være trans
port af en abonnent til bo
pæl, hvis han/hun bliver syg
ude, hvad enten det er hos
venner, i sommerhuset eller
på campingpladsen. Det kan
også være transport af en
arbejder fra en fabriksska
destue og hjem, hvis han/hun bliver syg eller kommer
til skade under arbejdet, el
ler liggende hjemtransport
en gang om måneden af en
hospitalspatient, der har få
et hospitalets tilladelse til
at holde weekend hjemme.
Til udførelse af sygetrans
port råder korpset over am
bulancer sygetransportvog

ne og minibusser til trans
port af siddende patienter
og handicappede. Falck rå
der over et antal specialam
bulancer, som enten kan
bruges til transport af en pa
tient i hospitalsseng eller
som ambulance med plads
til patienter på bårer og
eventuelt også nogle sid
dende. Derudover har korp
set forsøgsvis fået udstyret
et antal ambulancer med
hjertebehandlingsudstyr.
Alle ambulancer er udstyret
med radio, således at red
derne kan kommunikere
med enten stationen eller
hospitalet under kørsel.
Kommunikation til og fra
hospitalet foregår dog ho
vedsageligt fra hjerteambu
lancerne, i tilfælde hvor
vagthavende læge på hospi
talet skal beordre defibrilla
tion. Et trådløst kardiogram
overføres under kørslen fra
hjerteambulancen til hospi

talet, hvorfra elektrisk stød
eller behandling kan beor
dres via den trådløse tele
fon. Ansvaret for hjertebe
handling udført i ambulan
cen ligger hos den læge, der
beordrer behandlingen.
Ved alarmering af ambulan
ce drejes 0-0-0. Offentlige te
lefoner kræver ikke mønt
indkast. Alarmcentralerne
beror på landets forskellige
politistationer, der samler
alarmer for både brand am
bulance og politi. I Køben
havn ligger alarmcentralen
dog hos Københavns Brand
væsen. De forskellige alarm
centraler har direkte telefon
linie til Falck, således at
ambulance- og brandalar
mer kan blive videregivet til
nærmeste Falck-station om
gående.
Falck udfører ambulanceog sygetransport for mere
end 90 pct. af den danske
befolkning.

17

160.000 ambulanceudrykninger
Ved ambulancekørsel for
stås uopholdeligt kørsel til
og befordring af patient ef
ter ulykke eller akut syg
dom.
159.073
gange
rykkede
Falcks ambulance ud i 1979.
Tallet svarer til ca. 8,4% af
samtlige patientbefordrin
ger.
Som det fremgår af tallene,
er der i 1979 sket et fald i al
le udrykningskategorierne
på ca. 10.000 assistancer.
Grundene hertil kan være
mange, men svarene må nok
især søges i - større sikker
hedskrav på arbejdspladsen
og til installationer i hjem
met samt fald i trafikintensi
teten og hastighed.
De fleste ambulancekørsler
- 84.278 - sker som følge af
pludselig sygdom, hvor folk
som regel via 0-0-0 beder om
en ambulance. Resten af ud
rykningerne - 74.795 - forde
ler sig som vist i tabellen.
Diverse udrykninger dækker
over 3.482 overførsler mel
lem sygehuse, 1.280 udryk
ninger med læge, donor el
ler indv. organer samt 9.358
forgæves udrykninger.
En stor del af alle ambulan
ceudrykninger sker som ud
rykningskørsel til ulykkes
eller
afhentningsstedet.
Takket være reddernes erfa
ring og uddannelse er det
kun nødvendigt at anvende
de særlige udrykningssigna
ler for en mindre del udryk
ninger fra ulykkes- eller af
hentningssted til hospital.
Til gengæld er udryknings
signalerne i høj grad medvir
kende til, at denne mindre
del af patienterne overlever.
Falck har i 1978 og 1979 gen
nem TV-programmet OBS
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forsøgt at få befolkningen til
at forstå og vise hensyn
overfor ambulanceudryknin
ger. Korpset har endvidere

udarbejdet et lille hæfte HJÆLP AMBULANCEN som fås på enhver Falck-sta
tion.

Ambulanceudrykninger i 1979 Total 159.073.
•
•
£
£

Pludselig sygdom ...
Hjemmeulykker.......
Trafikulykker ...........
Arbejdsulykker ........
Skoler og legepladser
Diverse, herunder for
gæves kørsel ...........

Total

1979
84.278
19.721
16.704
15.170
9.063

1978
87.634
20.967
19.130
16.762
10.563

+ PCT
-i- 3,8
+ 6,0
-i-12,7
- 9,5
-4-14,2

14.137

14.905

- 5,1

159.073

169.961

-s- 6,4

Et nyt alarme
ringssystem for
drukneulykker m.v.
blev aftalt
med forsvaret
i begyndelsen
af 1980.

2,5 mio. sygetransporter

100%

For blot få år siden var en væsentlig del af Falcks sygetrans
porter kørsel med liggende patienter til hospitalsindlæggel
se. Sådan er det ikke mere. I takt med hospitalsvæsenets
stigende anvendelse af ambulant behandling foretager
Falck flere og flere transporter med liggende og siddende
patienter til og fra hospital eller klinik. Alligevel har Falck bi
beholdt det relativt store antal ambulancer. Dels fordi ambu
lancerne både kan anvendes til transport af liggende og sid
dende patienter, og dels fordi det større antal ambulancer
giver mulighed for hurtig hjælp i udrykningssituationer og
samtidig er med til at holde landets katastrofeberedskab op
pe på et højt niveau.
Inden for de sidste par år er Falck i stigende grad gået over til
at benytte hyrevogne til transport af siddende patienter, der
selv er i stand til at gå til og fra hyrevognen.

Assistancer udført af FALCK.

Brandslukning
og korrosionsbekæmpelse

90 ud af Falcks 134 stationer
er både brand- og rednings
stationer. Derudover råder
man over 26 hjælpebrand
stationer.
Falck har i øjeblikket kon
trakt om brandslukning med
166 kommuner ud af Dan
marks 274 kommuner, og
Falck er således landets
største samlede brandvæ
sen.

Brandslukningskontrakter
med Falck er ens over hele
landet, således at servicen
er den samme uanset, hvil
ken station den ydes fra.
Den kommunale brandin
spektør har ledelsen i hen
hold til Brandloven, og står
over for offentligheden som
kontrollant af, at brandsluk
ningspligten varetages på
tilfredsstillende og betryg
gende vis.
Falck både køber og bygger
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brandmateriel. Der er stan
dardiseret udstyr på lands
basis, og biler såvel som ud
styr er up to date i overstemmelse med Justitsministeri
ets normer.
Alle Falck-brandstationer rå
der over fastansatte redde
re, der døgnet rundt også
kan rykke ud til brand. Del
tidsbeskæftigede
brand
mænd tilkaldes i tilfælde af
brand via en lommeradio.
Det standardiserede udstyr
og den ens uddannelse er en
stor fordel, f.eks. når flere
stationer arbejder sammen
på et brandsted.

Et begreb, der i de senere år
har vundet stadig større ind
pas, er korrosionsbekæm
pelse i forbindelse med
brand. Den stigende anven
delse af plastic (PVC) i byg
ningsindustrien er årsag

hertil. Når PVC brænder, ud
vikles nemlig klorbrintedampe, der i forbindelse med
vanddampene i den atmos
færiske luft udvikler saltsy
redampe. Ved saltsyredam
pens møde med faste stof
fer
fortættes
dampene,
hvorved der nu forekommer
ren saltsyre på f.eks. metal
overflader. En øjeblikkelig
korrosionsproces er resulta
tet heraf. Stillet over for sto
re erstatningskrav har for
sikringsselskaberne indgået
aftale med Falck om korrosi
onsbekæmpelse. Tyve spe
cielt udstyrede vogne er ble
vet indkøbt og fordelt på lan
dets stationer på en måde,
der sikrer hele landet en
jævn og betryggende dæk
ning. Personalet på disse
stationer er blevet uddannet
i korrosionsbekæmpelse og
i brug af det specielle ud
styr.

9000 brandudrykninger
Som det fremgår af tallene, er der igennem de senere år sket
en forskydning af brandene. I 1976 var 32,5% af samtlige
brande landbrande mod 13,7% i 1979. Årsagen hertil er et kraf
tigt fald i antallet af markbrande bl.a. p.g.a. de nye restriktio
ner for halmafbrænding, forbud mod fyrværkeri etc.
Stigningen i antal brande i beboelse kan delvis forklares med
et voksende antal skorstensbrande (flere pejse, brændeovne
m.v.) der alene inden for det sidste år er steget med 14,0%.
Den kraftige forøgelse i antallet af de blinde alarmer og
uheld med farlige stoffer, kan dels forklares med det voksen
de antal alarminstallationer i virksomheder og dels med den
større forståelse i samfundet overfor forurening- og miljøbe
skyttelse.
Hvad angår brandslukning i øvrigt, så er det en kommunal op
gave. En kommune kan enten vælge at have sit eget brand
væsen eller træffe aftale med en nabokommunes brandvæ
sen eller med Falck. Såfremt en kommune træffer aftale med
Falck om brandslukning, sker aftalen på standardiserede vil
kår, der godkendes af Statens Brandinspektion, ligesom den
kommunale brandinspektør til daglig har kontrollen med, at
brandslukningsmateriellet og beredskabet fysisk er til stede.
Under brand har brandinspektøren ledelsen af rednings- og
slukningsarbejdet på brandstedet.

Brande i alt i 1979: 9.174
Heraf:
Landbrand.................................................
Brand i beboelse ......................................
Brand i butik, værksted, fabrik................
Bilbrand .....................................................
Andre brande ............................................
Diverse vedr. brand ...................................

1979
13,7%
28,7%
18,8%
7,2%
7,3%
24,9%

1978
15,8%
25,4%
17,3%
7,4%
7,3%
26,6%

1977
18,1%
24,7%
16,8%
7,3%
6,7%
26,3%

1976
32,5%
18,8%
13,0%
5,8%
5,5%
24,4%

Således blev brandene slukket:

Slukket før ankomst........................................................................
Småredskaber.................................................................................
HT-rør................................................................................................
1 strålerør.........................................................................................
Flere strålerør...................................................................................
Skorstensbrande..............................................................................
Blind alarm.......................................................................................
Falsk alarm.......................................................................................
Uheld med farlige stoffer ...............................................................

1.277
808
2.599
627
1.225
789
1.283
199
367

Total

9.174

tPCT(i forhold
til 1978.)
+ 2,4%
+ 1,8%
- 2,3%
-i- 4,3%
- 3,0%
+ 14,0%
+ 20,2%
+ 5,3%
+ 56,8%

3,9%
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105.000 X redningsarbejde
I forhold til 1978 er assistan
cetallet for egentligt red
ningsarbejde steget med ca.
39% til 58.613.
Den største procentvise
stigning forekommer i form
af et større antal eksplo
sions- og sammenstyrt
ningsskader, men også kor
rosionsbekæmpelse samt
vandskader og oversvøm
melser udviser en stor pro
centvis stigning. Stignin
gerne i de tre kategorier
hænger bl.a. sammen med
den lange og hårde vinter
1978/79.
Endvidere indgår under be
grebet redningsarbejde en
hel del modtagelse og vide
regivelse af meldinger fra
alarminstallationer. Inden
for denne kategori har der
også været en kraftig pro
centvis stigning, der forven
tes at stige fortsat i årene
fremover, bl.a. fordi Falck
nu selv er gået ind i alarm
overvågningsbranchen.
En særlig kategori af red
ningsarbejde er redningsar
bejdet til søs, hvor Falck
gennem aftaler med lokale
kommuner er med til at sikre
eksistensen af 83 redningsog motorbåde, der er place
ret på Falck-stationer i nær
heden af kyststrækninger
og større søer m.v. Disse red
ningsbåde kan rykke ud i til
slutning til ambulanceud
rykninger ved melding om
drukneulykke eller bådforlis.
En speciel form for red
ningsarbejde i Falcks regie
er dyreredning. Ikke alene
påtager korpset sig redning
og transport af heste, køer
og grise m.fl., men også
mindre husdyr nyder godt af
Falcks service.
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Redningsarbejde:

Redningsarbejde ved brand...........
Korrosionsbekæmpelse ................
Vandskade og oversvømmelse ....
Stormskade og knuste ruder.........
Eksplosion og sammenstyrtning ..
Elevatorulykke.................................
Drukneulykke...................................
Tog-og flyulykke .............................
Båd-og skibsforlis ..........................
Trafikulykke......................................
Olie-, kemikalie- og forurening.......
Diverse redningsarbejde samt
videregivelser af melding fra
alarminstallation.............................

Total

Antal
assistan
cer
3.512
526
17.569
9.790
436
209
436
143
469
1.092
1.373

±PCT i
forhold til
1978
4- 5,0%
+ 54.3%
+ 59,9%
+ 9,4%
+ 97,3%
4-23,2%
+ 20,4%
+ 38,8%
+ 20,6%
4- 4,0%
+ 27,2%

23.058

+ 57,9%

58.613

+ 39,0%

Dyreredning og transport:
Dyreredning, større dyr ..............
Dyreredning, mindre dyr ...........
Almindelig transport, større dyr
Almindelig transport, mindre dyr
Indfangning.................................
Rejsning på stald.......................
Opstalling ..................................
Aflivning, nødslagtning.............

Total

3.806
1.596
9.764
15.921
454
5.009
687
9.919

+ 9,2%
+ 51,1%
+ 1,0%
+ 11,5%
+ 13,2%
4- 1,8%
+ 45,2%
+ 1,9%

47.156

+ 6,7%

4.8 mio. assistancer fordelt på de enkelte stationer
Hovedstads*
området

BRAND
SLUK
NING

RED
NINGS
ARBEJDE

AMBU
LANCE
KØRSEL

SYGE
TRANS
PORT 1

SYGE
TRANS
PORT II

ASS. TIL
MOTOR
KØRETØJ

ASS. TIL
TRANSP.
AF DYR

DIVERSE
YDELSER

ANDRE
YDELSER

YDEL
SERNES
MEDG.TID

KØRTE
KM

77.951
Ballerup
89.789
Gladsaxe
76.566
Hellerup
København V,N,F,S 271.899
64.038
Lyngby
Rødovre/Brøndby
98.050
85.560
Tårnby
Tåstrup/Glostrup 106.138

1.124
896
0
0
573
450
0
1.080

682
314
1.264
14.118
549
1.057
1.459
3.006

4.523
4.238
1.780
2.720
4.073
7.321
4.610
6.799

7.676
9.708
4.860
32.832
9.096
10.349
10.093
9.587

28.600
20.813
23.662
56.938
16.385
33.975
14.612
32.980

19.470
17.267
23.059
76.389
18.116
23.045
25.007
28.825

1.101
385
511
1.912
373
649
1.119
896

1.871
1.412
4.092
7.515
1.851
1.714
3.158
3.084

12.904
34.756
17.338
79.475
13.022
19.490
25.502
19.881

52.232
44.319
46.948
173.634
40.686
62.225
52.525
70.482

1.290.463
895.232
1.017.240
3.500.063
932.134
1.326.788
1.209.837
1.842.030

869.991

4.123

22.449

36.064

94.201

227.965

231.178

6.946

24.697

222.368

543.051

12.013.787

Øvrige Sjælland & Møn
Birkerød
46.779
20.613
Faxe
Fr.sund/Stenløse
47.473
Frederiksværk
31.196
49.670
Greve
19.146
Haslev
Helsinqe/Gilleleje 55.583
58.374
Helsingør
99.466
Hi 1 lerød
62.047
Holbæk
39.623
Hørsholm
35.454
Kalundborg
31.432
Korsør
81.314
Køge
32.461
Nykøbing Sj.
62.456
Næstved
12.514
Præstø
37.603
Ringsted
50.132
Roskilde
32.726
Ruds Vedby
15.973
Skælskør
61.353
Slagelse
Snertinge
24.425
Sorø
28.781

150
253
210
0
591
124
558
544
546
0
604
0
232
722
0
0
133
0
0
165
182
0
262
0

540
112
423
350
354
18
762
394
768
214
227
1.459
132
707
84
153
37
239
543
195
40
495
78
44

1.998
354
1.580
1.449
2.187
282
1.339
2.942
2.026
1.204
2.359
795
1.399
1.944
682
1.504
262
1.069
376
372
594
1.863
311
350

19.555
4.294
14.189
8.621
14.802
7.050
18.286
20.610
23.404
17.159
10.495
9.708
9.424
11.619
12.364
13.380
4.069
9.810
13.207
11.112
5.537
21.725
4.771
9.791

13.098
4.307
13.472
6.778
12.361
4.112
13.115
13.899
15.600
12.436
13.073
8.158
6.917
15.492
7.133
12.482
3.671
9.507
20.679
5.353
3.287
12.744
5.396
5.030

260
53
304
199
893
113
502
186
281
169
210
207
115
270
98
253
53
410
527
155
50
213
63
447

1.892
495
2.490
1.534
1.212
677
3.736
2.431
2.601
1.470
2.470
1.828
1.430
1.633
494
838
278
2.107
2.874
1.258
509
1.179
562
440

6.000
9.253
10.491
9.878
14.931
5.293
14.120
11.790
48.392
22.509
6.862
10.557
10.117
40.016
7.916
25.359
3.214
11.662
9.917
12.015
4.485
16.625
11.249
11.131

TOTAL

Ö

SAMLET
ANTAL
YDELSER

3.286
1.492
4.314
2.387
2.339
1.477
3.165
5.578
5.848
6.886
3.323
2.742
1.666
8.911
3.690
8.487
797
2.799
2.009
2.101
1.289
6.509
1.733
1.548

29.568
9.847
32.382
16.058
28.774
9.013
32.789
37.445
38.982
27.015
24.451
15.663
14.253
33.550
20.060
24.718
7.137
18.343
33.411
14.019
9.105
29.876
10.719
12.034

812.719
326.628
1.134.020
542.886
963.286
2Q4.876
1.054.515
1.024.350
1.312.188
826.044
701.365
521.918
382.070
1.071.684
722.636
694.879
244.730
546.300
1.038.329
516.521
331.997
901.167
387.215
431.037

ro

Stege
St. Heddinge
Vordingborg

18.395
18.001
30.384

143
183
0

27
232
239

308
239
424

944
551
1.778

7.851
7.716
10.314

3.901
4.072
7.408

55
148
140

728
367
943

4.438
4.493
9.138

10.884
9.949
18.035

395.960
344.572
556.610

1.103.374

5.602

8.866

30.212

87.649

320.863

253.481

6.374

38.476

351.851

568.077

18.080.502

Maribo/Sakskøbing 55.590
Nakskov
57.559
Nykøbing F./Nyste«i 78.240

454
324
769

410
389
285

1.116
691
1.260

5.113
3.634
5.040

16.969
20.269
23.978

9.092
8.378
13.317

411
251
657

1.596
1.506
3.012

20.429
22.117
29.922

30.790
29.958
38.454

1.083.605
1.209.605
1.263.119

191.389

1.547

1.084

3.067

13.787

61.216

30.787

1.319

6.114

72.468

99.201

3.556.329

Ronne/Neksø

49.194

166

386

959

5.166

13.441

7.585

404

1.586

19.501

20.756

620.631

TOTAL

49.194

166

386

959

5.166

13.441

7.585

404

1.586

19.501

20.756

620.631

TOTAL

Lolland-Falster

TOTAL
Bornholm

—

—

—

—

—

—

-

-

—

—

—

_

—

_

Fyn & Langeland
Bogense
13.592
Ejby/Middelfart/
Årup
38.961
Fåborg
18.912
Glamsbjerg/Assens 20.820
Kerteminde
19.123
Nyborg
29.282
Odense/Dalum/
Otterup
208.936
Ringe
17.931
Rudkøbing
12.327
Svendborg
32.055
Falck-Air
3.697

TOTAL

415.636

116

153

356

731

4.753

4.612

243

715

1.913

8.706

299.234

344
207
175
202
399

403
141
252
802
373

1.714
628
810
945
1.375

4.211
2.088
2.829
1.293
3.123

8.320
6.937
6.562
6.084
8.093

17.880
5.958
7.865
5.370
11.424

413
332
250
135
308

2.281
463
7R0
699
1.530

3.395
2.158
1.297
3.593
2.657

30.103
12.013
15.579
9.613
18.787

992.881
350.392
467.573
326.309
540.908

247
343
338
484
0

1.902
312
499
212
0

16.523
770
431
2.273
20

50.978
1.490
1.819
5.754
1.358

49.205
5.137
2.507
6.320
1.916

50.137
7.074
4.768
12.149
0

1.434
94
137
159
0

8.504
786
778
2.274
3

30.006
1.925
1.050
2.430
400

131.412
13.811
11.710
24.256
30.963

2.895.527
411.906
328.223
561.903
1.253.273

2.855

5.049

25.845

75.674

105.834

127.237

3.505

18.813

50.824

306.954

8.428.129

cS

Jylland
18.869
Bjerringbro
Brovst
8.960
Brædstrup
17.932
Brønderslev
21.767
Byrum (Læsø)
818
Dronninglund
12.338
Ebeltoft
12.366
Esbjerg
53.634
Fjerritslev
9.827
Fredericia
56.409
Fr.havn/Sæby/Ø.Vrå 31.996
24.844
Give/Brande
Grenå
33.416
Grindsted
17.811
Haderslev
42.272
Hadsten
10.451
Hadsund
12.002
17.770
Hammel
Herning
67.152
Hjørring
40.590
25.702
Hobro
Holstebro
61.509
Hornslet
11.531
Horsens/Hornsyld
98.586
Hurup
16.012
20.744
Ikast
20.584
Kjellerup
Kolding
73.513
Lemvig
17.335
19.201
Løgstør/Nibe
Nykøbing Mors
21.085
Nørre Snede
13.102
Odder
29.978
Randers
110.692
Ribe
17.187
Ringkøbing
18.002
Rønde
11.952
Silkeborg
68.708
Skagen
8.707
Skanderborg
35.470
Skive
49.019
Skærbæk
15.097
Struer
19.631
Sønderborg
60.317

194
122
139
344
25
180
0
669
138
0
157
279
0
228
311
0
194
144
0
809
286
298
117
174
191
230
132
740
0
162
135
99
0
612
0
272
60
0
140
0
0
85
0
0

89
56
174
216
4
179
62
416
122
656
559
249
239
185
299
13
243
148
867
126
298
749
54
750
183
207
104
200
120
515
184
53
94
667
97
340
60
153
38
203
238
71
1/2
217

230
178
198
654
21
384
346
2.606
108
1.499
1.580
366
659
462
1.328
232
359
474
1.558
908
606
1.508
132
2.555
245
322
310
2.092
408
320
509
202
620
2.297
150
382
149
1.583
194
838
1.017
260
368
1.377

1.517
1.038
1.309
2.291
298
1.474
908
11.225
786
7.562
4.103
2.013
3.244
2.316
4.746
587
714
1.124
10.474
6.981
2.527
5.282
1.095
8.559
753
1.119
2.368
6.425
2.487
2.247
2.691
526
3.552
14.487
2.849
2.058
528
7.408
1.189
3.755
4.648
1.520
948
6.556

4.622
1.540
4.214
3.358
58
1.783
4.024
7.830
2.204
9.610
5.876
6.667
10.072
4.142
8.688
4.147
1.914
5.407
7.969
7.695
8.349
7.663
5.155
25.448
1.660
8.687
6.544
11.950
3.428
4.223
4.789
668
10.650
30.568
3.884
3.781
3.584
14.777
2.014
13.214
6.283
2.968
7.947
14.469

5.049
5.052
5.360
11.779
359
7.048
4.417
20.743
5.488
12.217
15.071
7.249
7.443
7.759
12.622
3.699
6.953
5.267
17.248
16.685
10.071
14.634
3.342
21.734
6.543
5.349
4.349
16.425
4.577
9.258
6.708
4.034
5.423
18.663
8.168
5.083
4.346
12.893
4.000
8.106
10.228
5.197
4.941
11.933

439
77
252
424
1
194
35
413
212
104
673
392
125
475
1.022
42
339
690
830
778
581
716
102
1.208
1.214
66
119
693
325
566
276
116
130
377
512
487
129
262
38
132
1.087
540
81
389

343
364
464
812
36
354
221
5.577
295
2.086
1.469
729
898
924
2.230
167
540
194
2.361
3.346
559
2.066
385
4.117
583
554
504
4.025
304
875
475
427
408
2.182
852
631
314
1.165
792
722
1.717
769
284
2.283

6.386
533
5.822
1.889
16
742
2.353
4.155
474
22.675
2.508
6.900
10.736
1.320
11.026
1.564
746
4.322
25.845
3.262
2.425
28.593
1.149
34.041
4.640
4.210
6.154
30.963
5.686
1.035
5.318
6.977
9.101
40.839
675
4.968
2.782
30.467
302
8.500
23.801
3.687
4.890
23.093

9.891
7.015
9.410
17.847
1.069
10.589
7.972
34.035
7.599
22.430
26.193
16.618
17.763
14.522
26.696
6.843
10.013
11.543
38.140
32.230
20.023
29.477
8.686
52.973
11.301
8.699
9.330
36.678
11.355
17.075
12.178
6.848
12.494
46.490
11.752
11.148
9.249
27.173
6.746
17.250
22.078
8.553
8.935
27.357

327.376
193.529
264.729
490.703
15.837
330.575
262.156
926.646
242.410
596.898
738.908
539.985
540.363
465.708
859.572
209.817
304.030
334.741
1.249.141
953.270
583.085
938.375
287.632
1.450.995
397.320
296.725
302.777
982.536
390.632
484.894
435.019
197.302
357.775
1.090.474
370.124
379.384
302.725
688.667
194.018
479.836
723.015
302.395
323.979
871.790

Jylland (fortsat)
Tarm

18.582

134

257
222

1.769

3.262

6.242
1.291
744

4.661
12.357
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Falck-Air

Dansk ambulanceflyvning
tog sin begyndelse i 1939
med et tomotors Monospar
ambulancefly. Dette fly var
primært baseret på indenlandsflyvning samt nedkast
ning af forsyninger til min
dre øer, der på grund af is
var blevet afskåret fra om
verdenen. Efter den anden
verdenskrig købte Falck et
Havilland Dragon Rapid fly i
1947. I samarbejde med mo
tororganisationerne blev et
nyt abonnementsystem ud
arbejdet. Dets navn var ERA
og dets opgave var hjem
transport af syge eller kvæ
stede skandinavere fra ud
landet. Falck havde fly af ty
perne Türk, Auster, De Havil
land Dove, Heron, Aero,
Commandor og Hawker-Siddely 748. Sidstnævnte var et
turbojet fly bygget af Haw
ker Siddely med 48 sidde
pladser. Det kunne nemt for
andres til et ambulancefly. I
perioden 1947 til 1969 blev
mere end 2000 skandinavere
bragt hjem fra udlandet med
Falcks Flyvetjeneste.
Ved sammenslutningen med
Zonen rådede man over i alt
9 fly. Sygekassernes aftale
med forsikringsselskaberne
om hjemflyvning fra udlan
det mindskede i nogen grad
behovet for Falcks Flyvetje
neste ud over landets græn
ser. Dette faldt i 1969 sam
men med A. P. Møller-rede
riets interesse for at komme

ind på flyvningens område,
og da A. P. Møller opkøbte
en aktiepost i Falcks Flyve
tjeneste i februar 1969, be
tød det i realiteten et forelø
bigt punktum for Falcks virk
somhed i luften.
I årene 1969 til 1974 blev am
bulanceflyvning udført af
Flyvevåbnets
helikoptere.
Patientbefordring fra en
landsdel til en anden blev
foretaget over land eller
med et chartret Maersk-fly. I
1974 indledtes imidlertid en
ny epoke i Falcks historie. I
foråret blev indkøbt et Brit
ten Norman Islander ambu
lancefly fra England og i
1975 blev købt endnu et fly
af samme type. I 1977 har
FALCK-AIR forøget sin kapa
citet med mere end 50%, da
et japansk ambulancefly af
typen Mitsubishi MU 2 J blev
indkøbt.
De udfører nu sygetransport
mellem landsdelene samti
dig med, at de selvfølgelig
også anvendes som decide
rede ambulancefly. Med
egne fly er Falck nu også i
stand til at yde bedre servi
ce på de mindre øer. Flyene
er stationeret i Beidringe på
Fyn og er således placeret i
Danmarks centrum.
Sideløbende med egen fly
virksomhed
opretholder
Falck et prima samarbejde
med
Flyvevåbnets
Red
ningstjeneste om helikop
terflyvninger.
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1,3 mio. X autohjælp
Falck driver en meget omfat
tende autohjælpservice, og
assistancer ydes i et utal af
situationer som for eksem
pel: Kollisioner, fastsidden i
udgravning, grøft, blød jord,
sne og ved benzinnød. I til
fælde af motorstop trans
porteres passagerer og fø
rer hjem og bilen bringes til
et af abonnenten udpeget
værksted. Biler, der har væ
ret stjålet, bringes tilbage til
deres ejer, og mindre repara
tioner udføres på stedet.
Redningskorpset har et pri
ma samarbejde med politiet.
Politifolk og reddere mødes
ved praktisk taget alle trafik
ulykker og placerer i fælles
skab blinklys og andre ad
varselssignaler på ulykkes
stedet. De sørger også i fæl
lesskab for at gøre vejene
passable igen. Uddannelse i
rednings- og bugseringsar-

bejde foregår ligesom am
bulanceuddannelsen
på
Landtransportskolen.
VEJSERVICE udføres med
specialkøretøjer, der er ud
styret med almindeligt auto

hjælpsudstyr, samt materiel
og reservedele til at foreta
ge nødreparationer på ste
det, således at abonnenten
kan fortsætte sin tur i egen
bil.

Falcks autohjælp fungerer for bil, fører og passagerer året rundt * døgnet rundt.
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Autohjælp 1979
100%

90%

assitancer

80%

I forhold til 1978 er assistan
ce til motorkøretøjer faldet
med 26.188 assistancer, hvil
ket svarer til et fald på ca.
2%. Dette fald skyldes ude
lukkende et fald i trafikin
tensiteten i de sidste 6 må
neder af 1979. Nedgangen
vil formentlig fortsætte de
kommende år bl.a. på grund
af en ændret holdning hos
privatbilisterne.

70%

60%

50%

Den eneste assistanceform,
der er steget i 1979, er
bjærgning. Stigningen
i
1979 var på 24.882 assistan
cer eller en stigning på ca.
21%. Stigningen skyldes
alene vinteren 1978/79.

40%

30%

20%

Indenfor samtlige andre ka
tegorier er der tale om et
fald. Alene for starthjælp på
ca. 30.000 assistancer.

10%

100%

42,8%

35,1%

11,6%

7,2%

2,7%

0,6%
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H.F. Nielsens Maskinfabrik

Falck-biler er specialkøretø
jer. Det kan være svært på
det private bilmarked at er
hverve ambulancer, kran
vogne eller automobilsprøj
ter. Derfor var det en ganske
naturlig handling, da Falck i
1971 overtog H. F. Nielsens
Maskinfabrik i Haslev og
selv påbegyndte en serie
produktion af køretøjer til
Falcks egen og andre brand-
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væseners vognpark. Man
bygger automobilsprøjter,
kranvogne, grill-vogne, lad
vogne og bjærgningsvogne
på importerede lastvognschassi’er af passende stør
relse. Drejestiger importeres
fra Tyskland, men færdiggø
res i Haslev. Når det gælder
ambulancer, har Falck sta
dig aftale med enkelte kar
rosseriværksteder, der byg

ger ambulancer på egnede
chassis’er.

Køretøjer, som fremstilles
på H. F. Nielsens Maskinfa
brik, er af en meget høj stan
dard, og de ansatte arbejder
hver på deres »eget« køretøj,
hvilket skaber større ar
bejdsglæde, entusiasme og
ansvarsfølelse.

Falck-information
over for offentligheden
Om vinteren afgiver Falck
redderne rapport om vejr og
vejsituationen flere gange
dagligt. Disse oplysninger
samles sammen i Køben
havn, hvorfra de videregives
til Ritzaus Bureau og Dan
marks Radio, som udsender
situationsmeldinger i såvel
radio- som TV-avis. Den dag
lige vejmelding, som Falck
har etableret sammen med
pressen og Danmarks Ra
dio, har eksisteret i mange
år. I de senere år er Falcks
samarbejde med masseme
dierne blevet udvidet bety
deligt.
I trafikradioen kan lytterne
endvidere kontakte Dan
marks
Radio og stille
spørgsmål af enhver art ved
rørende trafik og bil. Så
fremt lytterbrevene har rela
tion til Falcks virksomhed,
deltager repræsentanter for
korpset i besvarelserne, li
gesom Falck medvirker ved
demonstrationer af første
hjælp og elementær brand
slukning af forskellig art.
Samtidig deltager Falck i
indsamling af meldinger til
den særlige trafikredaktion,
der oprettes af Danmarks
Radio ved højtider og ferieti
derne etc., hvor der traditio
nelt er megen trafik.
I dag er trafikredaktionen et
af de mest aflyttede radio
programmer, og i andre lan
de gøres forsøg på at få til
svarende trafikservice, der
også dækker småvejene.
Sikkerhed i forbindelse med
drukneulykker, trafikulykker,
hjemmeulykker samt infor-

Hvert år medvirker Falck ved mange førstehjølps-demonstrationer.

mation om faktiske ulykkes
tal i bestemte situationer er
andre områder af Falcks in
formationsservice. Relevant
ulykkesforebyggende infor
mation af enhver art gives
efter anmodning til radio, TV
og dagspresse. Statistik om
trafikulykkestallet efter ind
førelse af faste hastig
hedsgrænser og statistik
over sommerulykker er også
et naturligt led i Falcks tra
fikoplysningsarbejde. Skønt
Falck er en privat organisa
tion, er man ikke interesse
ret i at tjene penge på ulyk
ker, og da det er umuligt helt
at undgå ulykker, ønsker
Falck, at befolkningen skal
have størst muligt kendskab
til deres forebyggelse og af
hjælpning.

Hjælp ambulancen
den hjælper dig ...

Udsnit
af Falcks
publika
tioner til
publikum.
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