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Indbinding af „Meddelelser“

Traditionen tro indbindes MEDDELELSER fra 1970
gennem redaktionen. Prisen er ca. 15 - kr. pr. bind, og
eksemplarer af bladet til indbinding bedes venligst - ty
deligt forsynet med navn og station - indsendt til redak
tionen senest 1512. Undgå venligst at skrive eller tegne
i de eksemplarer, der skal indbindes. Stationerne kan
som hidtil få indbundet et eksemplar til vagtstuen gratis.

Grove løjer
Nytårsaften 1970/71 kom til at stå i de mange ulykker og brandes tegn. Vore
stationer har berettet om mange tragiske episoder, forårsaget af lystige men
neskers fyrværkeri. 1 Skagen, Løkken og Sindal måtte vi rykke ud 21 gange
for at slukke klitbrande, der truede med at brede sig til sommerhuse og går
de. I Midtjylland brændte flere huse med stråtag. Esb/erg-stationen slukkede
brand i en hundekennel, men 9 hunde til en samlet værdi af % million kroner
nåede at blive flammernes bytte. Og på Fyn var der både brande i græs, halm,
huse og biler. De Sjællandske og Storkøbenhavnske stationer måtte også tage
deres store dele af mange nytårsbrande, ikke mindst i Hillerød-området, hvor
en hel landsby en overgang var truet. At en kendt kro og præstegård også
brændte nævnes kun for fuldstændighedens skyld blandt disse eksempler.
I alt nåede vi at slukke 76 nytårsbrande, hvis årsag kunne tilskrives afsporede
raketter og andet fyrværkeri. FraTV-avisens redaktion ved vi, at en snes større
kommunale brandvæsener havde 20 jyrværkeribrande, og når tallene fra
de små brandvæsener indløber, kommer vi i alt op på et hundrede stykker.
100 fyrværkeribrande på % døgn er mange. Især når de „almindelige“ brande
- ca. 30 i døgnet for Falcks brandvæsen - også skal slukkes.
Vi nævner ikke dette, fordi vi ikke kan lide at slukke brande. Tværtimod kan
det siges, at vore stationer tager hver brand som en udfordring og går til
slukningsarbejdet med om muligt større ildhu end sædvanligt.
Men vi nævner tallene, fordi vi håber, at justitsminister Knud Thestrup vil få
held til at gennemføre et forbud mod fyrværkeri.
Om narkomaner, alkoholikere og andre svært stillede kan siges, at deres tra
gedie primært rammer dem selv.
De, der fyrer raketter af, rammer derimod som regel andre og sagesløse.
Uforvarende ganske vist, men vore redningsmænd glemmer sent de mange
ulykkelige og chokerede mennesker, der måtte se deres ejendele og et hus,
der måske var deres halve liv, gå op i luer.
Det er hverken os selv, de nytårskåde eller forsikringsselskaberne, vi skal
beskytte.
Det er de sagesløse, der pludselig bliver sat ud i kulden.
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Bedre at være noget kommunalt
Det forholder sig desværre sådan hos nogle mennesker, at
de trods angivelig altruistisk indstilling har det med at ven
de ryggen til sandheden, fordi den er uforståelig eller ikke
passer ind i deres kram.
Villy Sørensen

Horsens kommunalbestyrelse traf den
22. december 1970 beslutning om, at
den til at varetage brandslukningsfunk
tionen ville foretrække rent kommunalt
brandvæsen i stedet for os. Kommunen
har hidtil haft sit eget kommunale
brandvæsen i det gamle købstadsområ
de, medens vi varetog slukningen i de
omegnskommuner, der nu er indlemmet
og har gjort Horsens til en såkaldt stor
kommune.
Denne sag er altså afgjort. Beslutnin
gen gik os imod, og det kan vi naturlig
vis kun beklage.
Nogen overdreven lyst til at sige mere
om den ting har vi egentlig ikke. Men
da der knytter sig nogle særlige om
stændigheder til afgørelsen, gør vi det
alligevel. For det første blev afgørelsen
truffet under et kommunalbestyrelses
møde, hvis forløb efter pressens refe
rater at dømme var alt andet end almin
deligt. For det andet mener vi ,at den
måde, vi er blevet behandlet på, ikke er
særlig pæn, og at resultatet i nogen
grad skyldes en lidet flatterende ydre
påvirkning fra kræfter, hvis foragt for
økonomiske sammenhænge og dermed
også for Horsens skatteborgere synes
mere end almindeligt udtalt. Endelig
kan man mene, at det ville være besyn
derligt, om vi i vort eget blad helt forbigik hændelsen i tavshed.
%
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Vi havde efter anmodning sendt kom
munen et tilbud på overtagelse af
brandslukningen også i det gamle køb
stadsområde, og vi havde al grund til
at tro, at vort materiale ville blive be
handlet seriøst af kommunens råd. Der
var to muligheder. Begge opfyldte i
teknisk henseende de krav, der var stil
let, og ud fra en forudsætning om alt
andet lige måtte vi antage, at det blev
de økonomiske vilkår, der afgjorde val
get. Men det blev det ikke! Selv om
vort tilbud viste sig at være væsentligt
billigere pr. år end et rent kommunalt
brandvæsen, gik kommunalbestyrelsens
flertal på 14 medlemmer ind for den
dyre kommunale ordning mod de øvri
ge 10 medlemmer fra oppositionen. Et
medlem stemte ikke, fordi han følte sig
uvildig.
Vi har nævnt, at debatten i kommunal
bestyrelsen var lidt usædvanlig, og den
blev da også skildret og kommenteret
udførligt i pressen. Den vil vi nu ikke
komme ind på, og vi drømmer selv
følgelig heller ikke om at bestride fler
tallets ret til at træffe den beslutning,
man finder rigtigst. Hvad der interes
serer os er derimod, om afgørelsen var
blevet den samme, dersom kommunal
bestyrelsen havde fået lov til at træffe
den alene på grundlag af det forelig
gende materiale og uden påvirkning
udefra. Det får vi selvfølgelig aldrig at

vide, men vi har god grund til at tro, at
beslutningen i så fald ville være faldet
anderledes ud.

Vi ved fra et referat i „Brandfare og
Brandværn“ nr. 11, 1970, at brand
inspektørforeningens formand sidste
sommer sendte skriftlige henstillinger
til Odense og Kolding om at bevare de
kommunale brandvæsener. Ikke fordi
de var fordelagtige, men fordi de nu
engang er kommunale. Det skuffede
brandinspektørforeningens
formand
dybt, at Kolding kommunalbestyrelse
ikke fulgte henstillingen. Det skulle
undre os meget, om Horsens kommune
ikke har fået en tilsvarende henstilling
fra brandinspektørforeningen.

kan have noget indgående kendskab til
brandvæsen, kan have vanskeligt ved
at negligere sådanne henvendelser. Vi
tror ikke, at man har fået socialdemo
kratiet til at intervenere. Det ville i
hvert fald være højst besynderligt, om
partiet gjorde det, for det turde vel
være hævet over enhver tvivl, at der
hos os kan tælles betydeligt flere med
lemmer af socialdemokratiet end blandt
kommunale brandmænd, og vi har lige
ledes langt flere fagorganiserede med
arbejdere.
*

Da der givetvis ikke kan have været
nogen særlig vægtig bevæggrund i en
sådan henvendelse, måtte den suppleres.
Hvordan det skete fremgår af et referat
i brandmændenes organisationsblad for
november-december 1970. På et kom
munalt brandmandsmøde drøftede man,
hvad man skulle gøre for at sikre kom
munale brandvæseners fortsatte beståen.
Man gik så langt som til at erklære, at
man i modsætning til før måtte være
villig til at udføre langt mere arbejde
såsom slangevask, reparationer, ved
ligeholdelse o. s. v. En repræsentant fra
Horsens gjorde opmærksom på, at man
i høj grad har kontakt med politiker
ne, ikke mindst borgmesteren, og at
man der havde opnået et godt resultat.
Organisationens formand mente, at
kommunalarbejderforbundet skulle pud
ses på kommunalbestyrelsen, og at man
ikke havde trukket nok på partiet.

Skulle borgmesteren og hans gruppe
efter disse påvirkninger endnu have
været i tvivl om, hvilken stilling der
skulle tages, måtte han i hvert fald
være blevet bragt bedre i balance, da
han hen imod juletid modtog et brev
fra en embedsmand i justitsministeriet,
som på ministeriets vegne „rådede“
ham til at gå ind for den kommunale
løsning. Dette brev er ikke helt almin
deligt. Horsens kommune havde nemlig
ikke bedt embedsmanden om at ytre
sig, så derfor måtte henvendelsen for
muleres med følelse. Med henvisning
til nogle ganske elementære forhold
som fx at man har en brandlov,
at justitsministeriet er brandvæsenets
øverste tilsynsmyndighed, og at man
er interesseret i brandvæseners styrke
og effektivitet, hvilket bl. a. har givet
sig udslag i nye regler om uddannelse
af personale og retningslinier for ma
teriel og beredskab o. s. v. kommer det
endelig frem, at „man“ gerne ser Hor
sens brandvæsen bevaret som kommu
nalt.

De kommunale brandmænd har således
bakket brandinspektørforeningens for
mand pænt op, og vi skal da gerne ind
rømme, at en borgmester, som ikke selv

Rent bortset fra, at det vel egentlig må
siges at være en fornærmelse over for
Horsens kommunalbestyrelse og i sær
deleshed kommunens embedsmænd at
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meddele den slags selvfølgeligheder, så
antydes det jo også indirekte, at vort
brandvæsens styrke og effektivitet ikke
er af samme kvalitet, hvilket vedkom
mende embedsmand udmærket ved er
urigtigt. Den samme embedsmand ved
også, at vi med hensyn til vort perso
nales uddannelse absolut ikke behøver
at skamme os. Og skulle han hævde,
at han ikke ved det, kan han jo bare
spørge chefen for Statens brandskole,
hvis kapacitet vi ubestrideligt beslag
lægger i højere grad end noget andet
brandvæsen. Sandheden er den enkle,
at embedsmanden har skullet bruge
nogle intetsigende formler for at til
sløre sit forsøg på at påvirke kommu
nen til at vælge den løsning, som han
finder bedst.
*

Forargelsen over den justitsministerielle
henvendelse er vi ikke ene om. Vi har
fået gode råd gående ud på, at vi burde
klage til justitsministeren eller ombuds
manden, og vi tror såmænd også, at
justitsminister Thestrup ville misbillige
sin embedsmands adfærd. Kan hænde
han også ville misbillige, at en af
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hans embedsmænd af egen tilskyndel
se men i ministeriets navn har ud
øvet en påvirkning, der koster Horsens’
skatteborgere flere hundrede tusinde kr.
om året. Man må antage, at justitsmini
steren ikke som sin embedsmand er lige
glad med, hvad finansministeren har
sagt om landets økonomiske situation
og ønskeligheden af, at også kommu
nerne handler økonomisk.
Men man kan vel ikke bebrejde en
kommunalbestyrelses flertal, at den ser
bort fra en økonomisk virkning af den
størrelse, når justitsministeriet selv op
fordrer til at handle uøkonomisk.
*

Dette er i store træk historien om Hor
sens. Vi har gengivet den for at orien
tere alle i korpsene om de vilkår, vi må
virke under. Den har rokket vor egen
tro på påstanden om, at der drives er
hvervsvenlig politik, og den har på ny
hensat os i stille undren over, hvorfor
det er så meget finere og bedre at være
noget kommunalt end ikke-kommunalt.
BJ
Nødvendige og tilstrækkelige midler er en god
ting, når det gælder bevillinger til brandvæsen.
Men sparekniven kan godt komme frem, uden at
det behøver at gå ud over effektiviteten.

DIREKTØREN
HAR ORDET

En stor skuffelse
Hed debat
Ved et byrådsmøde den 22/12-70 vedtog
Horsens byråd med de 14 socialdemo
kratiske medlemmers stemmer mod de
borgerliges 10 stemmer at fortsætte med
kommunalt brandvæsen og dermed fra
1/4-71 at overtage brandslukningen i de
indlemmede forstadskommuner, hvor
korpset hidtil har været brandvæsen.
I henhold til Horsens Folkeblad blev be
slutningen truffet ved et to timer langt
byrådsmøde med en til tider meget hed
debat.
Den længe ventede afgørelse i denne
sag var naturligvis en stor skuffelse for
korpset, idet alle saglige og økonomiske
forhold helt klart talte til fordel for en
aftale med korpset, men desværre blev
afgørelsen alene baseret på følelsesmæs
sige og politiske synspunkter.

Henry Jørgensen:

Ikke helt fair behandling
Da korpset ikke finder, at man fra by
rådets flertalsgruppe har været helt fair
mod korpset, idet man ikke har givet os
mulighed for, som lovet mundtligt, at be
lyse de økonomiske forskelle, der var
mellem korpsets tilbud og kommunens
budget, mener vi det rigtigst her i bladet
at orientere vore medarbejdere, som
ganske naturligt må være interesseret i
en forklaring af de faktiske forhold, der
er årsag til, at station Horsens mister
en stor del af sit gamle slukningsområde
og endelig en belysning af årsagen til,
at man ikke kunne overtage slukningen
i den hidtidige Horsens købstad.

Tv.: Horsens kommunale brandstation, der snart
må forlades på grund af pladsmangel.

Th.: Falck-stationen, der er bygget med ekstra
etage nedenunder og derfor godt kunne rumme
de mange slukningskøretøjer.
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Brandslukningstjenesten i Horsens er ikke nogen lille opgave. Derfor er det forståeligt, at justits
ministeriet og brandinspektionen overvåger, at de tekniske og lovmæssige forudsætninger for at
løse opgaven er i orden.

Efter aftale med borgmester Ove Jensen
fremsendte vi den 21/2-69 et meget specifiseret tilbud på overtagelses af brandslukningsforpligtelsen i den kommende
storkommune.
Den 13/2-70 modtog vi indbydelse til et
møde den 19/2-70 med „Fællesudvalget
vedr. kommunernes sammenlægning og
Horsens økonomiudvalg“.
På dette møde meddelte vi, at korpset
var villig til at tilbyde Horsens kommune
samme overenskomst, som netop var til
trådt af Kolding kommune, under forud
sætning af samme materielle og perso
nelle beredskab.
Da dette tilbud lå næsten kr. 300.000,lavere end det af brandinspektøren og
civilforsvarslederen til brug for mødet ud
arbejdede reducerede budget for 197071 på i alt kr. 638.634,- vedtoges det, at
korpset snarest afholdt et møde med
brandinspektøren og civilforsvarslederen.
Dette møde blev afholdt den 26/2-70.
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V4 million at spare
Kolding-overenskomsten blev her nøje
gennemgået, og man var enige om, at
den indeholdt alt det, der måtte kræves
for at være sammenlignelig med kravet
til det kommunale brandvæsen, og mødet
resulterede i, at vi den 2/3-70 kunne til
sende Horsens kommune et helt ligelydende udkast til overenskomst med en
grundafgift på kr. 200.000,- + regule
ringstillæg ved pristal 140 på kr. 112.000,-,
eller i alt kr. 312.000,-. Til dette beløb
skulle lægges samme beløb som inde
holdt i kommunens budget for løn og
kørselsgodtgørelser til brandinspektør og
vicebrandinspektør på kr. 32.867,-, hvor
ved den samlede omkostning ved at
overlade os brandslukningen blev kr.
344.867,- eller kr. 293.767- mindre end
det kommunale budget.

★

Gennem dagspressen blev vi i sommeren
1970 opmærksom på, at brandkommis
sion og civilforsvarskommission samt
økonomiudvalget havde aflagt et besøg
hos Viborg kommunes brandvæsen for
der at orientere sig om, hvordan sam
arbejdet mellem kommunalt brandvæsen
og CF fungerede.
I den anledning inviterede vi den samme
delegation til at besøge vore stationer i
Vejle, Esbjerg og Kolding, og denne
studietur fandt sted den 11/8-70. På den
ne tur havde delegationsmedlemmerne
anledning til at høre brandinspektørerne
og civilforsvarslederne i både Esbjerg og
Kolding berette om korpsets arbejde som
købstadsbrandvæsen og samarbejde med
det lokale civilforsvar, ligesom der var
anledning tii at stille spørgsmål.
Samtlige deltagere udtrykte ved turens
afslutning tilfredshed med en udbytterig
dag, og borgmesteren meddelte, at korp
set, så snart problemet var blevet drøftet
igennem, ville blive indbudt til et møde,
således at endelig stillingtagen kunne
ske inden 1/10-70.
Den 1/10-70 modtog vi et brev fra kom
munen, hvori man meddelte, at man først
kunne tage stilling til korpsets tilbud, når
man havde haft lejlighed til at sammen
ligne dette med udkast til standardover
enskomst, som forventedes fra Kommu
nernes Landsforening.

Ingen mødeindkaldelse
Herefter skete der intet, før vi i brev af
24/11-70 fra Horsens byråds økonomiud
valg blev bedt om et ajourført tilbud
baseret på et nærmere specificeret be
redskab såvel materielt som personelt.
Tilbuddet skulle være fremme senest den
4/12-70. Som ønsket fremsendtes det
ajourførte tilbud, der nu på grund af det
ændrede personelle beredskab var ba
seret på en grundtakst på kr. 220.000,-,
der reguleres med 1V2°/o for hvert point
reguleringspristallet overstiger 100. Den
samlede pris ved pristal 140 udgjorde kr.
352.000,-.
Vi forventede herefter indkaldelse til et
møde, men der kom ingen invitation.
Økonomiske facts
Vort tilbud har hele tiden taget sigte på
en overtagelse for finansåret 1971-72, og
da Horsens kommunes budget for 1971—
72 var udkommet den 29/9-70 og for
konto „22 Brandvæsen“ og jvfr. brand
inspektørens bemærkning til samme var
udarbejdet under den forudsætning, at
det kommunale brandvæsen fra 1/4-71
skulle slukke i hele storkommunen, kun
ne man nu foretage en sammenligning
mellem kommunens budget og vort til
bud.

Kommunens budget for konto 22 Brandvæsen er som gengivet............ kr. 953.800,For at kunne foretage en sammenligning med vort tilbud må budgettet
reduceres med følgende poster:
Tilskud til pensionsfond........................................................ kr. 122.727,Anskaffelser .......................................................................... kr. 65.000Forbedring af vandforsyningsforholdene i periferien ....... kr. 40.000,Forrentning .......................................................................... kr.
755,Afskrivning ........................................................................... kr. 7.700,- kr. 236.182,kr. 717.618,Reduceret budget for 1971-72 .............................................
Korpsets ajourførte tilbud ved pristal 140................................................ kr. 352.000,(Beløbet skal reguleres med kr. 3.300- for hvert point pristallet over
stiger 140)
Hertil kommer samme løn og kørselsgodtgørelser som anført i kommu
nens budget til brandinspektør og vicebrandinspektør....................... kr. 39.496,kr. 391^496,Herfra kan trækkes rente af frigjort kapital fremkommet ved korpsets
overtagelse af brandslukningsmateriellet anslået til kr. 400.000,- (10 °/o
forrentning) ............................................................................................ kr. 40.000,Hvorved kommunens nettoudgift ved aftale med korpset årligt andrager kr. 351.496,eller kr. 366.122,- mindre end det til sammenligning reducerede budget for 1971-72.
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Horsens kommunes regnskab og budget for brandslukning. De med 0 mærkede tal omtales specielt
i denne artikel.
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Brandinspektørens bemærkninger til kommunens tal.

Konto 22-1. Brandvæsen,
Brandinspektørens bemærkninger:

Lønningerne er forhøjet med kr. 64.431,oo til kr. 567.660,oo
som følge af almindelige lønstigninger.
Tilskud til pensionsfond er forhøjet med kr. 18.990,oo til
kr. 122.727,oo og ATP er formindsket med kr. 36,oo til kr. 1.894,oo.

Forsikringer er forhøjet med kr. 300,oo til kr. 3.000,oo.
Leje af vagtlokaler, garager og tjenesteboliger er forhøjet
med kr. 1.009,oo som følge af almindelige lejeforhøjelser.

Vedligeholdelse af brandhaner og branddamme i periferien er
opført med kr. 5.000,oo, idet heri er medregnet udgift til oprensning
af 2 branddamme.
Forsikringer er forhøjet med kr. 250,oo til kr. 1.900,oo

Anskaffelser er forhøjet med kr. 15.000,oo til kr. 65.000,oo.
Der er her budgetteret med udgiften til en ny automobilsprøjte til af
løsning af M2, der er af årgang 1945. Udgiften til en ny automobil
sprøjte andrager ca. kr. 230.000,oo, hvoraf halvdelen kan påregnes som
tilskud fra brandforsikringsselskaberne. På årsbudgettet for 1970/71
er opført kr. 50.000,oo til samme formål.
Telefon og kontorhold er forhøjet med kr. 500,oo til
kr. 16.500,oo.

Gas, elektricitet og vand. Varme, herunder brændsel er forhø
jet med kr. 1.000,oo til kr. 8.500,oo.
Øvelser og brande er forhøjet med kr. 11.000,oo som følge af
almindelige lønstigninger og justitsministeriets krav om mindst 6 mand
med første udrykning.

Andre udgifter er nedsat med kr. 6.232,oo til kr. 17.500,oo,
idet der påregnes kursusafgift til 1 brandmands deltagelse i brandkur
sus på statens brandskole og 2 befalingsmandskurser.

Til forbedring af vandforsyning i periferien er opført
kr. 40.000,oo til opstilling af brandhaner samt udbygning af branddam
me .
Forrentningen er nedsat med kr. 385,oo til kr. 755,oo, me
dens afskrivningen er opført uændret med kr. 7.700,oo.
I stedet for udgiften til brandslukningsabonnement er der
opført et beløb på kr. 12.000,oo, svarende til de udgifter, der må
forventes udover de foranstående i tilfælde af, at brandslukningen i
hele kommunens område overgår til det kommunale brandvæsen.
Kontoen for brandvæsenet udviser herefter en samlet udgift
på kr. 953.800,oo mod kr. 930.976,oo i 1970/71, eller en merudgift på
kr. 22.824,oo.
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Økonomi og brandslukning er i
stand til at sætte sindene i be
vægelse.

Den her foretagne sammenligning bygger
på en af civilforsvarslederen oplyst for
udsætning, at der vil hengå 2-3 år inden
brandvæsenet kan flyttes til CF-gården
på Mosegården, idet omfartsvejen syd om
Horsens først må etableres.
Når udflytningen har fundet sted, forud
sætter brandinspektøren og civilforsvars
lederen, at der kan spares kr. 115.000,og ovenfor anførte difference mellem
korpsets tilbud og kommunens budget,
kr. 366.112,-, må derfor reduceres til kr.
251.122,-.
Tror ikke på besparelse
Vi tror ikke på omtalte besparelse, der
ifølge oplysning fra civilforsvarslederen
bygger på, at 2 civilforsvarsarbejderes
indsats skulle muliggøre afsked af 2
brandmænd, samt at brandmændene
skulle udføre bunkersarbejde for civil
forsvaret for kr. 35.000,-. Tværtimod tror
vi, at udflytning til Mosegården vil kræve
en investering på mindst V2 million og
dermed årlig renteudgift på kr. 50.000,-.
Derudover er det vor opfattelse, at man
ved den kasernering af de vagthavende
brandfolk, der vil blive nødvendig ved
udflytningen, tværtimod må øge antallet
af faste brandfolk til mindst 12 mand,
hvis man skal opfylde samme krav, som
stillet til korpset, nemlig udrykning inden
for 1 minut med 3 mand.
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Når det bl.a. er os magtpåliggende at
anføre forannævnte talstørrelser, der
indtil en udflytning af brandstationen kan
finde sted, viser en årlig besparelse på
kr. 366.122,- og efter udflytningen kr.
251.122,-, så er det fordi man i argumen
tationen fra borgmesterens side og flere
gange nævnt i den socialdemokratiske
presse bliver ved med at anføre, at dif
ferencen mellem kommunens reducerede
budget og korpsets tilbud er kr. 65.000,-,
et tal, som jævnfør ovenstående, ikke
har bund i virkeligheden. Tværtimod kun
ne besparelsen gøres endnu større, bl. a.
ved saig af den gamle brandstation, hvor
ved en stor kapital kunne frigøres og
derved årligt kunne tilføre kommunen en
betydelig renteindtægt, en indtægt som
Direktør
Gunnar
Haurum,
Statens
Brand
inspektion.
Tidl. skole
chef for
Statens
Brandskole.
Bør han
være mere
end
teknisk
rådgivende
for brand
væsener
ne?

rigelig kunne dække evt. ekstraordinære
omkostninger i en kortere periode, som
f. eks. efterløn og ventepenge til et par
brandmænd og lignende.
På trods af forannævnte kendsgerninger
anfører borgmester Ove Jensen i sin nyt
årsoversigt i Aktuelt den 21/12-70 føl
gende:
„Jeg mener,“ siger Ove Jensen, „at by
rådets valg af kommunalt brandvæsen i
samarbejde med CF er den bedste og på
langt sigt nok også den billigste løsning,
og opfattelsen deles da også af landets
øverste brandmyndighed, justitsministe
riet.“

driftsomkostninger. Hertil kommer yder
ligere rentebesparelse af den investering,
der nu må foretages til om- og tilbygning
af ny brandstation på Mosegården, me
dens denne investering havde været
unødvendig ved en aftale med korpset.
Det er således et stort økonomisk ansvar
byrådsflertallet tog den 22/12-70.

Det tjener ikke Eefsen og Haurum
til ære
Det er i øvrigt vor opfattelse, at såvel af
delingschef Eefsen som skolechef Haurum’s intervention i sagen med skriftlige
indlæg til Horsens kommune ikke tjener
de herrer til ære, og specielt er vi skuffet
over, at skolechef Haurum i sit forsøg på
at minimere forskellen på omkostninger
ne ved et kommunalt brandvæsen og
korpsets tilbud direkte opfordrer Horsens
brandvæsen til at søge overtaget brand
slukningen i de omegnskommuner, hvor
korpset stadig har overenskomst. End
videre forekommer det helt fantastisk, at
Haurum ud fra det affotograferede budget
kan regne sig frem til en indbyggerpris
på kr. 9,50, når indbyggertallet er 51.200,
og alene samlede lønninger udgør kr.
567.660,-.
Tal, der ikke holder
i virkeligheden
Denne redegørelse er ikke kun affattet
af vor skuffelse over den tagne beslut
ning og over ikke at have fået lejlighed
til, som lovet, at gennemdrøfte tallene
med økonomiudvalget, men mere over, at
man i argumentationen har fremført tal,
som ikke holder i virkeligheden, hvilket
det affotograferede materiale viser, og
som ikke mindst fremtiden vil vise.
Nu er forholdet det, at kommunen ud
over at have taget en del af vort økono
miske grundlag for Horsens-stationen
væk, samtidig rent faktisk har sagt nej
tak til en besparelse over en 10-årig
periode, der med renter og renters rente
udgør mindst kr. 4.000.000,- på de rene

Der er penge at spare alle vegne. Hvorfor ikke
tage dem, der ligger lige for?
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2 millioner assistancer, og en
vinter, der kostede

5 mill. kr. ekstra
Da vi sidste gang gjorde status i „Med
delelser“, var det på tærsklen til
1970’erne, og vi benyttede lejligheden
til at ridse nogle væsentlige problemer
op.
Hvor meget har vi nået i dag,
et år efter?

Om målsætning og organisation kan
konkluderes, at vi er nået et godt skridt
videre i den debat og med de omlægnin
ger, der kom til at præge det første år.
Det retablerede fællesforbund har vist
sin levedygtighed, og tanken om en kon
cernkoordination af mål og midler har
bevist sin rigtighed. Vi kan ikke fuld
stændigt afskille fællesforbundet og
København-selskabets administration,
og det ville også være en omkostnings
forøgende disposition. Men vi har fået
en principielt uafhængig stab af med
arbejdere, der i praksis arbejder tæt
sammen med de øvrige Falck-selskabers
medarbejdere om større problemers
løsning.
V irksomhedsdemokratiet har lidt fødsels-veer, men sådanne siges at give et
sundt barn, så det kommer vi utvivl
somt til at høre mere om i den nær
meste fremtid.
Med hensyn til vore assistancer har vi
ladet sive ud, at vi nåede op over de
to millioner i 1970. Det er en stigning
i forhold til 1969, og vi må erkende, at
det har været svært at følge med på

14

investeringssiden. Mange stationer står
for mandskabsudvidelser, og behovet
for mere og mange gange meget kost
bart materiel er stort. Den strenge vin
ter i begyndelsen af 1970 bidrog væsent
ligt til assistancestigningen, og vi kan
løseligt opgøre de ekstra udgifter i for
bindelse med vintermånederne til 5
millioner kroner. Ofte møder vi den
opfattelse, at vi spinder guld på en
vinterperiode. Dette er ikke tilfældet.
Tværtimod koster den dyrt af de mid
ler, vi ellers kunne have investeret i
materiel og mandskab. Også af denne
årsag er der grund til at takke vore ud
mærkede medarbejdere for den indsats,
de alle har gjort i 1970.

Trick-foto fra vinterens månelandskaber. Men
alligevel . . .

Medens vi er ved økonomien, kan vi
fortælle, at vi har fået priserne for am
bulance- og sygekørsel op på et for
nuftigere leje. Prisstoppet hindrede os
i at få reguleret nogle brandsluknings
kontrakter, men til gengæld har vi ikke
fået den store tilbagegang i forbindelse
med den almindelige likviditetsstram
ning i befolkningen.
Vi er gået ind i et overenskomstår, og
aftalerne om løn- og arbejdsvilkår skal
tages op til revision. Vi vil håbe for så
vel ledelse som medarbejdere, at de
kommende forhandlinger vil føre til
hensigtsmæssige aftaler, der ikke vil
forringe vore muligheder for at yde
assistance og foretage nødvendige in
vesteringer. Lykkes det, kan korpset
som helhed utvivlsomt notere endnu en
fremgang i 1971, uden at nogen med

rette kan hævde, at den vil ske på deres
bekostning. For det fundamentale hos
os er de tilfredse medarbejdere, der
giver abonnenter og kunder en ordent
lig servise.
Med venlig hilsen
Direktionen

Silkeborg Avis den 22. dec.:
„En læser i den nordlige bydel haren rose
til Falck-Zonens flinke mandskab. Hans bil
fik motorstop, og han måtte have rednings
korpset til hjælp. Uheldet skete, da han
var på vej til posthuset med julepakker, og
da Falck-redderen ikke kunne få vognen i
gang lige straks, tilbød han at lægge vejen
omkring posthuset, så bilisten kunne få
sendt sine julepakker i tide. Det blev nået,
inden posthuset lukkede - og derefter blev
bilen transporteret til værksted.

Vinteren sled på meget af vort materiel. Men også
andre fik kulden at føle.
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USA 1970:

1 er endnu

smartere end os

Edgar Bødker:

Som mange sikkert har læst foretog direktør Edgar Bødker en studierejse til
USA i 1970. 1 dette og følgende numre bringes hans spændende beretning.

IRFAA

Min rejse kom i stand efter en invita
tion fra IRFAA. - Hvad er så IRFAA?
Det er en international rednings- og
førstehjælpsorganisation, en sammen
slutning af organiserede frivillige, be
talte heltidsbeskæftigede og industri
redningskorps, ambulance- og første
hjælpspersonel, brandvæsener og andre
lignende enheder, som er udrustede
med rednings- og førstehjælpsmidler og
-apparatur, som kan medføres i mobile
enheder, køretøjer, fartøjer eller pr. fly.
Endvidere består sammenslutningen af
lands-, stats- eller andre lokalforeninger
og enkelt-medlemmer, mænd og kvin
der, som er aktive eller interesserede i
rednings- og førstehjælpsvirksomhed.
Medlemmerne i IRFAA er således en
kelte organiserede grupper eller for
eninger samt tilsluttede medlemmer i
USA, Canada og andre lande. For
eningen grundlagdes i 1948 ved det
første årsmøde i Atlantic City, New
Jersey. Den repræsenterer ca. 5.000
medlemmer i 50 stater i USA og 15
andre lande. Til medlemmer udsendes
hver anden måned bladet „International
Rescuer“.
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I IRFAA’s formålsparagraf står som
første punkt: At fremme ideen om
organiseret rednings- og førstehjælps
arbejde i hele verden.
Invitation til USA

I 1970 planlagde og gennemførte orga
nisationen en good-will- og studietur til
Europa med besøg i Danmark, Sverige,
Norge, Tyskland, Holland, Belgien og
England. Besøget i Danmark er omtalt
i „MEDDELELSER“’s september-num
mer.
Efter besøget modtog korpset en skri
velse fra IRFAA, i hvilken man takkede
for det samarbejde og den gæstfrihed,
der blev ydet under gruppens besøg hos
korpset. Bl. a. skrev man: Deres store
organisations fine personel og omfat
tende faciliteter overstrålede vor Europa-tur over al forventning. Det var et
privillegium at mødes med Deres med
arbejdere i København og at være sam
men med Deres mænd overalt i Dan
mark!
Samtidig hermed fulgte en invitation til
korpset om at sende en repræsentant
til den 23. årlige konference, der af
holdtes i Atlantic City, New Jersey,

De fleste husker sikkert den amerikanske dele
gations besøg i Danmark i sommeren 1970.

den 24.-26. september 1970 samt til et
3-dages træningsseminar forud i dagene
21.-23. september. Begge dele afholdtes
i Traymore hotel og udstillingshal i
Atlantic City.
Hurtig udrykning

Valget af repræsentant faldt på mig.
Der var kun 14 dage til forberedelse,
men som medarbejder i korpset er man
altid klar til hurtig udrykning; det lig
ger i blodet fra tidligere tid som ERAchauffør til mange forskellige lande i
Europa, stormflod i Hamburg m. v., så
14 dage til at ordne vaccination, visum,
billetter, hotelreservation o. m. m. var
god tid. - Afgang med SAS rute SK 911
på cn’s fødselsdag kunne ikke være
bedre valgt. Mange bemærkninger
fulgte én, om man nu var sikker på at
lande i New York Kennedy Airport,
og at det ikke i stedet blev på Cuba
eller i Jordan. Det var nemlig i de dage
- som det hedder så smukt. Det kneb
lidt med afsættet fra Kastrup; for den
afgang, der var berammet til kl. 15.00

blev udsat til kl. 19.30 - på grund af
maskinens sene ankomst - det er vist
sådan en fast kliché, man bruger i luft
farten.
Næsten til Eremitage-løb

Det var nu regnet meget godt ud allige
vel. Flyvetiden var 8J4 time, men da
der var 5 timers tidsforskydning, var
jeg alligevel i New York før midnat.
Keine hexerei - nur behändigkeit. Én
af turdeltag?rne, Willy Pedersen, havde
været så tålmodig at vente til den bitre
ende. Selv om man er landet, er man
jo endnu ikke i de mange muligheders
land. Stor lufthavn, mass3r af fly, jum
bo-jets, én stor byggeplads, resterne af
ct Alitalia fly styrtet ned et par dage
før, skubbet væk fra landingsbanen,
stor forvirring, sundheds-, emigra
tions-, pas- og toldkontrol. Så slippes
man ud, men kun for at vente på
bagagen. Fodturen ind fra flyet må
kunne sammenlignes med Eremitage
løbet. Af sted i bil til hotellet, kom i
forkert kørebane, havnede på Staten
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Island, måtte spørge om vej tilbage,
omvej på % time. Ankom til ét af de
bedre hoteller i New York. (Hvordan
mon de mindre gode er?). - Det første
man møder på værelset er et stort TV
og et lille skilt på bordet fra Hotel
sammenslutningen i New York City:
For at sikre Dem et mere behageligt
ophold, henstiller vi følgende: „Hold
døren låset, når De er på værelset.“ „Giv ikke adgang for personer med
serveringer, De ikke har anmodet om.“
- „Fortæl ikke fremmede hotelnavn og
værelsesnummer.“ - „Giv ikke adgang
for reparationsfolk uden at have kon
fereret med portieren.“ Det var det
Sophia Loren glemte - ellers havde hun
haft alle sine juveler endnu (vi var i
New York samtidig). „Diskuter aldrig
planer om at blive væk fra hotellet i
fremmedes påhør.“ - „Sæt ikke Deres
fodtøj uden for døren.“ Efter en sådan
salut tør man næsten ikke sove, til
trods for, at man har været på tæerne
i omtrent 24 timer.
Shaverproblemer

Om morgenen vågner man på 20. etage
til en søndag i New York, ser ud af
vinduet en facadereklame med en mand
over 10 etager: Snacktime - World fa
mous HOT DOGS - og tænker på den
hjemlige pølsemand. Hans „sæt med
lidt af hvert“ virkede i tanken så små.

Øverst: Kennedy-lufthavnen i New York.
I midten: Vue over New York. Nederst tv. i bil
ledet ses FN’s hovedkvarter, i midten Empire
State Building og i baggrunden Hudson-River.

Nederst: Byen set fra sø-siden.

George Washington Broen, der forbinder New
York og Manhattan med New Jersey.

Morgentoilette med forhindringer. Godt
man har en shaver, der kan omstilles
til 110 volt, tror man - stikket passer
ikke! Batterishaver klarer problemet.
Morgenmad i en Drug-store, det er
folklore. Sort og hvid, folk, der lige er
stået op, nogen der ikke er kommet i
seng endnu, nogen der holder frokost
pause; man har ikke madpakke med i
New York.
Aftalt, at IRFAA’s direktør David
Slayback afhenter mig på hotellet kl.
19.00. Tager på sightseeingtur med bus
på Nedre Manhattan. Gennem Central
Park, det eneste grønne område i byen,
5th Avenue, Broadway, til F.N.-bygnin
gerne, Wall Street, Boweri, Chinatown.
I Empire State Building til 102. etage
(381 m), Times Square, Rockefeller
Center, Madison Square Garden med
20.000 siddepladser. Det er lige ved at
tage pusten fra én. Afgang kl. 19.00
fra hotellet. Møder de Ruiter, repræ
sentant fra Holland, Praverman, repræ
sentant fra England, London Ambu
lance Service og mr. Slayback. Bilkør
sel i ca. 3 timer sydpå til Atlantic City.
Mindst en halv snes stop på High-ways
undervejs, men kun for at betale en
afgift på fra 25 til 90 cents for at få
lov til at køre videre. - Guldberg ken
der åbenbart systemet. - Visse toldste
der er bemandet. Vagtmanden her kal
des en „Quartersnatcher“ (kvartdollargriber). - Ankomst til Traymore hotel
beliggende helt ud til Atlanterhavet.
For tiden har man hedebølge, om dagen
35° Celcius, ned til 22° om natten med
meget stor luftfugtighed. Nu forstår
man, hvor uundværligt et air-condition
anlæg er.

700 deltagere

Mandag:
starter med registrering af ca. 700 del
tagere. Træffer den sidst ankomne re
præsentant fra Europa, kapt. Herrn.
Rose fra Frankfurt Brandvæsen, Tysk
land. - Åbning af trænings-seminaret
med introduktion. Derefter foredrag af
forskellige læge-specialister om anato
mi og fysiologi, spørgsmål og svar, fo
redrag om livredningsproblemer, hjerte
lunge genoplivning.
Kolossalt bifald

Tirsdag:
igen livredningsproblemer, og kl. 10.00
forevisning af vor nye film: „Når nø
den er størst“. Efter meget stort besvær
hjemme var det lykkedes at indtale en
engelsk oversættelse, der kun lige var
blevet færdig få timer før afrejsen. Vi
døbte den: „When the need are big
gest“; det er vist ikke særlig korrekt.
I engelsk findes et udtryk med rette
betydning, det hedder: „The darkest
hour is before the down“. - Filmen ud
løste kolossalt bifald og lange klapsal
ver. Jeg måtte på talerstolen og bekræf
te, at filmen virkelig dækkede vort
korpsarbejde. Det var for deltagerne til
syneladende uforståeligt, at så mange
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opgaver kunne være samlet i én organi
sation. Det store spørgsmål var: „Who
pay for it?“. At man for ca. 20 dollars
om året kunne sikre sig hjælp i alle
disse situationer, at man kunne slukke
ildebrand for ca. 1 dollar om året pr.
indbygger i Danmark, og at det er en
privat „r.on-profit“ organisation, som
anvender et evt. overskud til nye inve
steringer imponerede de ca. 700 delta
gere. Som en deltager udtrykte det: „I
er endnu smartere end os“ (udtrykt i
ordets bedste forstand). Efter filmen
udleverede jeg den engelsk-sprogede
årsberetning, som kunne have været
fremsendt i 700 eksemplarer; for de
medbragte 100 forsvandt som dug for
solen i 35° Celcius sammen med nøgle
ringe og reversbomærker.
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Arkitekter tager ikke hensyn

Tirsdag fortsatte med lægeforedrag om
fødsels-førstehjælp, øje, krops- og genitalieskader. Hånd- og ansigtsskader,
sår, brandsår og andre kirurgiske pro
blemer, frakturer og forvridninger.
Man diskuterede førstehjælp på skade
steder, om iagttagelse af tilskadekom
ne. Tilsyneladende samme problemer i
USA som i Danmark, ved bygningen af
nye hospitaler mener man ikke, at ar
kitekterne tager tilstrækkelige hensyn
til redningspersonalet ved etableringen
af tilkørsler og modtagelokaliteterne på
nye sygehuse. Der mangler tilstrækkelig
plads til aflæsning af patienter.
Man opfordrede til i så stor udstræk
ning som muligt og nødvendigt at kal
de militærets, marinens og kystvagtens

helikoptere ved hastende patienttrans
porter, og man fandt typer som Fair
child, Beil og Sikorsky som velegnede.
Radiokontakten fra ambulancer til sy
gehuse blev stadig udbygget, men man
gjorde samtidig opmærksom på, at man
kun kunne forvente det fulde udbytte
heraf i samarbejde med store sygehuse.

Luftværktøj

Påhængsvogne med bårer

Om eftermiddagen vistes ved en de
monstration brug af forskelligt værktøj
fra katastrofevogn. Det hydrauliske
værktøj svarede til vort eget, men der
imod benyttede man i stor udstrækning
luftværktøj, som ikke er særligt udbredt
herhjemme. Normalt udstyr var en luft
kompressor samt stor el-generator til
belysning m. v. - Senere foredrag og
film om el-ulykker, hvor en instruktør
på modeller sat under strøm viste, hvor
dan man skulle gøre bl. a. ved el-autoulykker. I USA har man gennem nogle
år efter et specielt system udført led
ningsarbejder på højspændingskabler i
master under spænding. Dette system
er indført for at undgå ulemperne ved
strømafbrydelser og de dermed for
bundne økonomiske tab. - I en swim
ming-pool vistes førstehjælp på vand
ved bl. a. rygskader. Som den bedst
anvendelige båre vistes den såkaldte
Robertson stretcher, som korpset anta
gelig vil gå ind for. Der demonstrere
des mund til mund og næse ved anven
delse af denne båre under bjærgning.
E. Bødker
(fortsættes i næste nr.)

Til brug ved indsats i tilfælde af større
ulykker har man på strategisk vigtige
stationer placeret påhængsvogne læsset
med 50 stk. ambulancebårer. Man har
hos L.A.S. for hospitalerne oprettet en
såkaldt „Emergency Bed Service“, idet
hospitalssengene er ens på alle Londons
hospitaler.
Personalet uddanner man selv. Først et
3 måneders kursus, derefter 2 måneder
på en træningsoperations-station, og så
som 2. mand på en ambulance under
tilsyn og ledelse af en inspektør.
Patientbefordringen er gratis for alle,
men siden 1948 betaler alle skat til Na
tional Health Service.

Den omtalte Robertson-båre.

Onsdag:
Den 23/9 fortalte kontrolofficcr Micha
el Praverman om London Ambulance
Service. Her udfører man ca. 10.000
sygetransporter pr. dag til 250 hospita
ler i London. Der er fra 1100-1600 am
bulancekald pr. dag. Flest mellem kl.
08.00-10.00 og kl. 17.00-17.00, hvor
man har 1-2 opkald pr. minut. Ambu
lancer udelukkende i størrelsesorden
som vore Morris sengeambulancer er
fordelt på 76 stationer i London, vari
erende med 2-3 og op til 60-100 for de
enkelte stationer. Der er ansat 2000
chauffører, og man har et frafald pr.
dag på ca. 6 % af mandskabsstyrken
p. g. af sygdom og ca. 10% på ambu
lancer p. g. af driftsstop.
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Der er 2,2 millioner
— kan vi lave dem fejlfrie?
Selv om de første 200.000 rapporter i 1971 er skrevet og behandlet på stationerne,
når dette læses, vil vi ikke undlade kort at orientere det øvrige personale om den
nye rapport og samtidig give svar til vagtstuepersonalet på enkelte tvivlsspørgsmål,
som er opstået.
Rapportformularen

For at undgå alt for store revolutioner
af hele rapportbehandlingsproceduren,
hvilket som bekendt kan medføre en
meget vanskelig overgangsperiode, er
rapportformularen som helhed ikke
ændret væsentligt. Det er de samme
rubrikker, der blot er flyttet rundt, og
samtidig er rapporten blevet opdelt i
tre hovedafsnit:

sekunder hurtigere. Det er en væsentlig
tidsbesparelse, når det drejer sig om
2,2 mill, formularer.
Brugen af de enkelte rubrikker er ikke
ændret, blot er det afgørende for den
videre rapportbehandling, at vagtstue
personalet benytter den rigtige kode
linie. Som eneste ny rubrik er „vægt
i t“ indføjet. Den skal benyttes ved alle
bugseringer af vare- og lastvogne over 2

1) kunde, km, tid og mandskabsafsnit
2) kodeafsnit
3) beretningsafsnit.
Den væsentligste ændring er i kodeafsnittet, hvor der er indføjet fire kode
linier, hvis benyttelse refererer sig til
betalingsforholdet, altså patientbefor
dring for det offentlige, abonnement,
regning og diverse ydelser. Patientbe
fordringen for det offentlige har af
hensyn til opgørelsen af betaling på
edb-basis fået en speciel kodelinie, der
i øvrigt skal anvendes ved ca. 25 % af
samtlige ydelser. Så meget udgør i dag
patientbefordringen for det offentlige.
Fordelen ved denne opbygning af rap
porten er, at alle koder, man i en given
rapportskrivningssituation skal benytte,
er samlet i én linie. I øvrigt kan man
ved maskinskrivning benytte tabulato
rer, hvilket også fremmer skrivehastig
heden. I forhold til den tidligere rap
port kan den nye rapport udfyldes 35
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Det er om at få så rigtige oplysninger som muligt
ved telefonen.

tons, uanset ydelsen er for regning eller
under abonnement. Vægtoplysningen
skal ved regningsydelser fortælle, at
den rigtige trafiksats benyttes, og ved
abonnementsydelser vil vægtangivelsen
blive sammenlignet med den risikokode,
der er registreret på abonnementet. Det
er vognens vægt på bugseringstidspunktet, assistancevægten, der skal angives.
De små tal og mærkelige ord, der er
angivet i enkelte af rubrikkerne, er in
struktioner til hulledamerne - og altså
ikke noget, stationerne skal bekymre
sig om. Det var meningen, at disse
rubrikker skulle være skraveret, men
leverandøren har i sidste time glemt at
trykke på en knap. Det vil blive ændret
i 1972.
Rapportkoder

Ligeledes pr. 1. januar har stationerne
taget nye rapportkoder i anvendelse.
Også her er der kun tale om få ændrin
ger i forhold til tidligere. Der er dog
opstået enkelte tvivlsspørgsmål under
vejs, og vi vil her kort redegøre for
nogle af disse tvivlsspørgsmål. Det føl
gende har et specielt ATTENTION til
vagtstuepersonalet.
Risikokode 96lpoliti og fængselsvæsen
Patientbefordringer for fængselsvæse
net skal ikke risikokodes. Der benyttes
som nævnt kodelinie 3 og anføres kun
ydelseskoder.
Risikokode 171 kommune, 181polit i og
191militær
Der benyttes i det væsentligste kodelinie
3 (kun kode 17 kan også være kodelinie
2), og der anføres risikokode for alle
disse betalingspligtige efter regning,
uanset at der i rubrikken „risikokode“
står „kun politi“.

Y delseskode 07lvagt på brandsted
Denne ydelseskode omfatter også teater
vagt.
Ydelseskode 27/ambulance ikke
i arbejde
Der benyttes konsekvent risikokode 90
(vi ved som regel ikke om pågældende
er A- eller B-medlem), og denne ydel
seskode anvendes også, hvis man ved
sygetransport 1 og II for det offentliges
regning ikke kommer i arbejde. Ved
forgæves kørsel for abonnenter kodes
turen som var den kørt, men bemærk
ning skrives i beretning.
Y delseskode 47ivejhjœlp FDMIKDAKmedlemmer etc.
Disse ydelser registreres på kodelinie 3
(regning). FDM-medlemsnummeret an
føres ikke på rapporten, men skal
fremgå af den vedhæftede assistance
kvittering. HUSK at medsende kvitte
ringen til hovedkontoret. Salg af benzin
= ydelseskode 48 (abonnenter) eller 49.

Med hensyn til kodning skal blot slutte
lig nævnes, at brandredning enten refe
rerer sig til et abonnementsforhold
(kodelinie 2) eller er en diverse ydelse
(kodelinie 4), f. eks. hvis vi på et
brandsted ikke kommer i arbejde - eller
hvor vi på grundlag af en brandrapport
skriver refusionsbegæring til et forsik
ringsselskab.
Vigtigheden af, at vagtmestrene nøje
skelner mellem begreberne ambulance,
sygetransport I og sygetransport II skal
understreges endnu en gang. Man bør
hele tiden have definitionerne in mente
- og husk, at eventuel tvivl i 1971 skal
komme kommunen eller sygehuset til
gode. Det vil sige - vælg den kodning,
der godtgør den laveste betaling.
1 øvrigt er administrationens medarbej
dere stadig til rådighed, såfremt man er
i tvivl om et eller andet.
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SALGSSIDEN
BEGÆRING
KONTRAKT
Henning Jensen :

Omkring begyndelsen af februar vil
samtlige stationer og akkvisitører mod
tage den nye kombinerede begæring''
kontrakt for risikogruppe 01 og 12.
Hermed har korpset realiseret en idé,
som har været fremsat gentagne gange
i de senere år.
Den nye begæring/kontrakt, hvis for
side er vist ovenfor, består af et for
mularsæt på 3 sider. Forrest en A-5
side, hvor inspektøren opfører abon
nentens navn, samt hvad abonnemen
tet omfatter. Denne del af formularen
afrives, når abonnenten har underskre
vet, og inspektøren har kontrasigneret.
Den udgør korpsets originalbegæring
og er vort bevis på, at abonnenten har
indgået et kontraktforhold med korp
set.
Den næste del af formularsættet er en
A-4 side med tryk på begge sider. Den
ne del beholder kunden, og er kundens
bevis på, at korpset gennem en abon
nementskontrakt har forpligtet sig til at
yde assistance, når abonnenten anmo
der herom. På forsidens øverste halv
del findes en nøjagtig kopi af formular
sættets forreste A-5 side, således at
abonnenten og korpset har en enslyden
de specifikation af abonnementet. På
forsidens nederste halvdel er korpsets
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almindelige abonncmentsbetingelser for
trykt, og i nederste højre hjørne er der
afsat plads til inspektørens navn og
adresse.
På bagsiden af A-4 arket er der øverst
trykt de specielle abonnementsbetingel
ser for risikogruppe 01 og 12, således
at abonnenten kan se, hvad abonnemen
tet omfatter. På bagsidens nederste halv
del er selve abonnementskontraktens
forside trykt. Dette betyder, at når A-4
arket foldes på midten, dukker abon
nementskontraktens forside frem med
landkort, bomærke, selskabsnavn m. v.
Det skal her bemærkes, at denne kom
binerede begæring kontrakt er fortrykt
med abonnementsnummer. Dette bety
der, at abonnenten straks får et abonne
mentsnummer. Bemærk også at abon
nementsnummer er opdelt i to, to og tre
cifre (se omstående billede), hvilket
skulle betyde, at korpsets abonnenter
lettere kan opfatte og - forhåbentlig huske deres abonnementsnummer.
Det faktum, at abonnementsnummeret
kendes straks fra tegningsøjeblikket,
har inspireret til at afprøve en anden
idé. På formularsæltets tredie side er
der trykt 6 stk. selvklæbende mærkater
(jvfr. illustrationen s. 25). Tanken med
disse mærkater er, at de skal anbrin
ges på autoboxen, på forbindskassen,
på medicinskabet, ved telefonen, i som
merhuset etc. Med andre ord, på steder
hvor man kan forvente, at det er til
gængeligt, når abonnenten ringer og an
moder om assistance.
Det er vort håb, at korpsets abonnen-

ter på denne måde i større grad end
hidtil vil være i stand til at opgive
abonnementsnummer.
Baggrunden for at indføre den nye for
mular har været at kunne give abon
nenten en pænere og mere informativ
kontrakt end den nuværende samt at
kunne opgive abonnementsnummer
straks ved kontraktforholdets ikrafttræ
den. Det har desuden været hensigten
at lette det administrative arbejde i for
bindelse med tegningen af 01 og 12
abonnementer, både for akkvisitøren
og for korpsets abonnementsafdelinger.
Dette vil også medføre, at stationerne
hurtigere modtager deres materiale
(skadekort m. m.).
Den nye kombinerede begæring/kontrakt er fra starten udformet således,
at den kun kan anvendes for nytegnin
ger i risikogruppe 01 og 12 samt kom
bination heraf. Såfremt den viser sig at
være hensigtsmæssig i sin udformning,
og såfremt den i praksis viser sig at

kunne leve op til den forventning og
begejstring, hvormed den er blevet
modtaget ved præsentationen for akkvi
sitører og stationsledere, vil det blive
forsøgt at overføre ideen til andre om
råder. Ret nærliggende vil det være at
udarbejde en tilsvarende formular, som
kan anvendes ved ændringstegning i ri
sikogruppe 01 og 12.
På samtlige stationer og hos alle akkvi
sitører ligger allerede nu en detaljeret
vejledning i, hvorledes formularen skal
anvendes. Det er vort håb, at anvisnin
gerne i denne vejledning vil blive fulgt,
samt at resultatet hurtigt viser sig i
form af mindre administrativt arbejde i
abonnementsafdelingerne og forøget
tegning for korpsets akkvisitører.
NÅR DE FÅR BRUG FOR HJÆLP

DREJ NÆRMESTE

FALCK-STATION
HUSK AT OPGIVE DERES

ABONNEMENTSNUMMER:

“70
/

kJ/ OJJ
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Falck-Zonen henter dyrene
De nye abonnementsbetingelser for familie
abonnement indeholder som bekendt en
pasus om, at vi tilbyder kørsel til og fra
nærmeste dyrlæge med syge smådyr (hunde
og katte etc.), såfremt abonnenterne selv
følger med.
Det er en naturlig service for os, som vi
mange steder har praktiseret i det små i
forvejen. Vi skal ikke komme ind på det
salgspolitiske, men kun fortælle, at denne
service udvides successivt. Vi er nødt til at
forsøge os frem med tilladelser til kørsel,
transportmetoder og dyrekasser, før vi kan
slå på stortromme for denne nye abonne
mentsfordel.

En søvnig akkvisitør
Overinspektør Søncksen, København, er
kender selv, at han var søvnig, da han for
leden blev ringet op af en abonnent. Den
stakkels abonnent havde fået en rykker,
han ikke skulle have haft. Søncksen fik
gnedet øjnene og klaret problemerne med
vanlig elegance.
- Vi glemte måske at fortælle, at klokken
var 01.15, da abonnenten ringede.

Transport af små dyr har været almindeligt i de
større byer, i hvilke vi har haft Dyrenes Dags
ambulancer stationerede. Nu er det også blevet
en abonnementssag.

bygge
sager

Stationen, der fik udkørselsforbud, men alligevel rykker ud som
aldrig før.

MIDDELFART
Den nye station i Middelfart er færdig
og taget i brug. Den kan karakteriseres
ved tre T’er:
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T anke vækkende
Tilfredsstillende
Tiltalende

Den er tankevækkende, fordi det er
lykkedes for en forholdsvis lille sum

K

Stationen i Middelfart med vagtlokalerne til ven
stre, ambulancegaragerne og carporten.

Nedenfor ses ambulancegaragen ved aftenstide
og et lille kik ind på vagtbordet.

penge (under 1 mill, kr.) at skabe en ny
station, der er stor nok i en lille køb
stad, og som kan udvides, hvis det skul
le blive nødvendigt eller andre opgaver
skal tages op. Den er også tankevæk
kende, fordi modulet fra Middelfart
uden videre kan overføres til små om
egnskommuner i forbindelse med stor
byer. F. eks. kunne en række „Middelfart-stationer“ meget let placeres i ho
vedstadsområdet og gøre deres til, at
assistancerne blev hurtigere afviklet så
vel nu som i fremtiden.

Den er tilfredsstillende, fordi den er ny,
pæn og hensigtsmæssig. Da det er en
et-plans-station, kan man måske ind
vende, at der savnes lidt depotplads,
men det går. Kun ambulancerne står i
decideret garage. Kranvogne står i en
muret carport i forlængelse af garager
ne. Der er opholdsstue med spisekøk
ken, soverum (2-mands), stationsleder
kontor, vagtstue og foyer.

Stationen er endvidere tiltalende. Den
repræsenterer et færdigt og veludført
byggearbejde, udført og forestået af
lokale håndværkere. Det flade built-up
tag klæder stationen, der heller ikke
er skæmmet af de næsten uundgåelige
bilvrag.

Alt i alt en station, korpset kan være
bekendt, og mandskabet vil forstå at
værne om. Skulle nogen have lyst at
bese den, kan vi oplyse, at adressen er
Jyllandsvej, der står i forbindelse med
den nye bro-motorvej.
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MÅNEDENS REPLIK

Reaktioner på „Meddelelsens artikler
Vi har haft den glæde fra nogle af vore mange reddere at modtage et par indlæg.
Vi bringer dem naturligvis uforkortet og håber på, at der kan komme en debat i gang.
Som vi tidligere har skrevet, vil vi meget gerne modtage meninger og tilkendegivelser,
som vi kan viderebringe og dermed skabe debatten. Men vi vil helst have meninger
om „Meddelelser“ i „Meddelelser“, så alle kan få lejlighed til at ytre sig. Til gen
gæld har enhver - fra redder til chef - lov til at skrive et læserbrev til os. Hellere en
åben debat end sure hoveder i krogene.

Demokrati på arbejdspladsen er noget,
man hører om alle vegne. Alle taler om
det, og alle vil ha’ det indført på deres
aibejdsplads. Det er da også helt rig
tigt i det samfund, vi lever i i dag, og
det kan nok ikke undværes af samfun
det af i morgen.
Medbestemmelse, medindflydelse og
medorientering. Det har så store aspek
ter, at det næsten ikke er til at overse
på én gang, det kan variere fra arbejds
plads til arbejdsplads og fra station til
station.
Men det afgørende moment må være
mellem de mennesker, der skal snakke
sammen, komme med forslag, forbed
ringer og tage de afgørende beslutnin
ger. Her er det, jeg mener, der mang
ler noget i oplægget om demokrati på
arbejdspladsen; mangler er nu så me
get sagt, for det er for så vidt ikke no
get, man sådan kan notere ned og rette
sig efter. Det er de menneskelige fak
torer i samarbejdet. Jeg vil kort kon
kretisere det derhen og sige, at man
skal samarbejde menneske med menne
ske og ikke redder og ass. eller stations
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leder. For vi er vel allesammen ganske
almindelige mennesker. Man må prøve
at sætte sig i det andet menneskes sted
og se problemerne fra den side også.
Objektiviteten må ejheller mangle, den
skal være til stede både fra ledernes og
personalets side. Det må være et af
grundprincipperne i et begyndende op
læg.
Altså i det menneskelige er vi alle lige,
uanset rang, og hvis man tænker på det
i det, forhåbentlig, kommende samar
bejde og samtidig er objektiv, tror jeg,
man vil nå at løse mange af de proble
mer, store som små, der måtte komme.
Problemerne er til for at blive løst.
Er vi nået for langt den dag, vi kan
sige: „Korpset, det er os, er der noget
i vejen med korpset, er der noget i vej
en med os“??????
R.V.

Demokrati - Det middel de fleste ønsker at be
nytte til at nå det mål at bestemme over andre.

„Meddelelser“ nr. 11/70 fortjener nogle kommentarer med på vejen, det første, man
ser, når man åbner bladet, er en side, der blot mangler en sort rand, så var den en
dødsannonce over den forgangen gode service hos medarbejderne i Falck.
Der klages over surhed hos redderne, og disse sure reddere anbefales at føje sig
bort, dertil er at sige, at da Falck nu erkender, at vi er blevet en servicevirksomhed,
er tiden inde til at ændre arbejdstiden i takt hermed, så kommer smilet nok igen.
Til hr. Børge Johansen vil jeg sige, at informationer om redningsarbejde i udlandet
læser jeg gerne, men ensidig politisk stof har ingen interesse, og en kort rejse i det
pågældende land er næppe baggrund nok til at skrive om forholdene i landet.
P. L.

PERSONALIÂH

Afdelingsleder
Holger Andersen, Vejle.
Kort før julehøjtiden mod
tog vi med sorg medde
lelse om afdelingsleder
Holger Andersens død den
22. december. Den kun 57årige afdelingsleder døde
som følge af pludselig syg
dom. Holger Andersen var
knyttet til korpsets hoved
kontor i Vejle i en men
neskealder. Han blev an
sat som kontorassistent i
1934 og udnævnt til fuld
mægtig i 1946. Siden var
han afdelingsleder for Vej
les abonnementsafdeling et hverv han varetog med
stor dygtighed. Holger An
dersen var en særdeles

godt vellidt medarbejder,
og de mange abonnenter,
han daglig var i kontakt
med, satte stor pris på
hans behagelige væsen.
Udenfor korpset havde
Andersen tillidshverv i bl.
a. Dansk Idræts Forbund,
hvor han gennem mange
år gjorde et stort arbejde
for idrætten. Vi vil ære
hans minde.

ÜdnævnËSËrI
REDNINGSFØRER

På stationen i Køge er
redder Ole Falck udnævnt
til redningsfører med virk
ning fra 1. januar.
Redder Svend Harry Jen
sen er pr. 1. december ud
nævnt til redningsfører på
station Svendborg.
Pr. 1. januar er redder
Thorvald Jørgensen, Tarm,
udnævnt til redningsfører.

På station Vesterbro er
redder Karl Erik Quist
Jensen udnævnt til gara
gemester med virkning fra
1. december.

VAGTMESTER
På Horsens-stationen er
redder Jørn Neerup Rør
vang udnævnt til vagtme
ster pr. 1. december.

På Vesterbro’s vagtcentral
er redderne Per Johansen,
Poul Erik Madsen og Ole
Jensen udnævnt til vagt
mestre - førstnævnte pr.
1. december og de to
sidstnævnte pr. 1. januar.

ASSISTENT
På stationen i Dalum er
redningsfører Find Erik
Larsen udnævnt til assi
stent pr. 1. januar. Larsen
blev ansat som redder i
1959 på station Odense. I
1966 udnævntes han til
redningsfører og blev sam
me år forflyttet til Dalum.
Find Erik Larsen har en
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god såvel teoretisk som
praktisk viden at lægge til
grund for sit fremtidige vir
ke som assistent.

Ligeledes på Dalum-stationen er redningsfører Aksel
Karlsen udnævnt til assi
stent med virkning fra 1.
januar. Karlsen har over
16 års anciennitet i korp
set. Han startede ved ZR
i Gelsted på Fyn - kom si
den til Odense, og ved
sammenslutningen blev det
fremtidige kvarter Dalum.
Karlsen blev udnævnt til
redningsfører i 1967. Hans
store erfaring og uddan
nelse berettiger ham til
udnævnelsen.
STATIONSLEDER

Som et led i omlægnin
gen af ledelsesfunktionen
i Stor-Odense er overassi
stent Vagn Erik Hansen,
Dalum, udnævnt til stationsleder. Vagn Hansen

har i hele sin 23 år lange
karrie som redningsmand
været tilknyttet rednings
korpset på Fyn. Først som
repræsentant i Odense, si
den som redder i Glams
bjerg, Middelfart og Oden

se. I 1964 udnævntes han
til assistent i Dalum, og i
1967 blev han overassi
stent og daglig leder af
Dalum-stationen. - Vagn
Hansen er kendt som en
dygtig leder, hvilket også
har berettiget ham til ud
nævnelsen som stations
leder med virkning fra den
1. januar.

DISTRIKTSLEDER
I Odense er redningsin
spektør Leif Nielson med
virkning fra 1. januar ud
nævnt til distriktsleder for
ialt 13 fynske stationer.
Nielson, der næsten er
„født“ Falckmand, har væ
ret ansat siden 1953. For
inden havde han i et par
år virket som afløser på
stationen i Svendborg. Han
startede som redder i
Brande og kom i 1964 til
Dalum. Aret efter blev han
udnævnt til redningsfører i
Odense. I 1966 blev han
assistent, i 1967 overassi
stent og i 1969 udnævnt til
redningsinspektør. En sær
deles god uddannelse specielt med henblik på
brandslukning - har Niel
son at bibringe sit frem
tidige virke som distrikts
leder - et job han uom
tvisteligt vil røgte med stor
dygtighed.

Dansk mester i rally
Mekaniker Preben Kristoffersen, Arhus, har
vundet det danske mesterskab i rally-kørsel
i 0-1000 ccm klassen, gruppe 1. Mesterska
bet blev hjemtaget i Kristoffersens Austin
Cooper, og som observatør havde han en
anden århusianer, Bent Aakjær Nielsen.
Kristoffersen er til daglig beskæftiget på
værkstedet på Falck-gården i Arhus. Vi
ønsker til lykke med mesterskabet.
Gode farvebilleder,
der viser korpset i aktivitet i 1970, kan ind
sendes til redaktionen snarest til brug for
årsberetningen. Farvebilleder (helst dias),
der benyttes i beretningen, vil blive hono
reret. Husk endelig at skrive afsender på
kuvert eller lignende. På forhånd tak for
hjælpen.

Færdselslovens § 15, § 29 og § 70
er titlen på en publikation, som er udgivet
af Rådet for Større Færdselssikkerhed. De
tre færdselslovparagraffer refererer til
TRÆTHED, FLUGTBILISTEN og DERES FØ
RERBEVIS ER I FARE. Selv om disse tre
temaer er blevet indprentet via presse og
TV, har publikationen alligevel stof, der
vækker til eftertanke.
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Trivselsklub i Falck-Huset
Vi havde tanken - men det var Alborg, der
gav skubbet. Således foranlediget har fire
medarbejdere i Falck-Huset i København
taget initiativ til oprettelse af en trivsels
klub, der gennem månedlige arrangemen
ter skal søge at fremme trivselen i det store
hus. Første arrangement løb af stabelen
kort før jul - og det blev en ubetinget suc
ces. Knap 90 medarbejdere af alle grader
og aldre havde fundet vej til Falck-Husets
kantine. Indledningsvis gav dir. J. Falck i sin velkomsttale - korpsets fulde støtte til
denne form for arrangementer, der kan
fremme sammenholdet og samarbejdet i
virksomheden. Dernæst viste Kjær „når
nøden er størst“ og under stor jubel og
kaffebord aflagde repræsentanter fra afde
lingerne en „kondi-test".

JUL OG N YT A K

Tv.: Arhus-stationen fik besøg af Lucia-optog.

Øverst th.: Nytårsparaden i Hjørring.
Th.: Redder Tage Brandenburg, st. F., fik over
rakt legat af dyreværnsforeningen Svalens for
mand, Kn. Johansen, ved nytårsparaden i Køben
havn.

Storno-vits
Ny idé for ledere med de små Stornophoner.
E.D.B. chef H. Jensen - ikke at forveksle med
Harald Jensen - oplyser, at det nye brændstof
regnskab faktisk er et tankeeksperiment.
*

Poul Falck oplyser - uden at være spurgt - at
hans regnebog til elever på Statens Brandskole
ikke omfatter division af brandslukningsudgifter
med antal indbyggere.
%
Dementi.
På given foranledning skal oplyses, at det ikke
var trivselsklubben, der havde arrangeret jule
frokosten i år.

Der er telefon til Dem,frøken...
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À
Station Skagen slukkede hele
13 græsbrande nytårsaften. Fle
re af dem var nær sommerhuse
og en enkelt truede et savværk.
På billedet ses den hurtige nyt
årsvagt fra stationen.

Nytårsbrandene var talrige og
voldsomme. De rode luer flammede over hele landet og kræ- |
vede stor indsats fra brandvæ
senerne.

Stationsleder Knud Madsen fra
Nakskov forbød som den eneste
◄ brandinspektor nytårsfyrværkeri
nærmere end 200 meter fra strå
tækte huse. Han behøvede ikke
at rykke ud til en eneste brand.
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Giv dem en chance
Virksomhedsdemokratiet blev indført med stort flertal ved afstemningen. Nu fore

står oprettelsen af regionsnævn og virksomhedsnævn samt løsningen af en lang
række praktiske problemer. Den første rus har også lagt sig. At vi er en af de

første privatvirksomheder med demokrati osv. giver os jo ikke større tilfreds

stillelse i det daglige, praktiske arbejde.
Men hvad forpligter afstemningen til? Hvilket ansvar har hver enkelt med et

JA-kryds og alle andre, der loyalt bøjer sig for flertallet, påtaget sig?

Først og fremmest har de påtaget sig et medansvar for, at demokratiet kommer
til at fungere og ikke bare bliver et skindemokrati. Dette medansvar kan kun

udøves gennem hver enkelts aktive medvirken til at skabe god trivsel og give de

valgte repræsentanter mulighed for at få relevante problemer rejst i nævnene. Det

skulle jo nødig ende i snak om, hvorvidt toiletpapir skal være rødt eller blåt.
Denne medvirken kaldes også engagement i virksomheden. En virksomhed med
et levedygtigt demokrati kan godt have utilfredse, men ikke negative medarbej
dere. De utilfredse lufter deres tanker for at få noget rettet - og det er en form

for engagement - medens de negative blot er negative.
Den enkelte medarbejder mærker - uanset hvor engageret han er - nok ikke

meget til demokratiet lige med det samme. Der er tale om en langsom proces,

i hvilken den rette samarbejdsform mellem ledelse og ansatte skal findes. Men
de valgte tillidsmænd og -piger, der skal sidde i nævnene og tale kollegernes sag,
de bliver straks stillet over for en række problemer, som de slet ikke er vant til.
Når man ikke er vant til at løse en opgave, tager det lidt tid, og første løsning

bliver måske ikke den bedste. Akkurat som redderen, der første gang skal trække
en vogn op på ladvognen. Han er nok ikke lige så ferm som ham, der har prøvet

det hundreder af gange før og næsten kan det i søvne.
Skulle de første resultater derfor ikke være ligesom alle medarbejderne kunne

have ønsket det - så giv tillidsmændene og -pigerne en chance til. De har ærligt
fortjent den, for det er nu ikke så let at opnå de helt store præstationer, når man

ikke er på hjemmebane. Man kan dog trøste sig med, at ledelsen også er på ude
bane.
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De nye bestemmelser for vognmærkning, der trådte i kraft ved indgangen til
1971, indeholder nogle regler om refleksanordninger, der forhåbentlig med
fører, at Falck Zonens køretøjer bliver endnu mere velsete i trafikken.

En indsats
for større
færdsels
sikkerhed
Med indgangen af 1971 trådte de nye
regler for vognmærkning i kraft. Vi har
omtalt og illustreret de nye bestemmel
ser i „Meddelelser“ nr. 7\70 og vil ikke
her fordybe os i lange betragtninger
om, hvor der skal stå Falck, og hvor
Zonen hænger på. I stedet vil vi gerne
uddybe de nye bestemmelser for refleks
afmærkning af korpsets køretøjer.
Frivillig indførelse

Justitsministeriets cirkulære af 5. maj
1970 foreskriver refleksanordninger på
køretøjer, der er over 8 meter lange.
Vel vidende, at kun få af korpsets køre
tøjer vil nå denne længde, besluttede
ledelsen alligevel, at de nye bestemmel
ser skal gælde alle korpsets kran- og
autotransportvogne. Endvidere er nye
brandkøretøjer og specialenheder ble
vet afmærket i overensstemmelse med
de nye regler.
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Meget ude at køre

Årsagen til den af korpset indførte re
fleks-bestemmelse er, at vore køre
tøjer færdes meget om natten og på
uoplyste strækninger. Sidste år indtraf et
par alvorlige uheld med kranvogne, der
blev påkørt trods brugen af gule, ro
terende lys, og såfremt refleksafmærk
ningen kan hindre blot en enkelt sådan
ulykke, må pengene siges at være givet
godt ud. Personalet har også interesse
ret sig levende for sikkerheden, og det
er helt i denne ånd, at de nye bestem
melser er indført.
Hvidt foran, gult på sider
og rødt bagpå

De nye reflcks-afmærkningsregler be
stemmer, at enhver kran- eller auto
transportvogn skal forsynes med hvide
reflekterende striber foran på kofange -

ren. På siderne skal enten være én lang
eller tre korte gule refleksmærker, og
bagpå skal vognene forsynes med røde
reflekterende striber. Er der normal
bagsmæk, sættes rødt reflekterende
navn på den hvide flade. Er der ingen
bagsmæk, skrives korpsnavnet med rø
de bogstaver på et hvidt felt. Men der
udover skal kofangeren også have stri
ber.
Ikke alle endnu

Vi ved godt, at ikke alle køretøjer har
nået at få de nye reflekser på. Der har
været nogle leveringsvanskeligheder
med skrifterne, og enkelte stationer har
fået lov til at vente med ændringerne
til sommer, når køretøjerne alligevel
skal gennemgås med maling etc.
Stativerne til kabellamperne, der benyt
tes, når det slæbte køretøj ikke selv har
lys, skal være hvide med røde bogstaver.
Hvad der skal stå, kan vi slet ikke for
tælle endnu, da der vil blive arrangeret
medarbejderkonkurrence om et slogan.

Korpsets nye bomærke, der foreløbig er udsendt
som reflekterende mærke til abonnenternes bilor.

Også abonnenterne får
reflekterende mærker

Det nye forsøgs-bomærke, der er afbil
det ovenfor, er udført som abonnent
mærke i det mest reflekterende Scotch
tape, der findes. Det er meningen, at
nye og „gamle“ abonnenter skal have
mærkerne til at sætte bag på deres biler.
Derved opnår korpset, at abonnenters
vogne kan identificeres, og abonnen
terne opnår at blive mere velsete på de
mørke veje. Men for at mærkerne skal
få den tilsigtede virkning, må de ikke
udleveres til skoledrenges cykler eller
til dem, der gerne vil have et mærke
foran på bilen. Dertil findes stadig de
gamle metalmærker eller det nye mærke
til entrédøre.

De hvide, reflekterende striber foran gør ingen
tvivl mulig; det er en Falck-b:|.

Den gule refleksanmærkning på siden kan også
udføres som én lang stribe.
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DEN
LILLE

HVIDE

Fjerde skud på håndbogstammen
har set dagens lys i redningskorpset.
Når alle håndbøger er udkommet, vil
en meget stor del af stationernes for
skellige tvivlsspørgsmål være afkla
rede.

Den lille hvide ambulancehåndbog fin
des nu i ambulancer og sygetransport
vogne. Enten er den anbragt i handske
rummet - hvilket ikke er så forfærdelig
godt - eller også har den sin kasse eller
krog i vognen.
Vi skal ikke her lave en fuldstændig
gennemgang af håndbogen, men kun
fremhæve nogle af de væsentligste ting.
Påkrævet udstyr i ambulancer

På en række møder landet over blev
det klart, at der enkelte steder skal an
skaffes lidt ekstraudstyr til ambulancer
for at de kan komme på højde med
tidens krav. Det drejer sig hovedsage
ligt om transportabelt sug, rubens-pose,
kul og natriumsulfat, kridt og „grus“
samt danske vand til patienterne.

Håndværktøjet i ambulancerne er uundværligt.
En redder fra Ikast er i færd med at save en fast
klemt lastvognschauffør fri.

Patientbefordringens
praktiske udførelse

Læg mærke til definitionerne på hen
holdsvis ambulance og sygetransport
vogn. Af ambulancer findes nu kun to
kategorier: normalambulancer og spe
cialambulancer. Førstnævnte er videre
udviklingen af de „små“ ambulancer,
Sundhedsstyrelsen talte om i 1965-betænkningen. - Specialambulancer er
mærkværdigvis en fællesbetegnelse for
alle de ambulancer, der afviger fra nor
malen. En sygetransportvogn er en
vogn, i hvilken der kun kan transpor
teres siddende patienter.
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Vi vil fremover benytte disse betegnel
ser i informationsarbejdet.
Og så er skæg blevet tilladt - hvis ikke
det er forbudt. Dette paradoks har sin
forklaring. Korpset som helhed har ikke
noget imod skæggede medarbejdere, så
fremt skægget er kort og velplejet. Men
en stationsleder kan forbyde skægget,
hvis det ikke er velplejet, eller såfremt
det må antages at medføre væsentlige
ulemper ved andre former for assistan
cer, f. eks. brandslukning. Det lange hår
er stadig forbudt.

Alt ser såre goat ud. Men patienten har hovedet den gale vej, og de dermed forbundne besværlig
heder med behandlingen kan man sagtens tænke sig til. (Billedet er udlånt af Baltica.)

tes som en håndbog, altså til at slå op
i, når man kommer til stedet. Det
Her skal man først og fremmest lægge bedes bemærket, at skemaets afsnit om
mærke til, at såfremt en kørsel af læge behandling ikke nødvendigvis betyder
eller hospital er rekvireret som udryk behandling i ambulancen, men er en
ningskørsel - så skal den køres som O generel oplysning om den behandling,
sådan - uanset personalets eget skøn. *!der kan gives af førstehjælperen. F. eks.
Der findes eksempler på kvæstelser, 'skal en patient selvfølgelig tages med i
f. eks. indvendige læsioner i maven, der^ • ambulancen, selv om der i forgiftnings
tilsyneladende ikke giver patienterne skemaet står, at patienten skal holdes
nogle smerter, men som kan være død i absolut ro.
sensfarlige.
Det lille skema i håndbogen taler sit Reddere og narkotika
Det lille narkotika-identificerings-skema
eget sprog.
er ikke fyldestgørende, men giver red
Forgiftningsskema
ningsmandskabet mulighed for at skøn
Instruksen vedrørende forgiftninger er ane, om der er tale om narko-patienter,
meget detaljeret. Dette er med vilje, og hvad de eventuelt har indtaget. Vi
fordi ambulancehåndbogen skal benyt- håber, at dette skema vil kunne løfte

Kørselsformer i forbindelse med
patientbefordring
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sløret en smule for det af rednings
mandskab hidtil forholdsvis ukendte
emne.
Hvad mangler der?

Der mangler meget i en sådan håndbog.
For det første manglede der en række
lokale anvisninger, som forhåbentlig er
sat i håndbøgerne i dag. Dernæst vil
der løbende komme suppleringer fra

Fællesforbundet, således at nye erfarin
ger m. v. hurtigt kan kommunikeres.
Overlæge Willy Dam var som sædvanlig
hurtig, og har allerede foreslået ret
ningslinier for fødselshjælp. Hvis andre
-- redningsfolk eller læger - har ideer
om ting til ambulancehåndbogen er de
også meget velkomne til at lade os få
disse tanker tilflydt.

USA 1970:

Alting her er
større end andre steder
fortsættelse af direktør
Bødkers beretning fra sidste nr.
T orsdag:
Den 24. september var der åbning af
IRFAA’s 23. årlige konference med
indmarch af nationernes flag og præ
sentation af de forskellige landes del
tagere, nationalsang og bøn. - Derefter
hilsen og velkomst ved præsidenten
George B. Johnson. Ved denne lejlig
hed overrakte jeg korpsets plakette i
moseeg med en falk og plade med in
skription i Sterling sølv med følgende
ord: Hr. præsident - det er en stor glæ
de for mig i dag at være her i Atlantic
City til Deres 23. årlige konference i
International Rescue and First Aid As
sociation. I erindring om Deres good
will tur i Europa og særligt Deres besøg
hos os i Danmark beder jeg Dem mod
tage denne plakette med de bedste hil
sener fra vor redningsorganisation i
Danmark.
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Edgar Bødker:

Plaketten, som direktør Bødker overrakte i USA.
I det blanke felt står en hilsen fra Falck i Dan
mark.

Ikke for tykke reddere

Om eftermiddagen vistes en film om
redningsarbejde ved forulykkede Grey
hound busser. Disse og tilsvarende bus
ser udfører en meget stor part af al
personbefordring over land i USA. Der
blev vist adgangsveje udefra ved blo
kerede døre, gennem bagagerum, toilet
o.s.v. Busserne er luftaffjedrede, et sy
stem, der også vinder frem herhjemme.
I tilfælde af lækage i luftpuderne syn
ker bussen, og som instruktøren sagde:
„Indtil 4 tommer - kravl ikke under
bussen, hvis De er tykkere!“
Samme dag åbnedes en udstilling af
ambulancer samt alt tilbehør hertil, bå
remateriel m. v. Jeg havde her lejlighed
til kontakt med mr. El Bourgraf, der
repræsenterede firmaet Ferno-Washington, Ohio, der fremstiller ca. 98 % af
alle bårer til nye ambulancer i hele
USA. Den en-mands båre, som blev

vist ved rundturen i Danmark, er frem
stillet af dette firma. Ved Fællesfor
bundsbeslutning er det overdraget korp
sets Handelsafdeling i Århus at hjem
tage prøver af forskellige typer bårer
med henblik på afprøvning af en mo
del, der findes egnet for vore ambu
lancer.
Ferno-Washington fremstiller ca. 75 bå
rer om ugen og eksporterer til Holland,
England, Tyskland, Sydafrika, Austra
lien og Japan.
Den én-mandsbetjente båre eksporteres
fortrinsvis til Japan. Den er den dyreste
i anskaffelse. Den kan indstilles i to po
sitioner, høj og lav, men kan kun i la
veste position sættes i Trendelenburg
stilling.
Den model, korpset bør interessere sig
for, er model 30-T, som kan indstilles
i 3 positioner. Denne båre er hjemtaget
på prøve af Handelsafdelingen i Århus.
Nærmere oplysninger om egnethed, pris

Atlantic City,
New Jersey.
Billedet viser
nogle af øst
kystens hoteller
med badeliv.
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m. v. fremkommer herfra. Ferno-Washington er indstillet på at overlade ene
forhandlingen for Danmark til korpset.
Get together party

Samme dag havde jeg lejlighed til at
bese en af Atlantic City’s tre brandsta
tioner og alarmcentralen, som er belig
gende i atomsikker kælderetage under
byens nye rådhus. Alle installationer
meget moderne, og bl. a. bemærkedes
alle telefon- og radiosamtaler registre
ret på båndmaskiner. - Alt udstyr af
fabrikat Motorola. Vagtborde er ud
ført af metal og hammerlakeret.

Om aftenen var der på Traymore hotel
for alle 700 deltagere arrangeret et „get
together party“ under devisen „visit
with your friends“. Denne specielle
amerikanske form for selskabelighed
indebærer, at der er gratis udskænkning
af alkoholfrie og de stærkeste spirituøse
drikke til alle fra kl. 20.00 til midnat
uden begrænsning. De canadiske del
tagere udgjorde et særligt festligt ind
slag, bl. a. en deltager iklædt speciel
klan-uniform bestående af kilt med vi
dere (eller uden), der underholdt på
sækkepibe.
Ambulanceudstilling

Fredag:
Den 25. september var der lejlighed til
en nærmere gennemgang af udstillin
gen, der omfattede 20 ambulancer. Der
var ambulanceopbygninger på Cadillac,
International, G.M.C., Dodge, Chevro
let og Ford, henholdsvis varevogns- og
personvogns chassier med forhøjet tag
i glasfiber. Indvendige dimensioner
fulgte de krav, der er foreslået af det
amerikanske federale sundhedsvæsen,
jvf. den af direktionssekretariatet ud
sendte oversættelse af dec. 1969.
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Af nyheder, der bør give anledning til
overvejelse, bemærkedes ved alle døre
i ambulancer i vognbund påklæbet
skridsikker belægning. Gulvbelægning
var tildels udført i kunststof-tæppe, der
skyer alle forureninger og er meget let
at renholde.
Der vistes et nyt katastrofebelysnings
anlæg bestående af en cylindrisk behol
der 30 cm i diameter og 55 cm høj incl.
en roterende advarselslampe beregnet
til tagmontering på et køretøj. Ved
hjælp af en lille kontrolpult ved fører
sædet skydes en mast 3 meter i højden
over køretøjet. Masten er udover det
roterende blink forsynet med 4 stk. 55
watt - 12 volt jodlamper drevet ved
vognens el-anlæg og tilstrækkelig til at
oplyse et ulykkessted. Anlægget er ud
viklet i forbindelse med Apollo-rumprojekterne, idet bl. a. masten svarer
til gribearmene, der benyttedes på ube
mandede rumskibe til indsamling af
prøver og opsætning af radiomaster på
månen. Et anlæg, der med hensyn til
omfang og lethed ved montering langt
overgår de nyeste kendte typer med hy
drauliske teleskopmaster.

Den svenske universaløkse FORCE vi
stes i en amerikansk udgave betegnet
PRY-AXE. Nogle eksemplarer er hjem
taget til sammenligning og prøve. Med
hensyn til pris koster den amerikanske
ca. 1/b af den svenske.
Udvendige højttalere

Alle viste ambulancer var forsynet med
udvendig højttaler fra radiotelefonen,
men kunne samtidig anvendes som di
rekte højttaler fra førersædet. Med hen
syn til det på udstillingen viste radio
kommunikationsudstyr kunne kun kon
stateres, at det radioudstyr, der i dag
anvendes i korpset, i flere tilfælde er
mere avanceret med hensyn til størrel
se. Både vore mobile og bærbare anlæg
er mere kompakte. Rækkeviddeprøver
var der desværre ikke lejlighed til at
foretage.
På udstillingen blev jeg gjort bekendt
med de nye tyske „Luminisenzfarben“
også kaldet „dagslysfarver“. Indtil vi
dere fremstilles de kun i 2 varianter i
orange. Det er en 3-komponent-maling,
der også anvendes i flyvevåbnets red
ningstjeneste. Disse farver gør udryk
ningskøretøjer absolut kendte både dag
og nat og er til dette formål forsøgsvis
i anvendelse i Tyskland. Der bør alle
rede nu herhjemme tages skridt til, at
disse farver udelukkende forbeholdes
til dette brug, idet fordelen ellers me
get hurtigt vil være tvivlsom. Farverne
er nærmere omtalt i „Brandschutz“ okt.
1970.
Kun seks hjerteambulancer

Der demonstreredes samme dag én af
U.S.A.’s seks (!) hjerteambulancer kal
det „Heartmobil“. Denne var fra sta
ten Maryland. Bemandingen bestod af
specialuddannet sygeplejerske, mandlig
sygehjælper og cn chauffør. Man fast
holder, at betjeningen ikke er nødven-

Normalambulancerne i USA er også med tiden
blevet ganske store.

dig med lægeuddannet personel. Man
har også akut lægemangel i U.S.A. Anskaffelsesomkostning ca. 50.000 dol
lars og årlig driftsomkostning ca. 40.000
dollars betalt af sundhedsvæsenet. Vog
nen er lidt større end vore sengeambu
lancer. Alt udstyr er dobbelt, der er
air-condition, båndmaskine til registre
ring af alle data, som sendes via radio
telefon, både samtaler og E.K.G. Ræk
kevidden er ca. 70 km, og der sendes
til hospital eller lægens private bopæl.
Der findes også et bærbart anlæg, som
kan medtages hvor som helst, og som
uden om vognen kan sende E.K.G. Et
paradox er måske, at man har samme
problem som vi med hensyn til at få en
seng ind og ud af vognen på grund af
læssehøjden.
Var højtideligt med kort inviteret til
lunch fra kl. 12.00 til 13.00. Der var et
hav af dejlige retter serveret på et langt
bord. Der var kolde cocktails og øl på
dåse og varm snaps. Med stor ameri
kansk gæstfrihed fik man besked på
„help yourself!“ ved først at forsyne
sig med éngangs-service og -bestik. Ved
hver bordende en papirkurv til „opva
sken“. Nemt og hurtigt.
Atlantic City har to lufthavne; den ene
for privatfly og i øvrigt verdens første
lufthavn, den anden store trafikluft43

havn med et meget moderne lufthavns
brandvæsen med egen øvelsesplads til
træning i slukning af fly-brande.
Redningsøvelser

Lørdag:
Den 26. september var der praktiske
ledningsøvelser for de 700 deltagere
opdelt i hold på 5-10 deltagere. Der
var stillet 3 opgaver med 25 spørgsmål
til patientbehandling på sminkede ofre.
Der vurderedes efter et specielt points
system for rigtig behandling.
Om aftenen var der afslutning af kon
ferencen. Der var arrangeret stor mid
dag med de særlig indbudte gæster pla
ceret ved et højbord på scenen. - Til
de vindende hold var der præmier til
en værdi af ialt 2000 dollars skænket af
„American Trucking Ass.“.
De udenlandske gæster holdt hver en
kort humørfyldt afskedstale, og ved
denne lejlighed udtalte jeg: „Hr. præsi
dent, mine damer og herrer! - Aldrig
har jeg været til så storslået et møde
før. I de sidste få dage har jeg lært,
at alting her er større end andre steder.
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Da jeg kom til New York, var jeg fire
timer forsinket. Men samtidig føler jeg
trang til at udtale, at aldrig har jeg
mødt så mange mennesker, som med så
stor en interesse er gået ind for deres
frivillige arbejde, som De har gjort her
fra alle stater. Sidst, men ikke mindst,
aldrig har jeg mødt så stor gæstfrihed
som Deres i International Rescue and
First Aid Ass. De bedste ønsker for
fremtiden for Deres organisation.“
Som et udslag og et bevis for denne
gæstfrihed blev den tyske og engelske
deltager og jeg af en konferencedelta
ger ved navn Dick Thomas fra Sandy
Spring i staten Maryland inviteret på
rundtur til flere stater de følgende tre
dage med ophold hjemme hos ham selv
og hans hustru. Som eneste grund an
førte han, at han ved et besøg i FalckHuset i København for et par år siden
var blevet så vel modtaget og vist rundt,
at han ønskede at gøre gengæld.
E. Bødker

(fortsættes i næste nr.)

Et skib lå på værft i Norge, da brandsinkningsanlægget gik i
gang. 12 blev dræbt og 41 måtte genoplives. Kan det samme ske
herhjemme?

30 sekunder skilte liv og død
Af Aage Rørmark

Den 5. november 1970 lå skibet Polio efter en eksplosion ved Puerto Rico med skader
i maskinrummet på værft hos „Kristiansand Mekaniske Verksted“ i Norge. Der var
55 mand i gang med arbejdet, da skibets kuldioxydanlæg, beregnet til brandslukning,
fejlagtigt gik i gang og rummet fyldtes med CO2. Der var ikke forud givet sirenevarsel.
53 personer ramtes af ulykken og 12 af dem omkom. Vi bringer nedenfor en kort
beretning, væsentligst baseret på en indberetning fra distriktssjef Kåre Kronborg,
Falken Redningskorps i Kristiansand.
Lokale forhold:

Stationen er bemandet med 16 faste og
otte reserver, alle sygehusuddannede.
Otte er desuden svømmedykkere. Der
rådes over fire ambulancer, to kranvog
ne, to landrovere og en stationcar, alle
med radiotelefon. Ambulancerne har ti
liter O2, ventilationsmasker og sug, der
udover transportabel iltflaske. I området

(Vest-Agder Fylke) er der stationer i
Mandal, Farsund og Flekkefjord. Disse
stationer mønstrer i alt fire ambulancer,
en kranvogn, to landrovere og ca. 20
mand plus et vagthold på en stor fabrik.
Der er sygehus i alle byer, i ulykkesby
en et centralsygehus. Falken koordinerer
ifølge katastrofeplan al ambulancetjene-

ste i området under politiets skadesteds
ledelse.
Hjembybrandvæsen møder ved ulykker
uden brand med røgdykkere, som dette
er alene om at råde over.
Ulykkesforløb:

Overlevende udtaler, at man hørte et
hvislende knald og så et hvidt glimt;
det er karakteristisk for forløbet, at folk
ret højt i rummet bevarede bevidst
heden og klarede sig ud ved at søge op,
mens folk længere nede næsten straks
besvimede og en del styrtede ned. Ob
duktionsresultater kendes ikke, men
forløbet sandsynliggør, at nogle er døde
af faldlæsioner. Redningsmandskabet
fandt dem enten hængende over ge
lændere eller liggende på riste med
meget ødelagte ansigter. Den tunge
kultveilte har omgående fortrængt al
normal luft, hvorfor det er ret sandsyn
ligt, at en del dødsårsager er ren ilt
mangel. Desværre foreligger der ingen
iagttagelser af ansigtsfarven. Den, der
rammes af akut iltmangel, er hvidlig,
medens folk, der befinder sig i en til
tagende CO2-atmosfære, er rødblå,
mærker prikken i næsen og bliver „hi
vende“ i vejrtrækningen (jvf. for øvrigt
vort skema i ambulancehåndbogen).

stadslægen rykker ud. Sygehusene i
Arendal og Mandal sættes i beredskab,
og to indkaldte ambulancer står rede til
udenbys overførsel.
Efterhånden indkaldes - som pressen
skrev - alle hjælpekorps (Røde Kors
og militær hjælp er med i K-planen),
og otte ambulancer kørte ad en fastlagt
rute gennem byen de to kilometer til
sygehuset i pendultrafik.
Brandvæsenet havde i starten fem, siden
op til 25 røgdykkere (værftets egne del
tog også) sat ind. Man fik i begyndel
sen kun opgivet fire-fem tilstedeværen
de i maskinrummet. De første blev
båret på ryggen af røgdykkerne otte
meter op ad lejderen - hvorunder tre
røgdykkere sank om og kørtes ind hvorefter to marinebårer kom til veje.
Det kan taktisk virke underligt, at man
først bjergede dem, der lå øverst, men
derom kan naturligvis diskuteres. Mu-

Redningsaktionen:

Kl. 09.32 alarmeres brandvæsenet (til
brand), men får ved ankomsten besked
om forholdet og sender røgdykkere ind.
Tre minutter senere får Falken melding
om gasulykke. Man afsender to ambu
lancer, der medfører en frømand, der
iklædes.
Tilbagemeldingen
angiver
ulykkens store omfang og anmoder om
mange iltflasker til „affyring“ i maskin
rummet.
Herefter varsles sygehus og arbejdstil
syn, frivagter indkaldes, politiet og

46

Havnen i Kristianssand kom hurtigt til at ligne
katastrofeførstehjaelpens ventepladser.

Falken Redningskorps i arbejde på skadestedet. Ikke alle de fremmødte hjælpekorps’ ambulancer
medførte ilt, så der måtte skaffes fra omliggende virksomheder.

ligt har man forlods anset situationen
for dem i bunden i den tunge luftart
for håbløs.
Den første var ude kl. 09.40, og kl.
10.10 var iltindblæsningen i sving. En
af de undkomne nævner i avisen, at
han et øjeblik overvejede at søge ud
gennem „en udgang i bunden“ (hvad
han dog heldigvis for ham ikke gjorde),
men det kan ikke konstateres, om denne
åbning har været forsøgt åbnet af ud
rykningen, hvad der ville have været
særdeles velbetænkt ved tung gas. Sidste
mand var ude omkring kl. 12.00. Til
syneladende brugte man ikke nabosyge
husene i første fase.
Vore norske venner siger, at man kort
før havde afholdt en øvelse med netop
denne ulykkestype som emne, således at
man havde lært at eliminere typiske
taktikfejl. Der foreligger som nævnt en
samlet K-plan for området. Pressen i

Norge påpeger, at det ikke står så vel
til i andre af landets egne og slår til lyd
for en indsats for en sådan planering.
Dette støttes af højere instanser, der
dog understreger, at oprettelse af am
bulancetjeneste ikke er politiets sag.
Å. R.

For alle deltagende var ulykken en rystende op
levelse, som vi kan lære en del af.
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BREVE UDEFRA
Stationen i Varde har modtaget:
„Mon ikke mange skylder jer på stationen i Varde en særlig tak; derfor ønskes i alle et godt nytår
og hjertelig tak for det gamle.“
Det tavse flertal fra Varde opland
Red.: Hvis det tavse flertal i Varde opland er lige så stort, som det formodes at være i USA, er
tiderne nu ikke så dårlige endda.

Fra Sakskøbing meldes om følgende brev:
„Hej vänner i Sakskøbing,
Tack för all hjälp, då vi körde sönder vår VW 1500 S i juli månad. Vevstaken var av och jag var
tvungen att byta motor. Men nu är tio gånger bättre. Jag får väl ta en tur neråt igen. Hälsar särskilt
till dej som körde oss till tåget.“
Er Lars Göran Larsson

Falck-Zonen, Slagelse
Tak for den gode behandling og fine service, vi fik søndag den 7/11. Det var os, der
havde Ford’en og blev hentet i Kindertofte. Vi kom godt hjem.
Med venlig hilsen
P. Skov og de andre
*

Funktionærerne hos Falck, Grenå
I mindet om en for os ganske overvældende venlighed, De viste os engang i efter
sommeren - jeg var kørt på en stub i plantagen og havde bøjet en styrestang sender vi Dem vor hjerteligste hilsen og tak, og ønsker dem alle en god og
glædelig jul samt et godt nytår.
Med venlig hilsen
E. og M. Schmidt
*

Fra politimesteren i Vejle har vi modtaget følgende kopi af et brev til Vejle politi:
Blot en af de mange som siger og tænker - Tak!
En stille tak til politietaten og Falck for hvad de er og har været for et handicappet
menneske. Når man efter at have ligget hjælpeløs på gulvet i badeværelset i 12
timer drejer 0-0-0, og en venlig stemme siger: Vær ikke ked af det, vi kommer - og
lidt efter - vi skal nok hjælpe Dem, vi er på vej, har manden den trøst, man i
øjeblikket trænger til, og når ruden i døren knuses, og man bliver løftet op i en stol,
føler man sig som et af de lykkeligste mennesker. Har man stærke smerter om
natten og ringer til Falck, er svaret: Vil De vente og se, eller skal vi ringe til den
vagthavende? så har man talt med et menneske, der ved, hvad sygdom er. Tak for
alt, hvad De har været for mig og for os, der er syge.
H. Jørgensen
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Til Falck-mandskabet, St. Heddinge
Tak for hurtig og omhyggelig hjælp til vor dreng forleden i forbindelse med færdsels
uheldet.
Noget af det første, han sagde, da vi talte med ham efter operationen, var netop om
Falck. Han sagde:
- En af dem sad inde i bilen. Han holdt mig i hånden. Det var så dejligt.
Den bedste tak fra Ole og hans forældre.
S. B.

den 4. januar 1971.
Ved den ovennævnte meget voldsomme brand lykkedes det brandvæsenet og redningskorpset for
uden at redde D.S.B.’s kontorbarak desuden ved en snarrådig indsats at redde en ny varebil, der
var låst inde i en garage på pladsen.
Trods det, at en lastvogn i lys lue var anbragt, så den spærrede for garageporten, lykkedes det
redningsfolkene at redde ovennævnte varebil, idet man resolut trak først den brændende lastvogn
og dernæst vor varevogn uskadt ud på gaden.
Anlægskontoret vil gerne give udtryk for vor tak for den indsats, der er ydet, cg vi beder om, at
de pågældende redningsfolk må blive gjort bekendt hermed.
Danske Statsbaner
Det var mandskab fra station Frederiksberg, der deltog.

Falck-Zonen, Helsinge
Tak for hjælpen sidste år. Jeg ved jo nok, hvor meget der havde stået tilbage af huset, hvis ikke I
havde været så hurtige og effektive.
Dette lille brev er udsendt til hele Nejlinge by samt det meste af Østergade. Nu må vi håbe, det
hjælper. Tak for alt.
Venlig hilsen
Tommy Seier
Fra skrivelsen citeres:
,.- Vi kan allesammen være glade for, at vinden var i sit rigtige hjørne sidste år. Havde den blæst
fra en lidt anden kant, er det ikke sikkert, at det havde gået, som det gik, for alt i alt, så slap vi
jo billigt, takket være en hurtig indsats fra Falck-Zonen (red.: Helsinge). Kunne det ikke være
skægt, hvis vi kunne få det sådan, at Falck-Zonen kun skulle have 1 mand i alarmberedskab, og
rested af personalet kunne fejre nytårsaften hjemme hos deres egen familie."
Kommentar fra Helsinge: - Det var godt, at det ikke også brændte i Nejlinge. En overgang var vi
i færd med at slukke tre brande tre forskellige steder samme tid.
*

Arhus, den 6.1.71
De Danske Redningskorps Fællesforbund,
Falck-Huset
Lørdag den 2. januar var jeg med min kone og mine to børn undervejs mod syd, da et stenslag
fra en forankørende lastbil knuste min forrude ca. 20 km nord for Hobro.
Ved uheldet fik min kone små glassplinter i øjnene, og vi kørte, så hurtigt som forholdene nu tillod
det, til Hobro.
På Deres lokale station - og specielt af stationsleder Bach - fik vi en enestående god og venlig
behandling, og hjælpsomheden strakte sig langt ud over, hvad man med rimelighed kunne forvente,
selv om jeg som pressemand er vant til at møde hjælpsomhed hos redningsfolk.
Jeg ønsker Hobro-stationen og redningskorpset i øvrigt et godt nytår.
Med venlig hilsen
Elmo Mikkelsen
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NYT MATERIEL
Indkøbsvogn til el-pumpen

En af station Skælskørs flittige
reddere har fundet på en fidus
som han hermed gratis videre
giver til andre stationer. Når
man rykker ud til vandskade,
er det sædvanligvis sådan, at
man må gå indtil flere gange
frem og tilbage mellem vogn og
assistancested for at få hentet
alt, hvad der skal bruges til
pumpningen.
Det klares let

Man tager nogle jernrør, buk
ker dem rigtigt, og med lidt
hjælp fra svejseapparaturet for
mes nu en „indkøbsvogn“ på
hjul, specialfremstillet til pum
pen og dens udstyr.
1 bunden står dykpumpen, over
den vikles el-ledningen, og på
en krog hænges tovværket til at
sænke pumpen i vand med.
Uden på det hele lægges 1 eller
2 længder slange til afgang, og
skulle man få brug for en ekstra-ledning til pumpen, er den
anden hånd fri, således at ka
beltromlen kan løftes med
denne.
REDNINGSVOGN TIL ODENSE
Odense-stationen har anskaffet en in
ternational redningsvogn. Måske skyl
des mærkevalg, at Odense A/S satser
på international anerkendelse, så intet
i korpset bliver anderledes på den lille
ø med sine levende hegn og lystige
piger.

NB! Redningsvognen er fint udstyret
med frigørelsesværktøj, brandrednings
materiel o. s. v., og så er der klart
pleksiglastag, så intet er gemt i mørke.
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Korpsets holdning i „Horsens-sagen“?
((Jvf. „Meddelelser“ nr. 1/71).

Distriktsleder E. Johnson, Ringsted: Angrebene
mod os er uanstændige. Det er af afgørende be
tydning, at korpset fastholder, at vi er lige så
berettiget til at udføre brandslukning som andre.
Rent teknisk er vi OK, og vort personale er vel
uddannet. Det er deprimerende at høre, at vi ef
ter uddannelse på Statens Brandskole ikke er
kvalificerede til at udføre brandslukning.

Udrykningschef E. Christiansen, Arhus: Det er
på tide, at vi vågner op og ikke lader os kule
ned med fiks-fakserier. Haurum har skuffet os
gevaldigt. Han skal ikke udtale sig om det øko
nomiske, men kun se efter, at det tekniske er i
orden. Vore medarbejdere, uddannelsen og ma
teriellet er på toppen.

Overassistent Verner Olsen, Helsinge: Jeg me
ner, at korpset skal gå ind i polemikken, som de
kommunale brandvæsener gør. Vi skal ikke finde
os i alt, hvad der sker, for så dårlige er vi nu
heller ikke til brandslukning. Vort brandvæsen
er ikke af en sådan standard, at vi kan skamme
os. Ikke tie, for det er det samme som at sam
tykke.

Redder Vagn Mikkelsen, Odense:
Korpsets holdning er en smule for veg. Vi kunne
godt have gjort opmærksom på den uretfærdig
hed, der er forekommet mange steder - ikke
alene i Horsens. Korpset kunne have orienteret
pressen og givet flere synspunkter til kende. Vi
reddere er interesserede i brandslukning, fordi vi
bliver flere, får større beredskab, og det betyder
også noget for os reddere, at vi behersker brand
slukning i en kommune. Der bliver et bedre
koordineret redningsarbejde på et ulykkes- eller
brandsted, når FALCK har det hele.

Stationsleder Poul Jensen, Holstebro: Hvis det
er korrekt, at kommunen i Horsens har fået ud
talelser om brandslukningen på grundlag af for
kerte tal, er det rigtigt, at korpset står fast som
det gør.

Redningsfører Walther Steffensen, Lyngby:
Kommunens holdning i Horsens synes at have
været ret ensidig. Det forekommer mig, at der
har stået for lidt i „Meddelelser", til at jeg kan
udtale mig om Haurums indblanding. Det er i
korpsets og reddernes interesse at bevare brand
slukning, og jeg synes, at det er forkert at blande
så meget politik ind i sagen.
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MÅNEDENS REPLIK
Fra en redder i Storkøbenhavn
har vi modtaget:
Jeg kunne tænke mig at få opklaret en
sag. Jeg bor i Roskilde-distriktet og skul
le bruge en lille vogn til min datter, da
hun havde fået ørep:ne og havde feber,
lægen kunne ikke komme, men bad min
kone komme med datteren. Jeg var på
vagt og kunne ikke køre dem. Vi har hus
standsabonnement, så konen ringede til
Falck i Roskilde, men fik den besked af
vagtmesteren (det var den 23/12), at
abonnementet så sandelig ikke dækkede
kørsel til og fra læge (så tilføjede han, at
„så kunne man få nok at lave“). Derfor
spørger jeg abonnementsafdelingen, igen
nem „Meddelelser“, om der er store
chancer for, at mange andre end os er
behandlet på samme måde, for det er
ikke på denne måde, man får abonnen
ter ved at love dem kørsel til og fra læ
ge, og så når det gælder, kan man ikke.
Er det muligt, at abonnementsbetingel
serne kan fortolkes efter forgodtbefinden
de fra station til station? Jeg kan kun
sige, at på den station, jeg er tilknyttet,
bliver der kørt 100 små vogne til og fra
læge hver dag.
Nu endte ovennævnte beretning med, at
turen blev kørt, men først efter at vores
assistent havde 'læst abonnementsbetin
gelserne op for station Roskilde.
*

Stationen i Roskilde svarer:
Som svar på ovennævntes brev dateret
3/1 1971 tillader vi os herved at komme
med følgende kommentarer:
1. abonnenten har ikke overfor os, på
st. Roskilde, tilkendegivet, at der var
tale om pludselig opstået sygdom,
samt at det var et barn, der var tale
om (dette blev først meddelt os gen
nem station Ballerup). - For os på st.
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Roskilde mener vi at have forstået på
fruen, at hun skulle til almindelig læ
gekonsultation, og ikke havde anden
mulighed end at ringe til Falck-Zonen,
da abonnentens bil ikke var hjemme
- og dette mener vi ikke kan gøres
under abonnement. Denne opfattelse
af de almindelige abonnementsbetin
gelser mener vi også deles med abon
nementsafdelingen, idet vi adskillige
gange har forespurgt om lignende
sager.
2. Det er rigtigt, at assistenten overfor
os har oplæst abonnementsbetin
gelserne, hvori der står, at vi er plig
tige til at køre til læge efter pludselig
opstået sygdom. Dette ved vi udmær
ket på st. Roskilde og gør det også
- men jeg tror ikke, det kan være
rigtigt, at korpset har forpligtelser,
når det drejer sig om almindelig læ
gekonsultationer, hvor der blot skal
udstedes attester eller almindelige re
cepter - hvilket vi her på st. Roskilde
mente var tilfældet i omhandlede sag.
3. Vi tror ikke rigtig på den sidste linie
i redderens brev, hvor der står, at st.
Ballerup daglig kører 100 ture til og
fra læge.
*

Korpsets mening:
Et familieabonnement (husstandsabonne
ment) dækker ambulance- og sygekørsel
i de tilfælde, der er behov, og det offent
lige ikke gennem sygeforsikringsloven er
betalingspligtig. Det er prisværdigt, at st.
Roskilde forsøger at begrænse kørsel, der
ikke kan kaldes sygetransport. Men i det
te tilfælde mener vi, at der skulle være
kørt. Derfor: kør. Der er til dato ingen
ansat i korpset, der er blevet bebrejdet
at yde service, heller ikke når denne ser
vice tilfældigvis skulle ydes lillejuleaften.

■ PERSONALIA M
IudnævneSerI
REDDER

ADMINISTRATION

Ungredder Troels Jensen,
Nykøbing F er udlært pr.
1. februar.

På Falck-Huset i Odense
er kontorassistent Anni
Bjerreby Hansen udnævnt
til kontoroverassistent med
virkning fra 1. januar.

REDNINGSFØRER
Redder Walther Stefansen
er med virkning fra 1. fe
bruar udnævnt til red
ningsfører på station
Lyngby.

Pr. 1. februar er redder
Børge Pedersen udnævnt
til redningsfører på sta
tionen i Nykøbing Sj.
På station Sorø er redder
Kaj Andersen udnævnt til
redningsfører med virk
ning fra 1. februar.

Pedersen, der er 30 år,
har siden sin ansættelse
deltaget i adskillige kur
ser, og han har i en år
række varetaget en del af
stationens administrative
funktioner. Blandt ansø
gerne blev Bent Pedersen
fundet bedst egnet. Den
nybagte stationsleder aflø
ser stationsleder Markild
Andersen, der trækker sig
tilbage på grund af alder.

Den 31. januar kunne fire
kontorelever i Falck-Huset
i København se tilbage på
en vel overstået læretid.
Det er Tessi Bruun, Revisionsafd., Kirsten Frand
sen, Bogholderiet, Lisbeth
Nielsen, Budgetafd., og
Winnie Grau Hansen, Rap
portafdelingen. Alle fire
elever har efter 2V2 års læ
retid opnået duelighed i
faget. Vi ønsker til lykke
med udlæringen.

Entreprenørarbejder Jens
Trap, Entreprenørafd. i
København er udnævnt til
formand pr. 1. februar.
STATIONSLEDER
Den ledige stilling som
stationsleder i Ejby er
med virkning fra 1. febru
ar blevet besat med assi
stent Bent Pedersen, Ejby.
Efter en periode som re
servemand blev Bent Pe
dersen ansat som redder
i Ejby i 1956. I 1968 ud
nævntes han til assistent.

Fra elev-afslutningen i København. Den ene elev var desværre
fraværende.
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Fest i Alborg
Den 1. december kunne overass. Inge Trau
mer (th) og kassererske Agnes Pedersen
(tv) fejre 10 års jubilæum på kontoret i Ål
borg. Ved en mindre festlighed overrakte
dir. Bødker 10-års-tegnet til de to „Falckpiger“, og nedenfor ses personaleforenin 
gens „julemand“, N. C. Sørensen, i aktivi
tet. Vi nævner denne begivenhed, fordi
„Meddelelser“ også er „for hende“.

Akkvisitør til brand.
Akkvisitør J. Kjærby, Hornslet, kunne med
stolthed annullere en brandudrykning fra
Hornslet-stationen for nylig, idet han til
fældigt kom forbi en bilbrand i Juelsmin
de. Kjærby fik hurtigt P Terne frem og gav
bilen en ordentlig gang pulver. Det er godt,
at personalet kan være „det gode eksem
pel“, bl. a. når det gælder ildslukkere i
biler. Om den brandlidte blev tegnet, mel
der historien i øvrigt ikke noget om - men
mon ikke.
Det er dyrt at holde bil!
FDM har i „Motor“ offentliggjort en udreg
ning af, hvad det koster at holde bil. Ta
ger vi en stakkels mand med en normalbil
i folkevognsklassen, koster det ham om
kring 10.000 kr. at være kørende hvert år.
Det er såmænd det samme som hele to
farvefjernsyn eller fire opvaskemaskiner.
Alene afskrivningerne beregnes til næsten
3.000 kr. pr. år.
- Det er godt, at vi er mange om at holde
korpsets 2.000 biler.
Møde om brandslukning
Repræsentanter for justitsministeriet, Sta
tens Brandinspektion og korpsets stabsud
valg har på baggrund af „Horsens-sagen “
m. v. drøftet brandslukningens nutid og
fremtid.
Det blev af såvel afdelingschef P. Eefsen
som direktør G. Haurum tydeligt pointeret,
at man hverken fra ministeriets eller brand
inspektionens side nærede tanker om at
hindre korpset i at bevare og eventuelt
udvide sin brandslukningsvirksomhed.
Nærmere følger i et senere nummer af
bladet.

Bilstatistik for Taunus 17M og Mercedes
Svensk Bilprövning (bilinspektionen i Sve
rige) har i første halvår af 1970 foretaget
undersøgelser af 886.037 personbiler. På
baggrund heraf har man opstillet en stati
stik over typiske fejl på bilerne fordelt på
56 af de mest almindelige personvognsmær
ker. Sammenligning af de forskellige vogn
mærker er mulig, da man i statistikken ude
lukkende har medtaget 1967-modeller. Vi
fandt straks to modeller, som korpset har
flere eksemplarer af. Det er Taunus og
Mercedes. Nedenfor kan De se, hvordan
disse to vogntyper har klaret sig. I sam
menligning med øvrige vognmærker befin
der begge sig i gennemsnitsklassen.
Antal fejl pr. 100
undersøgte biler

Bremsesystem
Lygter
Udstødning
Styretøj
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Taunus
17M

Mercedes
200D

16,0
14,3
10,1
1,4

16,6
14,5
14,3
1,0

Vagtordning
Redderne i Storkøbenhavn er begyndt på
en to-skifte-vagt, der skulle muliggøre, at
en større del af korpsets assistancer blev
afviklet i dag- og aftentimerne. Så snart
erfaringerne for alvor er indhøstet, vil vi
bringe emnet til debat.
Centralalarmering
Stationerne Assens og Glamsbjerg er nu
centralalarmeret fra stationen i Glamsbjerg
på Fyn. Det er sket som led i en ratio
nalisering, og at Assens skal alarmeres
fra Glamsbjerg er en følge af, at først
nævnte station ikke mere har brandsluk
ning.
Kolding-stationen
I stedet for at bygge en ny brand- og red
ningsstation i Kolding har korpset købt
den tidligere kommunale brandstation i
byen med henblik på at kunne bygge til.

TV-udsendelse
Danmarks Radio har besøgt stationen i
Hjørring, hvor man optog situationer på
stationens vagtstue, udrykkende ambulan
ce og afhentning af patient ude på landet.
Indslagene skal benyttes i en TV-udsen
delse, der finder sted mandag den 8. marts
d. å. kl. 17.15 i Teleklub og hedder „På
sygebesøg“. Indslaget handler om en land
læges sygebesøg.

Miiltilith-offset-operatør Niels Chr. Si

monsen, der sædvanligvis lyder kalde
navnet Simon, er flyttet hjemmefra.
Han tog dog hele familien med, og da

dc flyttede, fandt han følgende historie

fra 1940’erne i en sydjysk avis:

Gammelt, sydjysk
herresæde brændt
Vi. vnå- orajåmde tave. Vijaelp ; vlved bare ikke-, cm
det 6kal være. Halede eller flåden-...................

En tiltrængt service
Vi udvider abonnementsbetingelserne og
servicen på alle fronter. Vor udsatte med
arbejder fik forleden en gratis idé for
æret af demonstranter, hvis maling etc.
var ved at blive bortfjernet af et par
Falck-reddere. Måske en idé til unifor
mering af vore små morgenfruer på
stationerne.

i

En overgang var pigekamme
ret truet af Uden, men det lyk
kedes at redde dette

Takket være en snarraadig, kold
blodig og hurtig indgriben fra
Falck
i
Kolding
lykkedes
det 1 gaar at forhindre, at en æl
dre sortlakeret AJS motorcykel,
der henstod ubevogtet paa Laasby
Banke, nedbrændte til grunden.
Forbipasserende og andre passe
rende havde iagttaget en kraftig
røgudvikldng fra motorcyklens fø
rersæde — maskinens forreste sæde
— og da man hældede til den an
skuelse, at røgen muligvis skyldtes
ilidiløs eller anden form for ild, lod
man gaa bud til Falok.
FaJckmændene indfandt sig hur! tigt paa brandstedet medbringende
en rød brandbil. Da Falck ankom,
. havde ilden forplantet. sig til bag
sædet — sædet bag ved førersædet
— men takket væne den omtalte
snarraadige, koldblodige og hurtige
indgriben lykkedes det at begrænse
ilden, saaledes at det meste af bag
sædet blev reddet. Derimod ned
brændte førersædet lige til fjed
rene.
jø.
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n
- Vi er skam pænt uniformere
de, udtaler Arhus-pigerne Jette
og Lonni. De var lidt brøsthold
ne over vor artikel for nylig om
uniformen, hvor vi helt havde
glemt pigerne.

U

Fra en alvorlig ulykke i Køben
havn. Bemærk de reflekterende
felter (jvf. artiklen inde i bla
det).
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Apropos Horsens-sagen:

Kommunalt
eller ikke-kommunalt
I dette blads sidste nummer blev der
lovet en redegørelse for det videre for
løb i den debat, der ikke mindst på
foranledning af Horsens-sagen har væ
ret ført i pressen. 1 det følgende vil til
fældet Horsens kun blive strejfet, og
vægten vil fortrinsvis blive lagt på en
gennemgang af det princip, der i mere
end en menneskealder har givet anled
ning til diskussion.
Man kan og bør for øvrigt heller ikke
skændes hele tilværelsen igennem, og
diskussionen om kommunalt contra
ikke-kommunalt brandvæsen er for
samfundet ikke så vigtig, at den er
værd at ofre livet for. Derfor må man
dog ikke gå rundt i den salige tro, at
konflikter af den art, vi har oplevet om
kring Horsens kommunes beslutning, er
af det onde. Selv om den konfliktteore
tiske forskning ikke er særlig gammel,
er den for længst kommet ud over den
antagelse, at enhver konflikt eller me
ningsforskel er skadelig. Man taler lige
frem om gode og dårlige konflikter, og
på vore egne lederkursus forklarer vi,
at konflikter kan være gavnlige, når de
afføder initiativskabende kappestrid,
idéudvikling og fornuftig konfrontation
med alternative løsninger.
Om den konflikt, der i tidens løb som
me tider har udløst ret heftige diskus
sioner mellem tilhængere og modstan
dere af henholdsvis kommunalt og ikkekommunalt brandvæsen, gælder for det
første, at den ud fra et samfundssyns

punkt ikke har den helt store betyd
ning. Den samfundsmæssige konsekvens
af en hvilken som helst udgang vil være
til at overse. Men den, der interesserer
sig specielt for brandslukning, finder
naturligvis debatten væsentlig, og vi har
set i dagspressen, at økonomiske og fø
lelsesbetonede synspunkter har vakt in
teresse for sagen også i videre kredse.
Konflikten, som verserede, og som vel
nu er ved at ebbe ud for denne gang,
kan godt kaldes en god konflikt. Den
anskueliggør synspunkter, så man kan
vurdere deres værdi, og det kan vi kun
være tjent med. Når kendsgerningerne
ligger på bordet, bliver det kommunal
politikernes opgave at drage deres slut
ninger, og dem skal vi ikke blande os i.
Får fornuften ikke lov til at råde, bli
ver det vælgernes sag næste gang, der
er valg. Vi kan blot ikke være interes
seret i, at konflikten antager form af et
permanent modsætningsforhold, der ik
ke løser noget problem. Så bliver kon
flikten en dårlig konflikt, uønsket set
fra næsten ethvert synspunkt.
Dertil fandt vi at være nået, da vi den
10. februar mødtes i justitsministeriet
til en drøftelse med afdelingschef P.
Eefsen, kontorchef N. Pontoppidan og
direktør G. H aurum. Vi mødtes ikke
for at drøfte Horsens. Den sag var der
sagt nok om. Vi ønskede derimod at få
klaret de forskelle i opfattelse, som
måtte formodes at ligge til grund for
det truende modsætningsforhold.
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Os forekom det væsentligste punkt at
være selve den følelsesmæssige indstil
ling, som vi gang på gang er stødt på,
nemlig at et brandvæsens opgaver bør
varetages af et kommunalt væsen. Vi
har aldrig kunnet forstå hvorfor, og vi
har aldrig hørt nogen give en blot no
genlunde antagelig grund til påstanden.
Den er altid blevet slynget ud i det blå
som det eksempelvis kan ses på side 3 i
„Kommunalarbejderen“s februar-num
mer uden den ringeste begrundelse. Kan
man ikke ræsonnere korrekt, stempler
man sig selv som underlødig, og man
kan ikke vente at blive taget alvorlig.
Hverken justitsministeriets embedsmænd
eller brandinspektionens direktør be
kendte sig til noget dogme om, at et
brandvæsen bør være kommunalt eller
ikke-kommunalt. Det er og må naturligt
være opfyldelsen af de stillede krav, der
alene afgør, om man kan gå ind for det
brandvæsen, en kommune beslutter sig
for. I øvrigt er det ikke særlig menings

fuldt at sondre. Brandene, der skal sluk
kes, er ligeglade. Kommunens borgere
skal betale under alle omstændigheder,
og kravene til ledelse, personel og mate
riel skal opfyldes, hvad man end væl
ger. Det lader sig derfor ikke gøre lo
gisk og ved hjælp af ræsonnementers
hjælp at nå til den slutning, at et kom
munalt væsen er fordelagtigere end et
ikke-kommunalt. Og slutningen bliver
hverken logisk eller antagelig ved at
blive dogmatiseret i en privat forenings
vedtægter.
Embedsmændene og vi kunne uden
større diskussion registrere en overens
stemmende opfattelse af, at spørgsmå
let kommunalt eller ikke-kommunalt
brandvæsen overhovedet ikke har no
gen saglig relevans. Knap så enige var
vi om virkningen af vor prispolitik. Vi
måtte, som naturligt var, henvise til, at
differentieringen med hensyn til om
kostning pr. indbygger var betydeligt
større for de kommunale brandvæsenci

end Los os, og at kommunerne på an
dre områder ingenlunde fører nogen
fælles prispolitik. Vi kan ikke ensidigt
fastsætte vore priser. T vort forhold til
det offentlige skal vi opnå accept hos
kommunerne, og det er ikke engang
nok. Vi skal også havde priserne god
kendt af monopoltilsynet. Et kommu
nalt brandvæsen har det ikke nær så
besværligt. Embedsmændene var tilhæn
gere af det protokollat, vi endnu har
gældende med kommunerne, og som
fastsætter en fast indbyggerpris uden
hensyn til kommunernes størrelse. Vi
har også fundet aftalen god. Men den
er ikke praktisk, i særdeleshed ikke ef
ter kommuneomlægningen. Det mener
de store kommuner heller ikke, for det
er klart, at en standardbetaling pr. ind
bygger aldrig kan blive så fordelagtig
for en stor kommune som for en lille.
Vi forhandler for tiden med kommu
nernes landsforening om et forslag, der
netop tager hensyn til slukningsområ

dernes størrelse, og denne hensyntagen
svarer jo nøjagtig til kommunale brandvæseners. Heri ligger altså ikke noget
angribeligt. Det kan der nærmere i en
kelte konkrete situationer, hvorunder vi
må vurdere lokale forhold og aktuelle
omkostninger. Man kan sammenligne
en stations rentabilitet under to forskel
lige slags vilkår, f. eks. med eller uden
slukningsfunktion. Heri må indgå i vur
deringen, hvilke muligheder man har.
Er der f. eks. tilstrækkelige lokaliteter
til en udvidelse, eller vil en beredskabs
reduktion medføre uudnyttede lokaler?
Sammenfattende kan man sige, at vore
enhedspriser for brandslukning ikke dif
fererer nær så meget som de kommu
nale væseners, og at et kommunalt
brandvæsen ligesom vi må tage hensyn
til lokale forhold, der kan motivere en
afvigelse fra normen.
Justitsministeriets og brandinspektio
nens betænkelighed med hensyn til øko
nomien refererer sig nærmest til det
forhold, at en kommune med et kom
munalt brandvæsen kan være tilbøjelig
til at vise tilbageholdenhed med bevil
linger til brandvæsenet, fordi man må
ske har en formodning om, at vi kan
påtage os opgaven på fordelagtigere vil
kår. Vi forstår egentlig godt betænkelig
heden, hvis man kom ud for et sådant
tilfælde. Men vi mener, at man med
Horsens-sagen in mente netop kan op
leve, at en kommunalbestyrelses flertal
lader den økonomiske side af sagen ude
af betragtning. Det kan man formentlig
beklage med lige så stor ret.
Vi drøftede også kombinationen brandvæs?n og kommunalt civilforsvar. Her
kunne vi være enige om, at man på
hensigtsmæssig måde burde forene
funktionerne, hvis det på nogen måde
lod sig gøre; og kombinationsmulighe
den kan være til stede uanset brandvæ
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senets organisationsform. De problemer
og muligheder, der ligger i kombina
tionstanken, som hos os ikke er så ny
endda, vil nu blive nærmere kortlagt.
Skal man sammenfatte resultatet af
drøftelsen i ministeriet, kan man gøre
det ved at sige, at man konstaterede en
fælles interesse i at organisere og effek
tivisere brandvæsenet bedst muligt, og
at der hverken i ministeriet eller i
brandinspektionen består noget ønske
om at forskelsbehandle de to former

for brandvæsen. Den fælles interesse vil
også omfatte bestræbelser for at ud
nytte kombinationsmuligheder i forhold
til det kommunale civilforsvar. Natur
ligvis måtte vi give embedsmændene ret
i, at vi ud fra angreb, der rettes mod
os af private foreninger, ikke må slutte,
at aversionen mod det ikke-kommunale
brandvæsen deles af det offentlige. Det
gør den nemlig ikke!
B.J.

USA 1970:

Verdens største
”Snorkel“
fortsættelse af direktør Edgar
Bødkers beretning fra sidste nr.
Søndag:
Den 27. september var der afgang fra
Atlantic City i en „Fire-officer“ station
car. Første stop var Philadelfia med
besøg på byens brandmuseum. Brand
væsenet fylder i 1971 100 år. Besøgte
en brandstation i Chinatown, hvor selv
tclefonboxene er opført i pagodestil.
Fik demonstreret verdens højeste „Snor
kel“, der er ca. 40 m høj i to bomme,
som yderligere i hver bom har en ud
skydelig arm - pris 150.000 dollars.
Store kvarterer i byen er nedrevet efter
brande i forbindelse med raceoptøjer.
På hovedbrandstationen beset en såkaldt
„Emergency Communication Unit“, en
slags kommandovogn bl. a. udstyret
med 4 stk. transportable TV-kameraer
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tdgar Bødker

til brug ved større brande. Ved demon
strationen faldt et kamera uheldigvis
ned fra sit stativ og blev ødelagt.
Mandag:
Den 28. september besøg på Baltimore
brandvæsens alarmcentral. 1 million
indbyggere - 14 ambulancer til udryk
ningskørsel. Bemærkede her et såkaldt
„Master Dispatch System“. Nærmest
en slags rullekartotek, hvor hele byens
oversigtskort var sat sammen i en fra
undersiden belyst endeløs bane. Byen
var opdelt i mindre nummererede di
strikter, en hurtig og nøjagtig stedfæ
stelse af et ulykkessted var mulig, sam
tidig med at assisterende udryknings
station kunne aflæses.

Brandvæsenet
i Baltimore råder
over 3 sluknings
både, der ligger
udrykningsklare
i havnen.

Fin brandskole

Aflagde besøg på Baltimore Brandsko
le, der var veludbygget og af høj stan
dard. Til brug ved spredning af demon
stranter fremviste man bl. a. en såkaldt
peberkanon, der havde en rækkevidde
på 20 m. Den må være ret uskadelig,
og ingen får vådt tøj.
En anden alarmcentral, som blev be
søgt, var Baltimore Country, der dæk
ker hele landdistriktet med ialt 41 sta
tioner. 1 denne by havde man også haft
store raceoptøjer, mange huse var be
skadiget, og i hundredvis af butiksruder
var knust og interimistisk afdækket.
Under udrykning var brand- og red
ningsfolk også udsat for angreb. Mange
amerikanske slukningskøretøjer er åb
ne, og man havde derfor måttet lave en
afdækning med presenningdug for blot
at beskytte personalet nogenlunde mod
kasteskyts. Alle udrykningsvogne havde
påklæbet en plakat: „Firemen fight Fire
- Not people!“. - Flere timer lang sej
lads med en af Baltimore brandvæsens
3 slukningsbåde gav et indtryk af byen
fra søsiden. En skandinav havde tid

ligere aflagt besøg, idet brandchef Sven
Sönnerberg, Malmø, var indskrevet i
gæstebogen. Alle stationer, der blev be
søgt, havde en gæstebog - måske også
en idé for os.
Baltimore politi demonstrerede deres
Bell Jet Ranger helikopter, der også er
indrettet med 1 båre til patientbefor
dring. Udover nævnte stationer blev der
denne dag aflagt besøg hos Riviera
Beach friv. brandværn, Wheaton red
ningskorps, Anne Arundel brandpoliti
og Rockwill City ny underjordiske
atomsikre alarmcentral, der er fælles
for politi, brand- og redningsvæsen.
Flere besøg

Tirsdag:
Den 29. september startede med et be
søg i Fairfax ny alarmcentral i Virgi
nia. Den dækkede et område på ca.
1200 km2 og havde ca. 26.000 opkald
pr. år. I mandskabskøkkenet var grill
og lynovn. Derefter besøg hos brand
væsener med blandet faste og frivillige
styrker i Silver Spring, Sandy Spring,
Laurel og Bostonville.
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Under rådhuset i Rockwill City er etableret en
underjordisk, atomsikker alarmcentral, der er
fælles for pc-liti, brand- og redningsvæsen.
Også her benyttes Cadillac-ambulancer. Bemærk
de mange udrykningssignaler. Man kan simpelt
hen ikke undgå at blive set i trafikken.

John F. Kennedy’s grav

Onsdag:
Den 30. september gik turen til hoved
staden Washington D.C. Byen er en
selvstændig stat. Af indbyggerne er ca.
85 % negre. Som andre steder var også
her store områder beskadiget under ra
ceoptøjer. - Alarmcentralen, der dæk
kede hele byen, var gammel og utids
svarende indrettet. Der blev også tid
til seværdigheder som Det hvide Hus,
Washington monumentet, mindestatuen
over I wo Jima-slaget, motivet med de
amerikanske soldater, der under kamp
rejser Stars and Stripes. Arlington kir
kegården, vel den største i verden, hvor
Amerika begraver sine helte, virkede
imponerende med sine tusindvis ens
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kors. Der var også lejlighed til at dvæle
på højen ved John F. Kennedy’s grav
med den evige flamme over en stor
stenplade, der kun bærer hans navne
træk.
T orsdag:
Den 1. oktober bød på mange nye ind
tryk. Det var lykkedes at arrangere et
besøg i New York politis hovedkvarter
og specielt alarmcentralen. Adgang
blev kun givet mod særlig legitimation
og visitation. Indgangen var strengt be
vogtet, alle civile og uniformerede var
bevæbnet. 1 begyndelsen af september
var det lykkedes de sorte pantere at
foretage et bombeattentat inde i byg
ningen. Som én af politiofficererne sag
de: „Besætter de først vort hovedkvar
ter, har de hele New York i deres hule
hånd.“ - Under mit ophold blev den

14. politibetjent skudt under tjeneste,
og der var to større fangeoprør i fængs
ler på Manhattan.
Politiets alarmcentral vel nok den mest
avancerede til dato. 50 mand ved radio
og 50 mand ved telefonbetjening. Efter
det såkaldte SPRINT program havde
man gennem 5 år programmeret til en
IBM 360 computer, der var hukom
melse for de fleste relevante oplysnin
ger, som var nødvendige for lokalise
ring af ulykkessted og udrykningssta
tion o. m. m. Ved hver eneste betje
ningsplads stod en dataskærm, der i
løbet af 3 sekunder gav de ønskede op
lysninger. Opbygningen af denne alarm
central har kostet ca. 1 million dollars.
I 1969 dirigerede man bl. a. 577.167
ambulanceudrykninger udover alle øvri
ge politimæssige opgaver. Til tjenesten
havde man f. eks. 5 helikoptere, 1.412
patruljevogne, 100 kranvogne, 36 am
bulancer, 598 scootere, 17 motorbåde
o m. m. En nærmere omtale af New
York’s politi fremkommer senere i
MEDDELELSER.
Verdens største slukningstog

Der var også lejlighed til besigtigelse af
verdens største slukningstog hos New
York’s brandvæsen. Det er en såkaldt
superpumper med tender stationeret i
Brooklyn, hvor der fra havnen er til
strækkelig vandforsyning. I løbe taf 5
år har dette slukningstog været i aktion
196 gange, senest den 30. september
ved slukning af en brand i fire store
ejendomme. Særskilt teknisk beskrivel
se vil ligeledes fremkomme senere i
MEDDELELSER.

Der var også lejlighed til et besøg i ver
dens største biograf Radio City Music
Hall med 6.200 siddepladser i Rocke-

Også i New York kender man selvfølgelig pro
blemet med ulovligt parkerede biler. Men her er
det politiet, der fjerner dem.

feller Center. Forestillingen begyndte
med musik på kinoorgel, derefter spil
lede et 50-mands symfoniorkester, så
vistes filmen „Sunflower“ med Sophia
Loren; filmen havde nogle dage før
haft verdenspremiere, så der var optræ
den af 50 balletpiger med afvekslende
underholdning af symfoniorkestret.
Hospital med heliport

Fredag:
Den 2. oktober var der afgang med bus
fra hovedterminalen i New York. Her
var busser og afgangsplatforme i 5 eta
ger. Turen gik til Dover N.J. med et
besøg på det private Set. Barnabas Hos
pital. Af 7.000 hospitaler i U.S.A, dri
ves 400 af den federale regering. Del
stater og lokale myndigheder driver
1900 hospitaler, mens 4700 hospitaler
varetages af foreninger og velgøren
hedsorganisationer af forskellig art samt
af private ejere.
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Ved dette hospital var anlagt heliport.
Ved indkørsel til skadestue var TV
overvågning og specielt venterum for
ambulancemandskab. Hospitalet havde
egen kirke, hvorfra man over internt
TV udsendte gudstjenesten til sygestu
erne. Kirken kunne ved forskellige for
hæng m. v. ændres til den ønskede tros
retning. Der eksisterer i U.S.A, over
250 religiøse samfund og sekter. Staten
yder ingen bidrag til kirkerne og er helt
adskilt fra disse.
Hospitalet var udstyret med stort tryk
kammer til behandling af bl. a. dykker
syge. Et nyt special-operationsrum var

indrettet til behandling af forbrændin
ger. Det meste af rummet var optaget
af et stort kar, hvor en patient ophængt
i et stativ kunne sænkes ned i en kvik
sølvblanding. Man påstod at have op
nået gode resultater ved forbrændinger
på op til 75 %.
Dagen sluttede med møde hos IRFAA’s
direktør for Vesteuropa Willy Pedersen
i Dover med præsidenten George B.
Johnson og direktør David Slayback
for at konkludere og planlægge det
fremtidige samarbejde.

E. Bødker
(Fortsættes i næste nr.)

Politiet i New York kan være i luften i løbet af få minutter. Man har 5 helikoptere til rådighed. De
benyttes til patruljering og eftersøgningsopgaver. Store forhold i cn stor by.
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Om økonomi,
★

mennesker,
★

og demokrati
-

„det har været svært at følge med på investeringssiden“
„årets økonomi har været os en belastning“
„2 mill, assistancer og en vinter, der kostede os 5 mill, kroner extra“
„prisstoppet hindrede os i at få reguleret nogle brandkontrakter“

Sådan gjorde direktionen økonomisk
status ved den traditionelle nytårsparole
og i forrige nummer af dette blad. Ret
beset må vi erkende, at der ikke er så
forfærdelig meget nyt i denne erklæring.
Sådan måtte vi også tage afsked med
forrige år. Men hvad skyldes dette li
det flatterende indhold af den økono
miske status? Man kunne fristes til at
sige, at det var salget, der svigtede, at
stationerne ikke blev drevet rationelt og
meget andet - men det vil være på
stande, der ikke kan dokumenteres.
Nogle medarbejdere vil måske påstå, at
det er en traditionel frase eller et psy
kologisk „skaktræk“ op til overens
komstforhandlingerne, og det kun er
et spørgsmål om en god lineal til at få
de to „økonomisøjler“ i årsberetningen
til at lige hinanden til forveksling.
Uanset hvad man tror og påstår - er de
fire indledende sætninger dog nøgne
kendsgerninger. De to sidste år har ikke
givet anledning til at investere i det om

fang, det er ønskeligt. Jamen - hvad så
med fremtiden?
De investeringer, der har måttet stilles
i bero i de sidste år, vil blive indhentet.
Ledelsen arbejder energisk på at stabi
lisere investeringssiden, men de når ikke
målet uden hjælp fra medarbejderne stol på det.
Hvad kan vi gøre?

Korpsets økonomi er indbegrebet af
mange faktorer - så mange, at det her
vil føre for vidt at begynde at rede
trådene ud. Konstateres kan det dog, at
selv ikke direktionen har indflydelse på
alle faktorer.
De mange investeringer i materiel, nye
stationer osv., der årligt skal foretages,
er investeringer, der skal hentes fra den
avance, vi har på de tjenesteydelser, vi
sælger. Målet er altså at gøre avancen
så stor som mulig i investeringsmæssig
henseende, således at manglende inve
steringer kan indhentes og udviklingen
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følges op. En større avance kan princi
pielt opnås på to måder: at forøge pri
sen på vore tjenesteydelser eller at re
ducere omkostningerne. For at forenkle
problematikken er der bortset fra at
forøge salget. Men det er også en mu
lighed.
Den første løsning, at forøge prisen,
må man principielt overlade til korp
sets ledelse, der har ansvaret for vor
prispolitik. Den anden løsning er imid
lertid lettere tilgængelig - eller rettere
sagt, det er en løsning, som alle med
arbejdere kan hjælpe til med. Det er
også en løsning til fordel for medarbej
derne - thi ikke engang en overens
komstforhandling giver anledning til at
plukke håret af en skaldet.
Nogle vil måske sige: „Det vedkommer
ikke mig - jeg er tilfreds, bare jeg får
min løn hver måned.“ Og har selvsam
me person så samtidig stemt for demo
krati på arbejdspladsen - så vil man
øjne det tåbelige i en sådan erklæring.
Andre vil måske føle disse linier desavuerende på deres stadige omkost
ningsbevidste dispositioner. Til denne
gruppe skal blot siges, at det ikke er
ment som så.
Jamen - skal demokrati på arbejdsplad
sen da være korpsets økonomiske red
ningspost?
Svaret må principielt være NEJ. Ar
bejdspladsdemokratiet vil blot give os
bedre mulighed for at organisere vore
bestræbelser for at reducere omkostnin
gerne.
Vil demokratiet komme
til at fungere?

Aftalen om demokrati på arbejdsplad
sen godtgør som bekendt „demokrati på
gulvet“, dvs. at det ikke kun er på top
ledelsen, at medarbejderne via tillids
repræsentanter kan gøre deres indfly
delse gældende. Der vil blive oprettet
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demokratinævn på alle stationer, så
ledes at alle kan gøre den medbestem
melsesret gældende, som de i kraft af
aftalen har krav på. Men vil det kom
me til at fungere - vil det interessere
medarbejderne?
For at besvare dette spørgsmål må man
skele til de resultater, som forskere og
andre virksomheder er nået til. Den
amerikanske professor Douglas Mc
Gregor har udarbejdet en X og en Y
teori, der på to måder vurderer menne
skets relationer til den virksomhed, det
arbejder i.
X-teorien godtgør, at mennesket har en
medfødt uvilje mod at arbejde og vil
undgå det, hvis det kan. X-teorien gør
endvidere gældende, at skal folk opfyl
de de krav, firmaet stiller, må man le
de, kontrollere og motivere dem gen
nem frygten for straf og for at miste
noget. Gennemsnitsmennesket fore
trækker at blive ledet, ønsker at undgå
ansvar, har forholdsvis få ambitioner
og ønsker fremfor alt sikkerhed.
Y-teorien er mere omfattende, men går
sammenfattet ud på, at det er lige så
naturligt for mennesket at udfolde le
gemlig og åndelig energi i arbejdet som
hvile og afslapning. Gennemsnitsmen
nesket har ikke en medfødt uvilje mod
arbejde. Ydre kontrol og trusler er ikke
ene om at stimulere til en indsats. Men
nesker kan udfolde selvdisciplin og selv
kontrol til fremme af de opgaver, de
kan gå ind for. Gennemsnitsmennesket
lærer sig, når betingelserne er til stede,
ikke blot at acceptere, men også at sø
ge ansvar. Evnen til at udfolde opfind
somhed, fantasi og skaberevne er ikke
forbeholdt de få, men er bredt ud i be
folkningen.
Det stiller krav til ledelsen

Sammenlignes disse to teorier, fremgår
det klart, at X-teorien, som står for det

traditionelle syn på mennesket, ganske
nøje svarer til den upersonlige og for
melle organisationsteori, bureaukratiet.
Y-teorien står derimod for den nyere
opfattelse af mennesket og kan vel prin
cipielt siges at være grundstammen i
begrebet „demokrati på arbejdsplad
sen“.
Konklusionen må altså være, at hvis
vor ledelse er bureaukratisk - så rea
gerer mennesket efter X-teorien, men
er ledelsen demokratisk, kan vi støtte
os til Y-teorien. Enhver arbejdsleder
har i princippet mulighed for at have
medarbejdere efter Y-teorien - hvis han
selv ønsker det. Det er lederens syn på
mennesket, der ofte er afgørende.
Demokrati og omkostningsreduktion

Umiddelbart vil man sige, at disse to
begreber ikke har noget med hinanden
at gøre. Det har de i princippet heller
ikke, men ved en totalbetragtning kan
man dog med forannævnte in mente
øjne visse relationer. Den bureaukratisk
ledede medarbejder (X-teorien) vil nor
malt ikke i samme grad som den de
mokratisk ledede medarbejder (Y-teori
en) identificere sig med virksomheden.
Han føler sig ikke omfattet af virksom
hedens „vi“-begreb - og han vil helt
evident føle, at virksomhedens økono
mi er et inferiørt begreb, hvorpå han
ingen indflydelse har. Y-mennesket vil
efter McGregors teori føle det omvendt.
Han har sikkerhed i arbejde og medind
flydelse prioriteret højere som motiva
tionsfaktorer end lønnen. Altså vil han
også have et helt andet forhold til virk
somhedens økonomi. Han er naturligvis
interesseret i, at virksomhedens økono
mi forbedres, hvilket kan være en be
tingelse for at overleve på længere sigt.
Men en forudsætning er altså en demo
kratisk ledelsesform, alternativt måske
demokrati på arbejdspladsen. Demokra

tisk ledelse udfoldes via den formelle
organisation i virksomheden og er altså
et forhold, som ledelsen alene kan på
virke, hvorimod demokrati på arbejds
pladsen er et krav om medindflydelse,
som medarbejderne har via en aftale
med virksomhedens ledelse. Det er to
forskellige begreber, men de kræver en
vis harmoni for at fungere. Ud fra disse
teorier vil man kunne påstå, at der er
en nær sammenhæng mellem det de
mokratisk ledede og det rationelt hand
lende menneske, altså det menneske,
der altid ved disponering undersøger
relevante alternativer og vælger den løs
ning, der er mest gavnlig for virksom
heden. Flere sociologiske undersøgelser
støtter denne opfattelse.
Teori i praksis

Så længe en ting er teori, er der ingen
garanti for, at det vil gå - sådan som
præsten prædiker. Al organisationslær
dom bygger på erfaringer og teorier,
der er prøvet så meget i praksis, at man
har tillid til dem. Demokrati på ar
bejdspladsen er et forholdsvis nyt be
greb herhjemme, men det er prøvet i en
årrække i udlandet med særdeles gun
stige resultater. Så selv om man i starDet gør ikke noget, at lønningsposen vejer tungt,
når bare der er et rimeligt forhold mellem lønnen
og den arbejdskraft, der leveres.
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ten vil føle sig usikker, så prøv allige
vel at lægge bureaukratiet på hylden og
gå positivt ind for det arbejdspladsde
mokrati, som kan blive til gavn for alle.
Demokratiet vil virke - hvis vi selv vil.
Demokrati og gruppearbejde

En demokratisk opbygget organisation
er et godt udgangspunkt for at etablere
arbejdsgrupper til problemløsning. Det
er det, man kalder projektorganisation,
dvs. at man til en bestemt opgave eta
blerer en organisation til at tumle med
problemerne. Problemet kunne eksem
pelvis være tilrettelæggelse af en ny kø
returnus på en station. Gruppen kunne
bestå af følgende: tillidsmanden (evt.
gruppeleder), 2 reddere fra hvert vagt
hold, 1 dagvagt, 1 vagtmester og 1 as
sistent. Stationslederen, der sammensæt
ter gruppen, giver herefter en tidsfrist,
hvorefter gruppens oplæg kan behand
les på næste møde i stationsnævnet.
Opstår et internt problem, eller har le
deren en fornemmelse af, at tingene på
stationen eller i afdelingen kan gøres
anderledes og mere fornuftigt (det kan
de som regel) - så nedsæt en arbejds
gruppe til at arbejde med problemet.
Selv om lederen måske ville være kom
met til samme resultat som gruppen,
vil den omstændighed, at medarbejder
ne selv har kunnet påvirke resultatet,
medføre, at køreturnus’en med garanti
vil virke bedre. Der er mange andre
problemer, man kan lade medarbejder
ne kulegrave - og få skabt løsninger til
gavn for såvel medarbejderne som virk
somheden. Gruppearbejde er en demo
kratisk måde at rationalisere på - og
det er et middel til at udvikle de men
neskelige egenskaber. Husk på, at man
ge stationer har millionomsætninger, så
selv små rationaliseringsgevinster er
store beløb.
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To organisationer

Som bekendt vil vi fremover komme til
at operere med to organisationsformer:
den formelle organisation (korpsets or
ganisationsplan, jfr. personalehåndbo
gen) og en demokratisk opbygget orga
nisation (DPA). Det vil være utopi at
tro, at disse to organisationer kan fun
gere efter to vidt forskellige princip
per. Hvis arbejdspladsdemokratiet skal
fungere, må vi tilpasse den formelle le
delsesform. Snørklede forretningsgange
må kastes over bord og afløses af mo
derne principper, der i sig selv er en
udfordring til såvel ledere som øvrige
medarbejdere.
Bedre betingelser

Begreberne motivation, demokrati, ar
bejdsgrupper osv. er ting, som vi dag
ligt stopfodres med i presse, radio og
TV. Det kan være svært at placere dis
se begreber i rette sammenhæng. Men
problematikken er i virkeligheden ret
enkel. Det er nye, mere nuancerede
udtryk for samarbejde.
Vi har i korpset måske bedre betingel
ser end andre virksomheder for at få
arbejdspladsdemokratiet til at virke,
idet vor struktur med 130 stationer og
et stort antal administrative afdelinger
i sig selv danner små grupper i virk
somheden, der skal løse lokale proble
mer og give erfaringer videre.
Og man kunne fristes til at sige, at når
vi nu af mange årsager er sammen
mindst 8 timer om dagen, hvorfor så
ikke gøre dette samvær så behageligt
som muligt. Uanset om man er til
hænger af medindflydelse, trivsel på
arbejdspladsen, mere i løn eller an
det, vil arbejdspladsdemokratiet være et
middel til at nå målet.
jea

NYT MATERIEL
Jensen-biler er ikke blot luksuskøretøjer fra en agtværdig bil
fabrik i England. Det er også specialkøretøjer fra en af Danmarks
mindste og mest alsidige monteringshaller i Gladsaxe, hvor man
ordner alt, lige fra borgmesterens bil til store universalsprøjter.

En ny
Jensen
special
Værkmester Aage Jensen og hans dyg
tige folk, først og fremmest mekaniker
Flem. Gerschanow, har føjet endnu en
gren til stammen af mange udmærkede
og efterspurgte specialkøretøjer fra den
lille „fabrik“ i Gladsaxe. Denne gang
er det seks bugservogne i mellemklas
sen, leveret til stationerne i Køge, Tå-
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striip, Rødovre, Maribo, Vesterbro og
Hellerup.
Elektriciîet og olie

Bugservognene er opbygget på engelske
Ford D 800 - 56T chassis’er. Akselaf
standen er 3,9 m, og med en 6 cylindret
dieselmotor på 142 HK og med et drej
ningsmoment på 7 kg'm ved 1700 omdrejninger i minuttet er vognen velegnet
til bugsering af lastvogne såvel i byerne
som på længere landevejsture.

Den baghængslede lift drives af olie
trykscylindre, der aktiveres af et elek
trisk spil. Det traditionelle motorspil er
også erstattet af et elektrisk, således at
vognens motor kun har egenvægten og
lasten at blive belastet med.

således, at denne bugservogn i mellem
klassen faktisk må løfte mere end en
3-akslet Scania-bjergningsvogn med be
tydelig større evne og effekt. Den nye
Gladsaxe-type er godkendt til transport
af 3,3 tons uden dispensation, hvilket
vil sige „ophængning“ af fortøjet på en
lastvogn i mellemklassen. Vognen er
pæn og hensigtsmæssig, og fra Gladsaxe-værkstedets side forsynes alle køre
tøjer med det for transporten nødven
dige grej.

Pæn løfteevne

Takket være det danske godkendelses
system for lastvogne, der på en lidt
paradoksal vis virker på kran- og bugservognes godkendte løfteevne, er det

BREVE UDEFRA
Med venlig hilsen fra AE 42 882, grøn Cortina med sort tag. Vi blev hjulpet på vej
mod København lørdag den 30. januar 1971 ved 12.30-tiden.
En særlig hilsen til vogn 302, vi kunne nu godt have brugt Deres selskab hele vejen
hjem. Invitationen til at drikke kaffe glemmer vi ikke, De undgår ikke vores besøg
næste gang vi er på Falster, tidligst om et år.
Sønnen takker for synet af brandbiler m. v., men han foretrækker at blive politimand,
så er han nemlig fri for at gå ind i huse, hvor der er ildebrand, det er jo farligt, siger
han.
Endnu en gang tak for god behandling.
Tommy, Poul og Grethe Vestergaard.
God service fra overinsp. Kastrup, overass. V. Henriksen samt redder Bent Christen
sen, Nykøbing Falster.
*
Til Falck-Zonen
Frederiksberg
- Tak for den beredvillighed, hvormed De er parat til at yde Deres hjælp.
Tidligt og silde, søgn eller helg, altid kan man være sikker på at blive hjulpet med venlighed og
smil. Desværre er jeg ikke i stand til at takke hver enkelt mand eller hver enkelt station, derfor
må De som eksponent for det samlede korps modtage vor hjerteligste hilsen og tak.
I. Sunesson

*
Svendborg, d. 13. januar 1971
Til vores friske Falckmænd
Falck-Zonen, Svendborg
Med disse linier vil vi gerne takke stationsleder Kaj Byg og personalet for den dejlige og hyggelige
juletræsfest på stationen søndag den 27. december 1970.
Det var mægtigt at se vore mænds arbejdsplads og mærke atmosfæren på en rigtig redningsstation.
Vi havde det dejligt allesammen, ikke mindst børnene, de morede sig herligt med julemanden. Til
slut vil vi gerne ønske jer allesammen et godt 1971.
Tak allesammen.
Med venlig hilsen
Falck-konerne i Svendborg
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Korpset erhverver
maskinfabrik i Haslev
De afsluttende forhandlinger omkring
købet af H. F. Nielsens Maskinfabrik i
Haslev er netop foretaget, således at
korpset pr. 1. april ejer og driver H. F.
Nielsens Maskinfabrik A/S. Dette vil være
det fremtidige navn på den maskinfabrik,
som skal producere vogne og materiel
til korpsets eget brug. Direktør Mogens
Falck oplyser, at baggrunden for købet
er stigende leveringsvanskeligheder fra
andre fabrikanter.
H. F. Nielsens Maskinfabrik A/S vil være
et selvstændigt aktieselskab, der ejes af
alle Falck-selskaberne. Den nuværende
ejer og leder Svend Nielsen, vil fortsætte
som direktør for selskabet. Endvidere vil
fabrikkens øvrige 12 medarbejdere fort
sætte som hidtil. Men produktionen skal
alene koncentreres om korpsets produk
ter.
Fabrikant Sv. Nielsen,
der pr. 1. april vil være
direktør for H. F. Niel
sens Maskinfabrik A/S.
Nedenfor ses fabriks
bygningen i Haslev.

Fabrikshallen er på ca. 560 m2, og der
kan sideløbende produceres 4-5 vogne.
Derudover er der i stue- og kælderplan
ca. 300 m2 administrations-, mandskabsog lagerlokaler. Grundarealet er på ca.
3000 m2. Fabrikken er bygget i 1955.
Maskinfabrikken vil med hensyn til plan
lægning og styring fungere under Fælles
forbundets auspicium med afdelingsleder
H. Lisborg som tilsynsførende.
Maskinfabrikken har i længere tid fore
stået produktionen af små „skovlvogne“
på Ford D 500-chassier, hvis opbygning
og praktiske anvendelse er blevet en ube
tinget succes. Derudover er andre vogn
typer, f. eks. Land-Rovers opbygget i
Haslev.
Primært skal produktionen omfatte vogne
og enheder, men sekundært er det pla
nen, at serieproduceret materiel, som
f. eks. bugserstænger og slangekurve
skal fremstilles på fabrikken.
Det må hilses med glæde, at korpset nu
inden for koncernens rammer søger så
danne opgaver løst. Flere områder kan
blive aktuelle, og der er ingen tvivl om,
at princippet med den rette styring kan
blive en økonomisk gevinst.
jea

På besøg hos redningstjenesten
i Københavns Lufthavn
En lille snes storkøbenhavnske ledere
havde i februar måned efterkommet en
invitation fra redningsleder Amhøj til
at besøge Københavns Lufthavns red
ningstjeneste i Kastrup. Efter en fore
visning af materiellet blev der givet en
fyldig instruktion i forholdsreglerne ved
flyulykke i lufthavnen, og en del små
problemer fra det daglige samarbejde
blev drøftet. Så gik turen til skolestuen,
hvor der blev vist dias fra en flyve
ulykke i England, og indsatsen blev
kommenteret. Endelig beså vore ledere
den maritime del af redningstjenesten,
der tæller tre større brand- og rednings
fartøjer, to mindre og en hydrocopter,
cg til slut blev der lejlighed til at se,
hvorledes vandtankvogne til brandsluk
ning kan se ud, når de skal være store.
Udover at stifte bekendtskab med kol
leger, vore ledere måske en dag kom

mer til at arbejde tæt sammen med, fik
vi følgende gode råd med om flyulyk
ker:
Få at vide hvor brændstoftankene be
finder sig.
Benyt alfid fuld åndedrætsbeskyttelse
ved flybrand.
Sørg for at få passagererne ud om
gående.
Pas på ikke at åbne de nødudgange,
der kan give en eventuel ild fornyet
næring i form af ilt.
Øverst:
Der blev vist dias
om slukning af
flybrande. Branden
var forårsaget af en
motor, der faldt
af i luften. Billedet
er taget fra films
lærredet (derfor
den forringede
kvalitet).

T:l venstre:
Lufthavnens
redningstjeneste
råder over et
kartotek med samt
lige flytyper,
således at alle red
ningsfolk kan få
nødvendig instruk
tion, umiddelbart
inden redningen
iværksættes
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Da stemmerne blev talt
Det var et større arbejde, der forestod
med optællingen af stemmesedlerne i for
bindelse med afstemningen om Demokrati
på arbejdspladsen. Næsten en hel dags
arbejde måtte til, inden resultatet forelå.
På billedet ses uddannelsesleder W. RicHansen, stationsleder Preben Sonne, red
der og fællestillidsmand Frank Petersen
og vagtmester H. Bilbo, der forestod op
tællingen.
Salgskursus
Alle korpsets ca. 130 akkvisitører har nu
været på skolebænken og fået impulser til
at forøge salget. Kurserne, der blev holdt
forskellige steder i landet, var arrangeret
af TACK, hvis speciale er sælgertræning.
Kurserne var af 2V2 dags varighed og
spændte over nogle særdeles interessante
emner, hvoraf bl. a. skal nævnes „salg i
naturlig samtaleform“, „positiv salgs-ind
stilling“, „et godt forhold til andre menne
sker“, „specielle kundetyper“, „indvendin
ger“, „det systematiske salgsoplæg“ o.m.a.
For selv den mest hærdede og veltrim
mede sælger var der noget at tage med
hjem og benytte i det daglige salgsarbej
de. I princippet er det jo ligegyldigt, om
man sælger grise eller Falck-abonnementer. Teknikken er den samme. Vi bringer
nedenfor et billede fra det sidste kursus i
København, hvor direktør Erling Larsen fra
TACK har time. Hans evner som sælger
(og lærer) er fantastiske. Selv en bonde
uden køer ville købe en malkemaskine,
hvis han blev konfronteret med Erling Lar
sen.

Ny station i Gilleleje
København A/S har netop afsluttet for
handlingerne med Gilleleje kommune om
etablering af en brand- og redningsstation
i området. Forhandlingerne har givet det
resultat, at korpset allerede pr. 1. april
indføjer en ny station på den nordsjæl
landske del af landkortet. Vi overtager
brandslukningen og etablerer ambulance
beredskab samt kran- og redningsmateriel.
Nærmere om stationens åbning og etable
ring vil komme i næste nummer.

6 mand hædret i Haderslev
Som anerkendelse for snarrådig indsats i
forbindelse med en brand i Vonsbæk, hvor
det lykkedes at redde 75 af i alt 90 grise
ud af en brændende staldbygning, har as
sistent Sv. Lynggaard, redder Kaj Lund,
redder Preben Riis, redder Arne Wind,
brandmand Peter Christensen og brand
mand Chr. Johansen af Dyrenes beskyttel
se modtaget en porcelænsting. Overræk
kelsen blev foretaget af landoverbetjent
Th. Petersen, Øsby. På billedet ses endvi
dere stationsleder J. H. Petersen, Haders
lev, og distriktsleder Tage Jensen, Her
ning.
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Møde i Dronninglund
På Dronninglund byråds foranledning har
stationsleder Vald. Nielsen den 4. februar
holdt et „teorimøde“ med den „stedlige
beredskabsstyrke". Styrken omfatter repræ
sentanter fra kommunalbestyrelsen, kom
munens forvaltning, politiet og det kom
munale brandvæsen. Vald. Nielsen fortalte
om „beredskabsstyrkens opgaver", NPKgødning, ammoniak, flaskegas og om
brandslukning i almindelighed. Vi nævner
dette gode initiativ, fordi det „gratis" kan
benyttes andre steder i landet.

Falck i vejen for Falck
Vi kender alle situationen med en ambu
lance, der har motorstop og derfor må
bugseres på autotransportvogn. Den fore
kommer af en eller anden grund lidt ko
misk, ikke?
Hvad der derimod ikke er komisk, er vore
vognes parkering på sygehuse o. lign.
Gang på gang holder Falck i vejen for
Falck, således at forstå, at „fremmede"
stationers vogne optager pladser på størro
sygehuse - selvfølgelig helst midt i en
indkørsel etc. - og bliver holdende, så de
„lokale" vogne, der kører hele tiden, ikke
kan komme til. At en sådan ambulance
„langt ude fra landet" kan henstå op til
flere timer, fordi der ventes på patienten,
nævnes kun for fuldstændighedens skyld.
Inden vi begynder at melde læger ind i
„evnesvage parkeringssynderes klub" (hvad
en københavnsk kollega for nylig gjorde),
skal vi så ikke feje for vor egen dør og
kun langtidsparkere, hvor det er absolut
forsvarligt og uden gener. Den førstnævnte
komiske situation kunne opstå, hvis vi
skulle til at fjerne ulovligt parkerede ambu
lancer.
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Orienteringsmøde for kommuner
Som led i forhandlingerne med nogle stor
københavnske kommuner om etablering af
en brand- og redningsstation, havde korpset
den 23. februar på stationen i Helsinge ar
rangeret et orienteringsmøde for kommunal
bestyrelsesmedlemmer og kommunernes
embedsmænd. Indledningsvis blev oriente
ret om vore kontrakters praktiske admini
stration, såvel på brandsluknings- som pa
tientbefordringsområdet, og senere viste
mandskabet i Helsinge deres kunnen med
brandsprøjterne og ambulancerne. Mødet
blev afsluttet med forev sning af filmen „når
NØDEN er størst". Forhandlingerne med
kommunerne fortsætter i de kommende
måneder. Billedet er fra den praktiske del
af demonstrationen.

PERSONALIA
(udnævnelser!
REDNINGSFØRER

På stationen i Vejle er red
der Egon Pedersen ud
nævnt til redningsfører pr.
1. marts.

Redder Aksel Pedersen er
med virkning fra 1. marts
udnævnt til redningsfører
på station Ringkøbing.
Ligeledes i Ringkøbing er
redder Oluf Vestergaard
udnævnt til redningsfører
pr. 1. marts.
På stationen i Vejle er red
der Henning Nicolaisen
udnævnt til redningsfører
pr. 1. marts.

VAGTMESTER
På stationen i Odense er
redder Jørgen Rasmussen
udnævnt til vagtmester
med virkning fra 1. marts.

ASSISTENT
En ledig stilling som assi
stent på stationen i Ran
ders er pr. 1. december
blevet besat med red
ningsfører Jens Kjeld Niel
sen. Nielsen blev ansat
som redder i Randers i
1960 og udnævnt til red
ningsfører i 1965. Han har
gennemgået flere kurser
inden for brand- og red
ningsområdet og er end
videre svømmedykker.

En stilling som assistent
på stationen i Assens er
med virkning fra 1. marts
blevet besat med redder
Eilar Johansen. Johansen
har i 38 år været tilknyttet
stationen i Assens. Han
vil fremover forestå den
daglige ledelse af statio
nen, der er blevet cen
tralalarmeret fra Glams
bjerg. Johansen har gen
nem årene dygtiggjort sig
ved deltagelse i flere kur
ser, bl.a. flere CF-kurser.

På stationen i Vejle er
redningsfører
Frederik
Frederiksen udnævnt til
assistent med virkning fra
1. marts. Frederiksen an
sattes som redder i Vejle
i 1961, og udnævnelsen til
redningsfører fulgte
i
1970. Frederik Frederiksen
har været en flittig kursist
på såvel Ørnegården som
Statens Brandskole, såle
des at hans faglige bag
grund for at bestride job
bet er i orden.
En ledig stilling som assi
stent på stationen i Skæl
skør er med virkning fra 1.
marts blevet besat med
redningsfører Ivan Se:strup. Seistrup er ansat
som redder i Gladsaxe i
1954, men kom allerede i
1956 til Skælskør, hvor
han i 1967 udnævntes til
redningsfører. Han er godt
skolet, bl. a. uddannet
svømmedykker, og har ved
flere lejligheder udvist stor
konduite. Seistrup modtog

i 1958 legat fra Carnegiefondet og Sophus Falcks
mindelegat for redning af
en mand, der var ved at
drukne.

Den ledige stilling som as
sistent på stationen i Ka
lundborg er med virkning
fra 1. marts blevet besat
med redningsfører Mogens
Lund, Fredericia. Lund er
ansat i Toftlund i 1962,
men kom allerede samme
år til Fredericia, hvor han
udnævntes til redningsfø
rer i 1964. Mogens Lund
har deltaget i flere kurser,
har et godt kendskab til
stationsadministration og
blev blandt ansøgere fun
det bedst egnet til denne
stilling.
ADMINISTRATION

På hovedkontoret i Vejle
er kontorassistenterne Leif
Jensen og Thorkild Chri
stensen udnævnt til kontor
overassistenter med virk
ning fra 1. januar.

Redaktionen beder såvel
stationer som afdelinger
være os behjælpelige med
registrering af alle udnæv
nelser.
Send blot en lille notits
herom til os.
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MÅNEDENS REPLIK
Bjergning med Scania-vogne:
Ved elevers tilbagevenden fra bjergnings
skolen må vi, der kører de store bjerg
ningsvogne (Scania), til stadighed høre
om de bjergningsopgaver, der ifølge in
struktør Wegeberg er udført forkert med
de kraftige vogne.
Wegebergs „bevismateriale“ er et billede
i „Meddelelser“, okt. 1970, i en artikel
om civilforsvaret, hvor man ser to Scaniavogne i marken, der skulle være forkert
placeret. Her har Wegeberg skudt forbi,
for da billedet blev taget, var den egent
lige bjergning slut, og kun den venstre
Scania er i arbejde med at trække civil
forsvarets vogn ud. Den var kort ind, for
ved egen hjælp at trække en stor grave
maskine fri.
Grunden til at to bjergningsvogne var i
arbejde på opgaven var ikke mangel på
trækkraft med én vogn, men terrænet
var blødt, så da første Scania havde truk
ket gravemaskinen ca. 25 m, kom det ene
bånd stadig ikke op, men arbejdede sig
stadig dybere ned. Derefter blev vogn
to tilkaldt til samtidig at løfte grave
maskinen i siden, medens nr. 1 trak gra
vemaskinen fri. Opgaven var slut, og kun
civilforsvarets bil skulle med ind på det
„tørre“.
Med hensyn til opgaver, som Wegeberg
fortæller sine elever om, hvor opgaverne
er opgivet af Scania-kranvogne, men se
nere udført af små kranvogne med 5 tons
spil betvivler vi, og de opgaver, vi har
udsat på grund af mørke eller vanskeligt
terræn, er udført dagen efter.
Da vi vel nok udfører de fleste større
bjergningsopgaver og på tre år hverken
har beskadiget kæder, sjækler eller spil,
behøver Wegeberg ikke bruge os som
eksempel på dårlig og forkert bjergning.
Vi har ikke opgaven regnet ud hjemme
fra, ej heller anbragt havaristen, hvor den
passer os bedst.
Jørgen Lund, Erik Lemke, Frank Pedersen,
Station Vesterbro.
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Instruktør Wegeberg,

Redningsskolen,
svarer:
Som lærer på bjergningskurset beklager
jeg, at de faste folk på station Vesterbros
Scania-kranvogn har fået det indtryk, at
jeg bruger dem som et dårligt eksempel.
Det har aldrig været tilfældet.
Fra skolens start er det blevet indprentet
eleverne, at der ikke opnås nogen yder
ligere trækkraft ved at lade flere kran
vogne trække samtidig - en metode, som
blev meget benyttet tidligere.
Det omtalte billede gav anledning til en
forespørgsel, men siuationen blev ikke
yderligere kommenteret, netop fordi de
nærmere omstændigheder ikke var kend
te. Derfor har billedet ikke været an
vendt som bevismateriale, og i øvrigt er
det vel også begrænset, hvad der er kom
met hjem af elever siden oktober 1970?
Der omtales ej heller opgaver, som er
opgivet af Scania-vognene, men det an
føres ofte, at opgaver kunne være udført
med mindre vogne. Men dette er vel
naturligt rent pædagogisk for at give
eleverne tillid til den teori, som bliver
givet. Samtidig anføres naturligvis, at
den nødvendige skæring m. m., for at be
nytte disse mindre vogne, tager tid og
kræver arbejdskraft, hvorfor det vil være
naturligt at benytte det mest egnede
materiel til den givne situation.
Alle tre underskrivere har været på bjerg
ningskursus, og jeg mener ikke at have
ændret udtryksformen, siden de selv gen
nemgik kurset.
At der ikke på tre år er beskadiget mate
riel må vel gælde som en kompliment
såvel til de pågældende som til skolen.
Herman Wegeberg

Hørt efter et stationsmøde
Stationslederen: Har De stort kørekort?
Redderen: Ja - Ja!
Stationslederen: Kan De dreje skarpt?
Redderen: Ork - ja!
Stationslederen: Så drej til højre ud ad
porten og søg Dem noget andet arbejde!

Falskt Redningskorps:

*

Hørt i Falck-Husets bilelevator:
„Hun er en værre sladderkælling. Jeg tør
vædde på, at hun ryger på hospitalet med
en blodforgiftning, hvis hun kommer til
at bide sig i tungen.“
%
Månedens gyser!
Situationen foregår i bårerummet på en
ambulance. Patienten bliver dårlig, og
redderen fatter straks iltmasken. Ko;t
efter mister patienten bevidstheden. Red
deren griber ambulancehåndbogen og
studerer symptomerne. Er det hasch eller
spiritusforgiftning? Redderen følger slan
gen fra iltmasken til armaturet. Ser på
manometret - på flasken. Et øjebliks
tavshed - hvorefter følgende snarrådige
spørgsmål fyres af til makkeren i fører
kabinen: „Siden hvornår er iitflaskerne
blevet brune???“
Bremserne på ambulancen hviner. To
reddere er nu straks i gang med pose
ventilation og hjertemassage. De når
sygehuset - patienten har det efter om
stændighederne godt. Lægen spørger:
„Hvad fejler patienten?“ Redderen: „Det
er ikke noget særligt - jeg tog gas på
hr. Hansen hele vejen til sygehuset.“
Slut.

Hallo - nej det er desværre ikke redningskorpset.
Men har De 500 kroner - så er det.
*

Til førstehjælpsinstruktører:
Næse-til-mund-metoden forudsætter, at
man kan huske fra denne til hin.
„at tænke s:g“

Lad et menneske handle således
om dagen, at han kan leve i fred
om natten.
Oldnordisk ordsprog
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Værkstedet i Gladsaxe har atier
produceret en ny bjergningsvcgn. Se omtalen inde i bladet.
Vognen, der bugseres, er en
4-hjuls-trukken Magirus-Deutz.
som vil blive opbygget med
EKÅ-aggregat
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Glimt

fra

KONFERENCE
I dagene 28.-30. april afholdtes på
DASF’s smukke højskole, „Langesøhus“ i Silkeborg en konference om virk
somhedsnævn og demokrati på arbejds
pladsen. Konferencen, der var arrange
ret specielt for tillidsmænd hos os, hav
de 22 deltagere, og man kunne have
ønsket, at der havde været plads til
mange flere.
Konferencens emne blev behandlet på
den måde, at konsulent Poul Hertz fra
LO og direktør Børge Johansen ind
ledte med en gennemgang af den filo
sofi, der ligger bag tanken om virksom
hedsnævn, og om mulighederne for at
virkeliggøre ideerne. Børge Johansen
erklærede på forhånd, at han var til
hænger af virksomhedsnævnets indfø
relse, men at han af hensyn til diskus
sionen fandt det bedst, om han koncen
trerede sig om et modspil til Poul
Hertz, således at han gennemgik de
forhold, der talte imod, og som kunne
være faldgruber for et nystartet nævn.
På den måde fik vi stillet tingene bedre
op mod hinanden.
I tilslutning til de to indledere gennem
gik udd.chef Ric-Hansen vore egne
VN-regler, og på det dermed givne
grundlag kunne vi gå i gang med grup
pediskussionerne.

Den følgende dag gik vi så over til at
beskæftige os med virkeliggørelsen af
VN-reglerne i korpset, og her indledte
Børge Johansen med en næsten 3 timers
gennemgang af korpsets struktur, øko
nomi, konkurrenceforhold osv. Vi
fik forklaret, hvordan man måtte bygge
op omkring sin idé, formulere sine mål
og konkretisere sin virksomhedspolitik.
Vi fik forklaret korpsets placering i
samfundet, dets relation til den verden
eller det miljø, der omgiver os, og de
muligheder vi har for at balancere øko
nomisk mellem samfundets krav og
ydelser til os. Der var vist ikke den del
eller ting om vore indre forhold og
relationer til samfundet, myndigheder
ne, kunder, kreditorer og organisatio
ner, vi ikke fik berørt, og det skal ikke
nægtes, at vi var betydeligt klogere, da
vi forlod Silkeborg, end da vi kom.

Man kan efter denne konference ikke
lade være med at komme med et suk:
Jeg tror, at de fleste af os rejste hjem
med en fornemmelse af, at vi her havde
fået en information, som vi aldrig før
havde fået. Den fik os til at se på
korpset og dets organisation med nye
øjne, og det ville have været ønskeligt,
om mange flere havde været med helst skulle hele personalet efter tur
have lov til at deltage i tilsvarende kon
ferencer. Det var rart for os, der var
med, men det er lidt forstemmende, at
så mange gik glip af oplevelsen.
En af de 22
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I debatten om brandslukningstjenestens organisation er der vist
nok en sjælden gang blevet nævnt lidt om Kolding. Hvad er det
egentlig, der er sket i denne by, og hvad siger brandinspektøren
for byens tidligere og nuværende brandvæsen, Laur. Steffensen?

Til dato intet
at klage over
Samtale mellem Laur. Steffensen,
Benny Neeshy og Preben Kjær.

Kolding brandvæsen

Falcks brandvæsen

Før kommunesammenlægningerne pr.
1. april 1970 slukkede Kolding Kom
munes Brandvæsen i købstaden, der
talte ca. 38.000 indbyggere. Brandin
spektør og stationsleder var Laur. Stef
fensen, der havde civilforsvarssassistent
Nielsen Skov som vicebrandinspektør.
Af fastansatte var 3 brandmestre og 4
brandmænd, således at hele den faste
styrke talte 7 mand + ledere. Dertil
kom 30 deltidsbeskæftigede brand
mænd. Brandvæsenet rådede over en
større station, centralt placeret i byen,
hvor der desuden også var 10 lejlig
heder beboet af brandmænd.
Til brug for brandslukningen havde
brandvæsenet 3 slukningstog, 1 motordrejestige og 1 efterløberstige.

Fra den gamle og trange Falck-station
i Sydbanegade i Kolding rykkede man
ud til brand i 12 kommuner i Koldings
omegn. I alt slukkede, man for ca.
22.000 indbyggere. Kommunerne udpe
gede brandinspektørerne, og der var
før sammenlægningen 2 af disse. Falck stationen talte 1 stationsleder, 2 assi
stenter, 2 redningsførere og 19 reddere,
der klarede korpsets normale forplig
telser med hensyn til brand- og red
ningsarbejde, ambulancetjeneste, syge
transport, autohjælp osv. Til brand
slukning rådede man endvidere over 8
deltidsbeskæftigede brandmænd.
Stationen var udstyret med 2 sluknings
tog, 1 universalsprøjte og 1 vagtsprøjte
med slangeudlægger.
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Kolding Kommunes
Falck-brandvæsen

Ved kommunesammenlægningerne ske
te også en sammenlægning af sluknings
distrikter, og det stod hurtigt klart,
cit der måtte ske en sammenlægning af
brandvæsenerne, og at dette kun kunne
ske ved at foretrække det ene fremfor
det andet, idet et samarbejde ikke ville
være en rationalisering.
Den politiske beslutning medførte en
kontakt med Falck-Zonen omfattende
Kolding Storkommune og 2 omegns
kommuner, i alt 58.000 indbyggere. Et
fald i del samlede indbyggertal på ca.
2.000 indbyggere.

Kolding Brandvæsen i aktivitet. Billedet stammer
fra en korn- og foderstofbrand, hvor brandvæse
net måtte koncentrere sig om at redde kontor
bygningerne.

Brandinspektør for brandvæsenet i Kol
ding er stadig Laur. Steffensen, der som
vicebrandinspektør har Nielsen Skov.
Vi glemte vist at fortælle, at Laur. Stef
fensen også er civilforsvarsleder. I om
egnskommunerne er bevaret 2 brand
inspektører. Altså ingen ændring med
hensyn til antallet af brandslukningstje
nestens ansvarlige, udover at Laur. Stef
fensen og Nielsen Skov har fået for
øget deres ansvarsområde fra 38.000
indbyggere til 52.000 indbyggere.
Falck-stationen består nu af 1 stations
leder, 1 overassistent, 3 assistenter, 3
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En del af den gamle Falck-station i Sydbanegade.

Ikke mere direkte ansvar

vagtmestre, 2 redningsførere, 20 redde
re, 1 kontordame (frk. Jensen) og 26
deltidsbeskæftigede brandmænd. En
forøgelse på 6 fastansatte mænd og 1
dame i forhold til Falck-stationens tid
ligere personale, men status quo i for
hold til det tidligere totale antal fast
ansatte. Med hensyn til deltidsbeskæf
tigede er sket en reduktion i antallet på
12 mand (fra 30 + 8 = 38 til 26).
Brandslukningsmateriellet omfatter nu
4 slukningstog, 1 motor-drejestige og
1 påhængsstige. Der er altså sket en
reduktion på 1 slukningstog i området,
der har normal brandrisiko.
Hvor mange er på vagt?

Kolding Brandvæsen havde som nævnt
7 fastansatte. Da de boede i lejligheder
oven på stationen sammen med nogle
deltidsbeskæftigede og var meget hjem
me, er det nøjagtige antal vagtgø
rende ikke nemt at optælle, men for
modes at være 3-6 mand hele døgnet.
På den gamle Falck-station var der 16
på vagt om dagen og 7 om natten, men
som nævnt skulle de også foretage sig
andet end at vente på brandklokken.
T dag er der 19 på vagt om dagen og
11 om natten. Der rykkes ud fra den
tidligere kommunale brandstation, der
står foran en større ombygning.
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Under en samtale med stationsleder
B. Neeshy og brandinspektør Laur. Stef
fensen spørger vi sidstnævnte, om han
kan mærke nogen forandring med hen
syn til det rent brandslukningsmæssige.
- Ingen forandring rent materielt, da
det hovedsageligt er Kolding Brandvæ
sens tidligere materiel, der benyttes. Med
hensyn til personellet er der ingen for
skel at mærke, måske kører der 1-2
mand mere med i 1. udrykning. For
skellen ligger mere hos brandinspektø
ren. I dag føler jeg ikke det samme di
rekte ansvar for personellet, men mere
min opgave som en kontrolopgave. Det
er nu en lille ændring, for jeg har altid
været bidt af en gal brandmand. Jeg
kunne faktisk godt være lidt mindre
bundet, men det er min egen skyld, at
jeg ikke er det.
Økonomi er svær at overskue,
men overskud er der næppe

- / dag skal jeg heller ikke bøvles med
økonomi, fortsætter Laur. Steffensen.
- Ganske vist har jeg aldrig haft pro
blemer med at få brandvæsenets ønsker
opfyldt, men jeg ved, de eksisterer an
dre steder. Personlig vil jeg tilføje, at
det er svært for mig at se, om Falck
kan få slukningsindtægten til at stå i
rimeligt forhold til udgifterne til mate
riel og mandskab.
Som en understregning af brandinspek
tørens udtalelser begynder hans jakke
lomme at hyle. Det er radioalarmen.
En bilbrand i Kolding by. Ét sluk
ningstog og 8 mand kører til stedet,
men Neesby og Steffensen bliver enige
om i første omgang at lade vagthaven
de assistent klare sagen.

Fra „overtagelsen“ af
Kolding Brandvæsen. Det er altid vemodigt at
ophæve noget godt,
men én af parterne må
nødvendigvis
ophøre
med
brandslukning,
hvis rationalisering og
kommunalstruktur skal
have en mening.

Fordele og ulemper
vil der altid være

På spørgsmål om eventuelle fordele ved
Koldings kontrakt med Falck erkender
Steffensen, at det eventuelt på et ulyk
kes- og brandsted kan være en fordel,
at brandmandskabet også har rednings
uddannelse og omvendt.
- Men vi har nu ikke haft erfaringer i
den retning her i byen.
Falck skal overholde
sine forpligtelser

- Min opgave som brandinspektør er
at stå til regnskab for brandsluknings
tjenesten over for brandkommission og
brandinspektion. Så lang tid Falck vil
overholde sin hrandslukningsoverenskomst, er jeg lidenskabsløs med hensyn
til, hvad de ellers foretager sig. Men
her i Kolding er det op til stations
lederen at sørge for udrykning med 1.
slukningstog og tre mand inden for det
l. minut samt ialt 8 mand indenfor 5
minutter. Øvrige slukningstog og motordrejestige med 14 mand inden for
5 minutter, og selv om det er isvinter,
eller ambulancerne fløjter gennem byen,
SKAL brandslukningsmandskabet være
til stede.

Civilforsvaret er katastrofeberedskab

Hvad mener De om de nye tanker med
hensyn til samordning af brandvæsen
og CF?
- Et brandvæsen, og også Falck, skal
kunne stille instruktører til rådighed for
CF’s brandtjeneste. Det er en fornuftig
samordning. Derudover mener jeg, at
det mere er økonomiske end tekniske
forhold, der spiller en rolle i de nye tan
ker.

- Civilforsvarets personale har en god
og alsidig uddannelse, så de kan klare
katastrofemæssige rednings- og trans
portopgaver. Vi har også i Kolding haft
eksempler på god hjælp fra CF, men
det er svært på forhånd at etablere et
tættere samarbejde, idet vi jo - des
værre - ikke selv kan lave opgaverne,
når det passer os.

Neesby erklærer sig 100 % enig. Han er
som stationsleder glad for at vide, at
der i en by som Kolding er et godt CF
som katastrofeberedskab, der kan træk
kes på, uden at det viser sig, at hans
egne brandmænd og CF’s brandmænd
er „Tordenskjolds soldater“.
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Falcks brandmateriel

På spørgsmål om Falcks standardisere
de brandmateriel erklærer Steffensen
sig enig i standardiseringstanken, men
tilføjer:
- Falck bruger efter min mening køre
tøjer med for svage motorer til brand
slukning. Her i Østjylland med de store
stigninger er minimumskravene, 12
DIN HK pr. ton, ikke tilstrækkelige, og
Falck-sprøjter kan slet ikke være med.
Det må kunne lade sig gøre at finde
bedre chassis’er at bygge på.
Brandinspektørens opgaver
og meninger

- Hvis en brandinspektør har kommu
nalt brandvæsen og er stationsleder, har
han en brandkommission at stå til regn
skab overfor. Er det et Falck—brand
væsen, kan han selv kontrollere udryk
ningslederen og mandskabet og give
indberetning, hvis det ikke fungerer,
fortsætter Steffensen.
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- Men jeg personligt føler mig nu som
leder og vil vove at påstå, at en brand
inspektør skal have forstand på brand
slukning for at kunne fungere.

Også hvis brandinspektøren i så fald
skulle være Falcks stationsleder?
- Principielt ja, men nej af mange
andre grunde.

Synes De ikke, at den udøvende og
kontrollerende brandslukningsfunktion
skulle være adskilte?
-Af førnævnte grunde mere vigtigt at
brandinspektøren ved, hvad det hele
drejer sig om.

Deres inderste mening om det „nye“
brandvæsen i Kolding?
- Principielt mener jeg stadig, at Kol
ding skulle have fortsat med kommu
nens eget brandvæsen. At det ikke skete
var et pengespørgsmål. Men til dato har
jeg intet haft at klage over med hensyn
til nyordningens effektivitet i brand
slukningsmæssig henseende, slutter
brandinspektør Laur. Steffensen.

BREVE UDEFRA

Stationsleder Johs. Harboe fortæller:
Som forklaring til medsendte kort kan jeg herved oplyse, at det drejede sig om to
brande; den første i en nedlagt landbrugsejendom i Hvorvarp 6 km uden for Års,
og den anden i et kornlager i Hornum ca. 11 km fra Års. I begge tilfælde slukkede
vi med indirekte metode (H.T.), selv om brandene begge steder var ret omfattende.
Ved branden i den nedlagte ejendom, der bestod af ret nye avlsbygninger, brændte
der kun en lille del af det ældste afsnit af laden, selv om spærene i den øvrige del
af laden flere steder var brændt til forkulning i indtil en halv tomme ind i træet.
Ved branden i kornlageret, hvor det ved vor ankomst brændte ret kraftigt i tag
konstruktionen og på loftet, der var fyldt af korn og gødning, lykkedes det ligeledes
at slukke med H.T., og skaden blev meget minimal både hvad vand og brand angår.
Taget over kornlageret bestod af træplader belagt med tjæret pap og pandeplader.
Også her viste det sig, at ilden havde haft godt fat i træværket, og der var sket en
del forkulning af dette. Der kunne arbejdes på kornlageret dagen efter uden nogen
som helst gene efter branden.
Direktionen for Brandforsikringen „Himmerland“, Års, hvor begge de omtalte havde
forsikret, har været ude at syne skaderne, og de kom til det resultat, at det var to
brande, som var slukket meget fint (i forvejen var vi selv lidt stolte af dem), og det
bevirkede i alt fald, at vi otte dage efter brandene modtog medsendte kort samt 11
flasker „rød Aalborg“. Det er noget, der luner både ind- og udvendig, selv om det
altid er vor pligt at gøre vort bedste.
Med venlig hilsen
De danske Redningskorps Falck-Zonen,
Års.
Falck-Zonen, Kolding
Må jeg på skolens vegne udtrykke vor store taknemmelighed over korpsets indsats
over for de nyligt påsatte brande her. Jeg beder om, at alle, der deltog i sluknings
arbejdet, må blive underrettet om, at alene deres hurtighed og effektivitet begrænsede
skadens omfang.
Med venlig hilsen
direktør J. Riis Pedersen,
Kolding Købmandsskole-Sydjyllands Handelshøjskole.
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Han troede
det var en

brandskole
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Hr. stationsleder W. Christensen,
Falcks Redningskorps,
Rådhusvej,
2750 Ballerup.
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Værløse kommunalbestyrelse ønsker herved at udtrykke sin bedste
anerkendelse og tak til Ballerup brandværn for den udmærkede
indsats og det eksemplariske samarbejde, der blev præsteret ved
branden på Værløse kommunekontor og Syvstjemeskolen natten den
20. marts.

Kommunalbestyrelsen er helt af den opfattelse, at afgrænsning af
branden i de to bygningei' kan tilskrives veltrænet korps og mand
skab.
De bedes viderebringe en tak til Deres korps for den udførte ind
sats .

Med venlig hilsen

Olaf Beck
borgmester

Hansen
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Stationsleder P. W. Christensen, Ballerup, der har ledet korpsets slukningsindsats ved
de alvorlige pyromanbrande i Værløse, oplyser, at stationerne i Ballerup og Gladsaxe
i alt havde 34 mand i slukningen. Derudover ydede Farum og Birkerød brandvæsen
værdifuld indsats med 3 slukningstog og 30 mand.
- Når der er brand her i området, går vi hårdt til den. forklarer Christensen. - Og
selv om jeg har slukket brand i 17 år, vil jeg ikke nægte, at jeg ved hver større
brand anstrenger mig for at give den lige en tand ekstra. Og så bliver der råbt lidt
højt. I Værløse var jeg sådan på mærkerne, at en brandmand, der troede, jeg var
gået, pludselig sagde til de andre:
„HAN TROR VIST, AT DET ER EN BRANDSKOLE!!!“
Efter brandene forestod et stør
re oprydningsarbejde, som Ballerup-stationen også deltog i.
Her er det fra den pyroman
ramte Syvstjerneskole.
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Fa. FALCK og ZONEN
Tak for assistance søndag den 14/3 1971. Hotel Europa til Holbæk. Start kl. 22.30,
ca. i Holbæk kl. 01 nat. De to unge mandfolk var overordentlig perfekte. Tak til de
to unge. De tog fint min Ford Fairline op, og jeg har megen ros til de to herrer.
Tak.
E. Christiansen.
Red.: De to unge reddere var Torben Grølsted og Axel Hansen fra station V og F.

Falck-Zonen, Frederiksværk
Børnehaven og forældrerådet ved børnehaven, Heilmannsvej, vil hermed sige Dem
tak for hjælpen med anbringelse af bilen i børnehaven, hvor den har vakt stor opsigt
og megen glæde for børnene.
Med venlig hilsen
Ib Konradsen.
Station Frederiksværk fortæller, at man transporterede en Vauxhall til børnehaven og
satte den ind på legepladsen. Bilen var en foræring fra en lokal autoforhandler.
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EKSEMPLER PÂ GOD SERVICE
Distriktsleder Poul Gullach, Hjørring
Dette brev til Dem som en tak for den helt utrolige hjælp og støtte, som Falck-Zonen
ydede os ved vores uheld på vej til færgen i Grenå den 15. januar 1971. - En hjælpe
aktion kan simpelt hen ikke udføres mere perfekt, synes vi.
Trods dårligt vejr og ødelagt vogn nåede vi alligevel helt præcis vores bestemmelses
sted på Sjælland.
En særlig tak til stationslederen i Randers, som hurtigt sendte en vogn til Assentoft
med en meget hyggelig og behagelig chauffør, som klarede alle vanskeligheder, så
vi rettidigt nåede færgen i Grenå.
Kan vi få at vide, hvad denne chauffør hedder? Også en tak til stationen i Frederiks
værk, som befordrede os på en behagelig måde til vores bestemmelsessted - Lille
Værløse.
Vi har med vores familie-abonnement desværre meget tit haft brug for Falck-Zonen
her i Hjørring, og altid kun mødt meget stor hjælpsomhed og forståelse, hvilket vi
næsten ikke kan takke Gullach og hans „mænner“ nok for.
De bedste hilsener
Familien Steen.
Den hyggelige og behagelige chauffør, der kørte familien Steen til Grenå-færgen,
hedder redder Frode Thorngaard og er fra stationen i Ørsted. Station Frederiksværks
chauffør hedder redder Per Pedersen.
Falck-Zonen, Nykøbing F.
Herigennem vil jeg gerne udtrykke vor tak for den meget interessante aften, vi havde
i går, onsdag den 10. ds. ude på stationen.
Jeg vil gerne rette takken til vor fortræffelige guide, hr. Henriksen. Tak for den inter
essante og levende måde, vi fik det hele serveret på. Jeg vil udtrykke det på den
måde, vi var sammen med en mand, for hvem korpset er alfa og omega, og som er
glad for at kunne levere sin interesse og sine oplevelser videre, og vi blev hurtigt
klar over, at der bag den lette og meget nuancerede måde at behandle os på lå
en stærk vilje til at være på mærkerne hele tiden, og vi fik et meget levende indtryk
af, at en sådan virksomhed faktisk skal behandles som et levende væsen, for at alt
kan klappe, når det er nødvendigt. Det var for alle en meget lærerig aften, og
jeg håber, at såfremt vi igen om nogle år skulle få interesse for det kan få lejlighed
til at komme igen.
Med venlig hilsen
Flyvevåbnets Soldaterforening,
Lolland-Falster afd.
Den mand, for hvem korpset er alfa og omega, hedder Henriksen og er overassistent
i Nykøbing Falster.
Falck-Zonen
Svingelporten 6
3000 Helsingør

19 . januar 1971
Jeg beder Dem modtage min bedste tak for fremragende assistance og venlig hjælpsomhed, da jeg
i søndags på grund af sprængt ventilatorrem måtte efterlade min Morris Marina på motorvejen ved
Høje Sandbjerg. Deres indsats gik efter min mening langt ud over, hvad jeg med rimelighed kunne
forvente.
Med venlig hilsen
Ove S. Schrader
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Falck/Zonen, Polititorvet København V
Søndag den 14. februar var undertegnede ude for at måtte tilkalde Falck/Zonen i
Nyborg to gange med få timers mellemrum på grund af startvanskeligheder.
Ved begge henvendelser var det samme redder, der kom og ydede assistance, og def
på en måde, at jeg gerne vil have lov at give udtryk for min oprigtige tilfredshed for
den fortræffelige ekspedition og behandling af de foreliggende tilfælde, der blev ydet.
Redderen, der den søndag eftermiddag hjalp HU 22 941 køreklar, var en mand, der
kunne sine ting, en mand, der gav tillid til, at det hele, i et forbistret sludvejr, nok
skulle komme til at glide.
Fejlen, der viste sig at være en defekt tændspole, blev med sikker hånd udskiftet på
meget kort tid, - og at man ind imellem fik et beroligende smil, der sagde, at
„patienten“ ville blive o.k., luner gevaldigt i en sådan situation kl. 18 om eftermid
dagen med en mistet pladsreservation til færgen og 110 km hjem.
Jeg lykønsker korpset og os hjælpeløse bilister med folk af den karat, der er en
pryd for deres stand, og som jeg i øvrigt er overbevist om, er en fællesnævner for
personalet rundt på landets redningsstationer.
Med venlig hilsen
Hans F. Carøe
Station Nyborg fortæller, at det var redder Gotfred Frederichsen, der kunne sine ting.

MERE BRAND
Hr. stationsleder Olsen,
Falck-Zonen,
3200 Helsinge
Efter branden hos gdr. Kern Andersen, Krogen, Skævinge, har vi fået underretning om hvilket stor
artet redningsarbejde, der blev præsteret af personalet fra Falck-Zonens station i Helsinge, og som
bevirkede, at det meste af gårdens besætning blev reddet.
Som en tak for denne indsats såvel som Deres indsats ved mange andre lignende lejligheder, har for
retningsudvalget i vor forening besluttet at udtrykke vor respekt for Deres arbejde og beder Dem på
stationens vegne modtage vedlagte check på 500,00 kr. til anvendelse efter Deres egen bestemmelse
til bedste for stationens personale.
Med venlig hilsen
Frederiksborg Amts Gensidige Brandforsikring
*

Ny brandstation viste, hvad den duede til
Til Blåvandshuk kommune og Falck-Zonen, Varde.
Emne: Brand i bygning 11, Oksbøl Nordlejr.
Panserskolen ønsker herved at udtrykke sin anerkendelse af det lokale brandkorps’
høje beredskabsstade, hurtige ankomst til brandstedet og effektive indsats ved be
kæmpelsen af den opståede brand i bygning 11, Oksbøl Nordlejr, den 2. februar 1971.
Skolen anmoder om, at ovennævnte videregives til medlemmerne af det lokale brand
korps.
O. Møller,
chef for Panserskolen.
Der er i allerhøjeste grad grund til at lægge mærke til dette brev fra Panserskolen
i Oksbøl. Det fortæller bedre end mange ord, at den nyetablerede brandstation,
Blåvandshuk Brandvæsen, der sorterer under station Varde, er effektiv. Den brand,
der hentydes til, indtraf i en undervisningsbygning, og de hurtige brandmænd fra
Blåvandshuk nåede tillige med deres nye Ford-sprøjte at „skære" ilden, så skaderne
blev små. Fint gjort.
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USA 1970:

Et internationalt
Falcks Redningskorps
Afslutning af direktør Bødkers
beretning om den begivenhedsrige
Et indslag i TV-avisen den 21. novem
ber i forbindelse med katastrofen i ØstPakistan gav anledning til et tanke
eksperiment. Nu afdøde overlæge Jakob
Raft blev interviewet og gav udtryk for,
at man i realiteten savnede et inter
nationalt Falcks Redningskorps.
F.N.’s charter om bl. a. fredelig sam
eksistens burde udvides, således at alle
redningsselskaber i verden kunne eta
blere en fælles repræsentation i de For
enede Nationer. Denne skulle så i store
katastrofesituationer ved hjælp af et
udrykningskorps som f. eks. NATO’s
brandkorps kunne overtage den samle
de ledelse af indsatsen og koordinere
det internationale redningskorps med
de nationale redningsorganisationer.
Samtidig forudsættes denne organisa
tion at indgå i et samarbejde med de
internationale Røde Kors selskaber og
Kirkernes hjælpeorganisationer, der
skaber baggrunden for den økonomiske
og materielle hjælp ved store fredstids
katastrofer. Omkostningerne skulle af
holdes af alle medlemsstaterne i deres
bidrag til Forenede Nationer.
En stor opgave, måske nogen vil be
tragte tanken som utopisk, men når det
er bevist, at man kunne etablere Marshall-hjælp, W.H.O. og lignende, burde
dette også kunne gennemføres.
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Edgar Bødker

USA-Zwr
Træt af TV

De fleste brand- og redningsvæsener i
U.S.A, uden for storbyerne er baseret
på frivillige eller en kombination af
heltidsansatte og frivillige i et hidtil
gnidningsløst samarbejde. - Når en fri
villig er færdig med sit daglige arbejde,
tager han efter turnus vagttørn på den
lokale station. Det er ikke usædvanligt,
at man i et mindre bysamfund på nogle
få tusinde kan samle 150 aktive frivil
lige. Det var mit indtryk, at man er

USA's brand- og redningsfolk er for en stor dels
vedkommende frivillige.

blevet træt af TV’s op til 7 forskellige
programmer og i langt højere grad be
nytter fritiden til organisationsarbejde.
Den sociale baggrund i U.S.A, er en
anden, end vi kender f. eks. i Dan
mark. Dette er bl. a. en årsag til den
kolossale tilslutning af frivillige til disse
opgaver, en tilslutning, der er utænke
lig her i landet. Den eksisterer kun i
begrænset omfang hos de frivillige
brandværn i Sønderjylland, som har ar
vet den fra deres tyske fortid.
Ingen fagorganisationer

De amerikanske fagorganisationer har
ikke gjort sig gældende på dette område,
antagelig på grund af det sociale arbej
de. - Artiklen i FAGBLADET oktober
1970 om ambulancefolk i U.S.A, bør
ikke tages for en generel beskrivelse af
forholdene. Dens indhold refererer an
tagelig kun til nogle storbyer i vest,
hvor entreprenante komb. begravelsesog ambulanceforretninger opererer.
Man kunne fristes til at drage visse pa
ralleller til f. eks. nogle af de vagtsel
skaber, der med mellemrum omtales i
dagspressen herhjemme.

Den danske standard af ambulancemateriel er
lige så god som den amerikanske. Dodgen, der
er afbildet her, er ved at blive bygget til Falck
herhjemme i en lidt nyere version. Men de store
Cadillac’er er ikke anvendelige i Danmark.

Rigeligt med materiel

Man er velforsynet med materiel, ind
købt for midler indsamlet ved frivillige
bidrag, basarer, donationer og tilskud
fra det offentlige. F. eks. opkræves ikke
betaling ved patienttransporter, men
man fremsender i mange tilfælde en
meddelelse om, hvilke omkostninger
man har vurderet en assistanceydelse
til. Kun de færreste undslår sig for at
sende et bidrag, hvis betalingsevnen er
til stede.

Med hensyn til ambulancemateriel er
vor standard mindst lige så god. Man
har i U.S.A, ambulancer, der er for
store udvendig og for små indvendig,
og har nu erkendt, at bårerummet skal
være så rummeligt, at der kan arbejdes
inde i vognen. Derimod har man større
motorkraft til rådighed, men når den
nyeste Buick kan sælges for 4.200 dol
lars, er dette jo ikke vanskeligt.
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Vi har ikke bedre
brandslukningsmateriel

Amerikansk brandslukningsmateriel i
de østlige stater finder jeg er mindst
15-20 år efter f. eks. danske forhold.
Uddannelsesmæssigt var indtrykket, at
man lagde stor vægt på en grundig teo
retisk uddannelse. Stationsbygninger
både nye og gamle ville næppe virke
særlig attraktive efter danske forhold.
Indrettet med store sovesale, komb. op
holdsstue og spisekøkkener med ét stort
langbord med faste bænke. Mange ste
der med alle mandskabsrum på 1 .sal
med glidestænger til udrykningshallen.
Slukningskøretøjer opbygget på meget

store chassiser med overskud af motor
kraft, men med små vandtanke, idet
man er baseret på et veludbygget net af
brandstandere og stigerør med eget for
syningsnet og brand-pumpestationer.
Slangemateriellet ret begrænset, tungt og
uhåndterligt. Alle koblinger er med ge
vind, storzkoblinger anvendes ikke. Stigemateriellet bygges stadig efter samme
retningslinier som den første hestetrukne stigevogn, hvor stigen rejses bag ved
førersædet. Dette bevirker, at man får
et meget langt køretøj, der er så van
skeligt at manøvrere, at man må have
en ekstra førerplads bag på køretøjet,
hvorfra den styrbare bagaksel betjenes.

De amerikanske brandkøretøjer er som regel bygget op med store chassis’er og ovesrkud af motor
kraft - men små vandtanke. Man gør en del ud af specialkøretøjer. Her er det noget af Los Angeles’
Brandvæsens materiel.
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Kender ikke autotransportvogne

En ting som vore autotransportvogne
kendes ikke. New York politi’s 100
kranvogne var af den traditionelle type
med dobbelt eller enkelt kran med spil;
hydraulik har endnu ikke vundet ind
pas her og var ukendt til dette formål.
Med denne beretning har jeg forsøgt at
give så udtømmende en beretning som
muligt om indtryk og tanker fra den i
distance vel nok længste studierejse
siden Sophus Falck’s tid. Måtte læsnin
gen medgive enkelte nye ideer til gavn
for vort virke, og måtte noget af det
materiel, der nu undersøges og afprø
ves herhjemme, gøre det daglige arbej
de lettere og måske mere tidssvarende,
er meget nået.
Gennem syv stater

Lørdag:
Den 3. oktober sluttede nogle interes
sante og oplevelsesrige dage gennem 7
stater, New York, New Jersey, Penn
sylvania, Delaware, Maryland, Virginia
og Washington D.C. Kun en lille del
af dette store kontinent, andre har rejst
i før mig, og jeg føler mig ikke som
nogen Columbus, men mener alligevel
at have dannet mig et lille indtryk af
brand- og redningsvæsenernes virke i
U.S.A.
Hjem igen

Med SK 912 gik det med 4 timers åben
bart obligatorisk forsinkelse retur. Ba
gagen var forøget med så meget ind
samlet materiale, at der var 10 kg over
vægt. Der var også blevet til en del
farvefotos og 10 smalfilm, som skulle
holde erindringen frisk ved senere lej
ligheder. Stor var skuffelsen, da det
senere viste sig ved fremkaldelsen, at
de fleste film var ødelagt. Årsagen -antagelig som omtalt i aviserne - de
nye tekniske hjælpemidler til afsløring

I USA er brandvæsenerne meget vågne over for
utraditionel slukning, når det er påkrævet.

Falck kunne godt lære USA lidt om autotrans
portvogne.

af flypiraters våben, som havde den
uheldige bivirkning, at et røntgenfelt
ved bagagekontrollen i de internatio
nale lufthavne ødelagde film.
Nu virkede de 5 timers tidsforskydning
desværre i modsat retning. Men for at
forkorte ventetiden var der i Royal Vi
king Theater - som det hedder i SAS
flyene - en stumfilmforevisning. Ville
man derimod have lyden med, kunne
man formedelst 2 dollars (!) hos stew
ardessen leje et par ørehøjttalere. Jeg
renoncerede dog herpå, placeret som
jeg var på første sæde med næsen om
trent oppe i lærredet, og benyttede i
stedet timerne til skrivning, mens alle
indtryk endnu var i frisk erindring.
En mærkelig, men alligevel dejlig for
nemmelse søndag den 4. oktober kl.
11.00 igen at sætte fødderne på dansk
jord og få en kop kaffe med blødt
brød i indenrigsafgang, mens man igen
venter på fly til Aalborg og langsomt
må begyndte at omstille sig til hver
dagen igen.
E. Bødker.
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Torsdag den 1. april 1971 kl. 07.30 åbnede korpset ny station i Gilleleje i
Nordsjælland.

Fiskerbyen med
vals og badepiger

har fået sin
Falck-station
Hvorfor Gilleleje?

Realitetsforhandlinger

Som mange andre steder i landet var
storkommunen Græsted-Gilleleje i den
situation, at man inden for kommunens
grænser opererede med to brandvæse
ner, nemlig et kommunalt og korpset,
hvorimod korpset efter 1/4-1970, hvor
Esbønderup sygehus’ ambulancer blev
nedlagt, varetog al patientbefordring i
kommunen.
På denne baggrund optog korpset i
november 1970 forhandlinger med
kommunen om overtagelse af det kom
munale brandvæsen. For kommunen
var brandslukning nok væsentligt, men
interessen begyndte kort efter nytår
også at omfatte ambulance- og red
ningstjeneste, idet korpsets nærmeste
station, Helsinge, ligger 18 km borte.
Det var et forhold, korpset havde på
peget det uheldige i over for kommu
nen.
Specielt i sommerhalvåret, hvor ind
byggertallet, der normalt er ca. 11.000,
er doblet mange gange, er der behov
for en hurtig indsats af professionelle
redningsfolk.

Korpset afgav derfor tilbud på etable
ring af en komplet brand- og rednings
station med døgnbetjening. I tilbuddet
var omfattet, at kommunen ud over be
talingen for brandslukningen også skul
le yde et vist tilskud til opretholdelse
af ambulance- og redningsberedskab. Endvidere måtte kommunen stille sta
tionsbygning til rådighed.
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Rådhuset må vente

På et ekstraordinært kommunalbesty
relsesmøde i februar drøftede man
korpsets oplæg. Og det blev enstemmigt
vedtaget. Man prioriterede borgernes
sikkerhed højere end et nyt rådhus, idet
de midler, der var disponeret til et nyt
rådhus, blev omkonteret til en brandog redningsstation. Den 15. februar
blev vort tilbud vedtaget, idet kom
munen dog understregede, at man
gerne så stationen etableret, så man var
sikkerhedsmæssigt godt rustet til den
kommende sommer. Korpset overvejede
kort situationen, hvorefter der blev gi
vet tilsagn om etablering af en fore-

Gilleleje Brandvæsen bestod af et slukningstog
betjent af deltidsbeskæftiget brandmandskab.

Den nye Falck-aftale indebærer, at der bliver
fast ansat mandskab på stationen ud over de del
tidsbeskæftigede brandmænd.

løbig station, der kunne starte den 1.
april. Senere måtte så nybyggeriet tages
op.

påbegyndtes opsætningen af en carport.
Og tre dage før blev to skurvogne med
vagtlokale, opholdsstue, soverum, bad
og toilet sat på plads på grunden. Kl.
3.00 natten til den 1. april blev flag
stangen gravet ned, og en interimistisk
men absolut funktionsdygtig station
stod klar.

Ny station på 5 uger

Kendetegnende for korpset er det at
handle hurtigt. Men her var tale om
en opgave ud over det almindelige. For
handlingerne var på korpsets vegne i
hovedsagen varetaget af økonomichef
Torben Hansen, distriktsleder E. John
son og stationsleder Arne Olsen, Hel
singe - og der forelå nu en opgave
med at få de tekniske problemer løst.
Et team bestående af stationsleder
Arne Olsen, overassistent Verner Ol
sen, der blev konstitueret som leder
af den kommende station, samt fra
kommunen: formanden for teknisk ud
valg, Hans E. Høgh, kommuneingeniør
Fedder og bygningsinspektør Larsen,
gik i gang med opgaven. Det blev hur
tigt vedtaget, at en foreløbig station
kunne etableres i tilknytning til den be
stående brandstation. Kommunen fik
grunden bag brandstationen planeret,
medens bdr. Olsen i Helsinge arbej
dede på højtryk med fremskaffelse af
materiel, foreløbig stationsbygning og
personel. Alt lykkedes takket være
et godt samarbejde mellem kommunens
embedsmænd og de energiske folk i
Helsinge. Kun en uge før den 1. april

Åbningen den 1. april

Kl. 07.00 startede en kortege på 6
brand- og redningsfartøjer fra station
Helsinge og præcis kl. 07.30 bakkede
køretøjerne på plads i Gilleleje. Det
kommunale brandkorps fratrådte, og
korpsets personel på i alt 19 mand
trådte til. Det var lidt af en festdag i
Gilleleje, og adskillige mennesker fra
det ellers fredelige fiskerleje indfandt
sig hurtigt for at besigtige byens nye
brand- og redningsstation.
Efter et fælles kaffebord med de fra
trædende kommunale brandfolk, hvor
af 4 tiltrådte igen, blev den officielle
åbning foretaget kl. 10.00. Adskillige
repræsentanter bl. a. fra kommunen,
politiet, civilforsvaret var mødt op for
at gratulere. Direktør Mogens Falck
takkede på korpsets vegne kommunen
for dens velvilje. Uden kommunens
støtte kunne dette fremskridt såvel for
kommunen som korpset ikke være nået.
Mogens Falck kunne endvidere tilføje,

99

at station Gilleleje var den første nye
station siden 1965, men udviklingen har
gjort, at flere snarest følger efter. På
kommunens vegne talte borgmester
Oluf Pedersen. Borgmesteren under
stregede, at det ikke kan nytte at fuske,
når det gælder menneskeliv. Han fandt
derfor løsningen rigtig, idet borgerne
nu var sikret hjælp fra veluddannet red
ningsmandskab døgnet rundt.
Flere talere berørte det gode tillidsfor
hold, man har til korpset, ikke mindst
på grund af det fortrinlige lederskab,
der udøves fra stationen i Helsinge.

Falck-vogntoget på vej til Gilleleje.
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Redder og frømand Svend Aage Nielsen uddeler
modelark til Gillelejes skolebørn på Falck-stationens første dag. En ny station skal erstatte den
interimistiske i løbet af et års tid.

FACTS OM STATION GILLELEJE
Mandskab: Overass. Verner Olsen (konst, leder)
1 redningsfører
7 reddere
10 deltidsbeskæftigede brandmænd
Materiel:
1 automobilsprøjte (Commer)
1 slangetender m. bærbar pumpe (Toyota)
1 specialambulance (Ford)
1 normalambulance (Fiat)
1 sygetransportvogn (Ford 17M)
1 kranvogn (Volvo)
1 redningsbåd (Dory)
Centralalarmering fra station Helsinge.
Radioalarmering af brandmandskabet.

PERSONALIA
UDNÆVNELSER,

REDNINGSFØRER

På station Lyngby er red
der Lars Jørgen Christen
sen udnævnt til rednings
fører pr. 1. april.
Redder Jørn Falk Christen
sen er udnævnt til red
ningsfører
på
station
Gladsaxe pr. 1. april.

Med virkning fra 1. april
er redder Knud Jørgensen,
Sundbyøster, udnævnt til
redningsfører på station
Frederiksberg.
VAGTMESTER
På stationen i Gladsaxe
er vagtmesteraspirant Finn
Vognsvend udnævnt til
vagtmester med virkning
fra 1. april.

ASSISTENT

En ledig stilling som assi
stent på stationen i Hel
singe er med virkning fra
1. april blevet besat med
redningsfører Peder Han
sen, Helsinge. Hansen har
været tilknyttet Helsingestationen siden ansættel
sen som redder i 1960. I
1965 blev Peder Hansen
udnævnt til redningsfører.
Peder Hansen blev blandt
ansøgerne fundet bedst
egnet til varetagelse af as
sistentjobbet i Helsinge.

En stilling som assistent
på stationen i Stege er
med virkning fra 1. maj
besat med redder Jørgen
Røpke, Nykøbing F. Jør
gen Røpke blev ansat som
redder i Vordingborg i
1964, men blev i 1965 for
flyttet til Nykøbing F. Røpkes store kendskab til
korpsets arbejde - ikke
mindst fra kurser og en
mangeårig tilknytning til
Vordingborg-stationen
har gjort ham berettiget
til denne udnævnelse.

Kun kort efter åbningen
af ny station i Odder har
kollegerne på Djursland
måttet tage afsked med
en mangeårig medarbej
der, redder Walther Justesen, der afgik ved døden
den 9. marts. Justesen
havde i en årrække be
tjent den i Odder statio
nerede kranvogn, men
først pr. 1. april 1969 blev
Justesen fast tilknyttet
korpset. Trods en alder af
61 år var Justesen i sta
dig vigør og var en vellidt
person blandt kunder og
kolleger.
Vi vil ære hans minde.
Brandmand Johs. Frede
Severinsen, Hirtshals, er
afgået ved døden den 9.
marts. Vi vil ære hans
minde.
Med sorg modtog vi med
delelse om overinspektør

Regnar Bastrup Pedersen

Regnar Bastrup Pedersens
pludselige død i en alder
af kun 53 år.
Vi, som havde nær tilknyt
ning til Regnar Bastrup
Pedersen, vil mindes ham
som en god og loyal kol
lega. Som overinspektør i
akkvisitionen var han i
særdeleshed vellidt blandt
de mange abonnenter og
kunder, han daglig var i
kontakt med. Hans ærlig
hed og behagelige væsen
var velkendt i vide kredse.
Overinspektør Regnar Ba
strup Pedersen blev i 1944
ansat som redder ved sta
tionen i Hobro. I 1958
overgik han til akkvisitio
nen, og i 1965 udnævntes
han til overinspektør.
Hans alt for tidlige bort
gang vil efterlade en tom
plads imellem os.
Vi vil ære hans minde.

Redningsinspektør Rasmus
Lehn, Odense, er død, 52
år gammel. Mindeord vil
følge i næste nr.
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Konsul Kaj J. Kragelund
I begyndelsen af april
modtog vi meddelelse
om konsul K. Kragelunds
død. Konsul Kragelund var
formand for Falcks Red
ningskorps Ålborg A/S’
bestyrelse, en stilling han
havde beklædt siden Wil
liam Falcks død i 1966.
Konsul Kragelund blev 77
år gammel. - Han viste

Når NØDEN er størst
Korpsfilmen, der nu også findes i forkor
tet version til brug for udstillinger m. v.,
er indkøbt af TV-avisen til brug ved ud
sendelser om ulykkessituationer m. v.

Kalundborg-stationen
Stationsleder Johs. Nielsen og hans friske
mandskab har grund til at glæde sig. Efter
mange år i en villa-kælder er der nu ud
sigt til, at de får bedre pladsforhold. Di
rektør Jørgen Falck oplyser, at der er købt
en ejendom, der tidligere rummede ESSOstation og FORD-forhandling. I løbet af
efteråret skulle der være klar til indflyt
ning.
Dansk Brandværns Komité
På Dansk Brandværns Komités årsmøde i
slutningen af marts trak formanden, rigs
politichef E. Heide Jørgensen, sig tilbage.
I stedet blev afdelingschef i justitsministe
ret Paul Eefsen valgt til ny formand. Eefsens store interesse og arbejde for brand
værn og brandslukning er velkendt. Vi øn
sker til lykke.

1 X 40 år
Den 1. februar havde stationen i Ejby på
Fyn eksisteret i 40 år. Den blev i 1931 op
rettet som en af de første fynske rednings
stationer uden for Odense. Det bemærkel
sesværdige ved dette jubilæum var, at
stationsleder Markild Andersen samme dag
havde 40 års jubilæum som stationsleder
i Ejby. Ejby-stationen udførte det første år
500 assistancer. I 1970 blev det 10 gange
så meget, over 5.000 assistancer.
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altid en stor og levende
interesse for Falcks virke.
En af de, der har samar
bejdet med Kragelund i
mange år, dir. Jørg. Falck,
udtrykker det således, at
Kragelund aldrig svigtede
et eneste møde hos Falck.
Korpset har i Krage
lund mistet et mangeårigt,
positivt medlem. Vi vil ære
hans minde.

25-års jubilar
Edgar Bødker

Direktør Edgar Bødker
25 års jubilæum 1. maj
Den 1. maj kan direktør Edgar Bødker, Alborg,
fejre 25-året for sin ansættelse i korpset. Bødker
har haft en meget alsidig udvikling inden for
Falck. Han begyndte som kontorassistent i Kø
benhavn, blev senere vagtmester i Næstved, over
assistent, stationsleder og distriktsleder samme
sted, og i 1964 blev han tilbudt stillingen som
driftsleder i Alborg. Som driftsleder og senere
direktør i Alborg har Bødker formået at skabe en
sjælden afholdthed og respekt om sin person ikke i kraft af store ord og frembrusende adfærd,
men som følge af et lidt stille væsen, der altid
har tilladt andre meninger at blive fremført. Om
Bødkers rejse i USA har alle læst den interes
sante beretning, der vidner om en sjælden evne
til at få alle relevante forhold med. Fra andre
læsere end korpsansatte modtog vi nylig følgende
brev, der bekræfter Bødkers evner:

„Et par flittige læsere af „Meddelelser“ vil
gerne komplimentere direktør Edgar Bød
ker for hans meget interessante beretninger
fra turen i USA. Det er imponerende så
mange kendsgerninger, han har fået sam
let, og der er ingen tvivl om, at hans er
faringer vil blive til glæde for korpset. Det,
vi ikke mindst hæfter os ved, er, at han ikke
alene ser på tingene med en fagmands
kyndige øjne, men at han også får mange
menneskelige træk frem."
Frank Hernov
Ib Eichner-Larsen
Berlingske Tidende
Til lykke!

Alle tiders fest
Skai man tro personaleforeningens blad tegner
årets fest i Brønderslev sig til at blive alle tiders.
Allerede sammensætningen af menuen lægger op
til de helt store usandsynlige overraskelser, der
for mange vil blive en helt enestående oplevelse.
Der bydes på:
Sild i lange baner, bestående af æg og kaviar.
(Hønseavlerforeningen har protesteret).

Lune rejer og salater (spises med ske, hvis man
er i stand til at holde den).
Og der sluttes af med menuens store sensation:
varm ost og frugtsalat.

Den varme saltmad er for de, der stadig er tør
stige eller ikke kan komme hurtigt nok på toi
lettet.
Vi ska’ nok ha’ det rart, som Falcken siger, men
vore gastronomiske eksperter foreslår nu at med
bringe 1 glas kul- og natriumsulfat, samarin, na
tron, magniumsulfat, svesker og spinatiner.

NB! Formand Sonne lignede slet ikke sig selv
efter prøvemåltidet.
*

Hørt på kontoret!
De fleste breve er ikke værd at besvare,
hvis man lader dem ligge i en skuffe i
tre måneder.

Sidste
Bødker har med fortvivlelse meddelt, at Alborg-stationens byggeri er udsat på ube
stemt tid, idet man ser sig nødsaget til at
bygge hotel i Brønderslev - på grund af de
mange tilmeldinger om enkelt- og dobbelt
værelser.

Fra „Phønix-post“ marts 1971.

Man skal ikke hænge sig i småting!
... Brandbilen havde visse defekter, sag
de brandfogeden, gårdejer Gunnar Niel
sen, i aftes til Politiken. Bl. a. kunne den
ikke køre ...
Fra Politikens „Oh Danmark“
Sekretær søges! Alsidig stilling
... En af vore sekretærer skal have gra
viditetsorlov. Vi søger derfor en knald
dygtig pige, der har lyst til at være med
i et team.
(Annonce i Berlingske Tidende)
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Den 1. april 1961 var det snevejr i Lyngby, men
Kaj Olsen og mandskab morede sig alligevel.

De to storkøbenhavnske stationer, Lyngby
og Ballerup, kunne den 1. april d. å. fejre
10 års jubilæum. 10 år er normalt ingen
alder for en Falck-station, men til disse to
knytter sig særlige forhold, idet åbningen
var udtryk for en nyordning af brandsluk
ningstjenesten i de omliggende kommuner,
og samtidig var et vigtigt led i den udbyg
ningsplan for Falck-stationer i Storkøben
havn, som efter nogle få års stilstand fort
sætter i 1970'erne.
I Lyngby åbnede stationen med Kaj Olsen
som stationsleder og 32 fastansatte mand,
incl. værkstedspersonale og svømmedyk
kertjeneste. I Ballerup blev P. W. Christen
sen stationsleder med 20 fastansatte red
dere.
Lyngby-stationen har i den forløbne tid
foretaget 265.000 assistancer og Ballerupstationen 239.000. I Lyngby er der i dag
58 fastansatte og i Ballerup 53 fastansatte.

Station Ballerup er i dag udnyttet til bristepunktet, men aflastning er på vej.

Korpset er klar til at åbne sta
tion LEGOLAND. Forud er sta
tionens „personale“ uddannet i
forste-hjælp og genoplivning,
så samarittervagten kan passes
betryggende. På billedet ses en
af stationens medarbejdere, M.
Fanø, og fantom i fagligt sam
vær.
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I Hamburg har en kranvognsaffære sat sindene i bevægelse. En speget sag om
værkstedshenvisninger mod betaling, korruptionsagtige aftaler og politifolks mindre
heldige roller i det store spil. En grim sag, som danske reddere bør kende.

Kunderne bliver
sorteper - hver gang
Vi ville være skarn, hvis vi beklagede
os over det omdømme, vi nyder i be
folkningen. Men derfor kan vi vel nok
tillade os at henlede opmærksomheden
på de problemer, man slås med i andre
lande, hvor man ikke råder over en
bugseringsorganisation, som enhver ken
der, og som man kan klage over til de
„varme linier“, hvis behandlingen ikke
er tilfredsstillende.
For nylig har en sag om autoassistance
vakt stor opsigt i Tyskland. Sagen be
tegnes endda som en skandale og en
affære! Dens arnested er Hamborg,
men man nærer frygt for, at den ikke
begrænser sig til Hansestaden.
Når der i Hamborg forekommer bil
sammenstød, og ulykken anmeldes til
politiet, ankommer meget hurtigt en
såkaldt Peter-NQgn. Det er en grøn fol
kevogn med to politifolk, som på stedet
optager rapport og eventuelt sørger for,
at tilskadekomne behandles og kommer
på hospital. Men derudover skal disse
politifolk sørge for, at havarerede vogne
hurtigst muligt fjernes og transporteres
til et værksted.
1 Hamborg findes et utal af værksteder,
som har forskellige former for vogne,
der er anvendelige til autoassistance, og
blandt disse værksteder er der nogle,
der har radio og kan aflytte politiets
radiomeldinger. Resultatet er, at man
som oftest kan iagttage tilstedeværelsen

af 4-5 hjælpevogne på et ulykkessted
ganske kort tid, efter at ulykken er rap
porteret til politiet. Værkstederne har jo
dermed fået en glimrende mulighed for
at erhverve en kunde. Men da der som
regel kun skal slæbes en enkelt vogn,
sker det ikke så sjældent, at 3^1 hjælpe
vogne må returnere med uforrettet sag.
Men det indkalkulerer man, når man
en anden gang er heldig at få ordren.
Ordren til transport af en vogn til
værksted gives af politiet, og nu har
man fundet ud af, at dette system ikke
har været så godt, som man kunne
ønske. Nogle værksteder har fået flere
vogne „tildelt“ end andre, og det viser
sig, at nogle få politifolk simpelt hen har
haft en lille, god forretning ud af hen
visningerne. En værkstedsindehaver er
foreløbig afhørt, og han har forklaret,
at de omtalte politifolk jo selv har vogne
og derfor et behov for at få disse vogne
holdt og repareret for en billig penge.
Gået nærmere på klingen tilstod han, at
han faktisk slet ikke krævede sine leve
randører for betaling, når de fik lavet
deres egne vogne, og det hævdes, at der
tværtimod har været tale om provisioner
på mellem 25 og 75 DM pr. henvist
vogn.
1 indviede kredse har man længe været
klar over, hvad der gik for sig, når
havarerede vogne skulle på værksted.
Slagsmålet mellem værksteder og bug-

107

seringsfirmaer har været voldsomt, men
det har været svært at bevise, at der
skete noget kriminelt. Politiets organi
sation er naturligvis forfærdet og Ham
borgs politipræsident har derfor straks
bedt statsadvokaten undersøge sagen til
bunds. Hamborgs politi har et personale
på 8000 mand, og det er synd for disse,
at nogle enkelte begår misligheder og
dermed nedsætter den øvrige store del
af staben i befolkningens øjne.
Den slags affærer, som til syvende og
sidst koster bilfolket mange penge, idet
provisionerne skal indregnes i værk
stedsregningen, kender vi ikke her i lan
det. Dansk politi beskæftiger sig ikke
med den slags, og vi foretrækker ikke
det ene værksted for det andet. Folk
kan her i landet få deres vogne trans
porteret til det værksted, de ønsker, og

KORPSETS INTERNE
BESTEMMELSER:

Hvis det overlades til redderen at vælge repara
tionsværksted, bør han nok i alles interesse vælge
det for det pågældende vognmærke nærmeste
autoriserede værksted.

vi er helst fri for at blive spurgt, om vi
kan anbefale et værksted. Vi kan natur
ligvis ikke undgå at komme ud for
vognejere, som beder os transportere
deres vogne til værksted og selv ikke
har noget ønske. Vi må da træffe et
valg, men bestræbe os for, at det altid
bliver sådan, at der tages hensyn til kun
den. Han vil jo være interesseret i at få
sin vogn på et specialværksted, hvis den
mulighed findes. Somme tider kan
spørgsmålet også dreje sig om at få repa
reret en vogn efter normal arbejdstids
ophør, og endnu flere situationer kan
tænkes. Afgørende for os må altid være
hensynet til kunden og den viden om
kapacitet, specialer og øvrige mulighe
der, der findes i området.
BJ

De Danske Redningskorps'
personalehåndbog:
Henvisning til værksted
Korpsets personale må principielt ikke på
tage sig at anvise den ene virksomhed
fremfor den anden. I forbindelse med auto
hjælp kan det imidlertid være svært at
undgå, hvis den havarerede bils fører skal
føle sig ordentligt behandlet, og i så til
fælde må der kun henvises til nærmeste
for det pågældende vognmærke autorise
rede værksted, eller om natten til nærme
ste reparationsvillige mekaniker. For kar
rosseriskader må der endvidere henvises
til nærmeste specialværksted for sådanne
skader.

De Danske Redningskorps’
personalehåndbog:
Private aftaler
Private økonomiske aftaler og tjenester er
forbudt under vagttjeneste i korpset. Alle
korpsmedarbejdere modtager løn af korp
set for deres arbejde. Derfor betragtes det
som en meget alvorlig sag, hvis f. eks. en
redder udfører en kørsel, der ikke er regi
streret ved vagtbordet. Tilsvarende gælder
private økonomiske aftaler om modtagelse
af telefonbesked m. v.
Drikkepenge må ikke forlanges under no
gen form.
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Offentlighedsprincippet
Offentlighedsprincippet ken
Den 1. januar 1971 trådte lov nr. 280 af
des fra folketingets møde
10. juni 1970 i kraft. Det er loven om offent
sal. Enhver, der har lyst, kan
lighed i forvaltningen, der forståeligt nok har
gå ind og høre på, og hvis
været genstand for en del debat. For denne
de ikke selv har tid, er pres
lov kommer os alle ved. Medarbejdere i
sens repræsentanter faste og
korpset er ingen undtagelse. De kan som
saglige referenter. Også in
privatpersoner og i korpsets tjeneste begære
den for kommunernes for
oplysninger om sager i den offentlige forvalt
valtning kendes offentlig
ning, som de hidtil ikke har kunnet få udle
hedsprincippet. Som regel er
veret. Men loven har også sine begrænsnin
kommunalbestyrelsesmøder
ger, som vi også vil gøre rede for. Det er en
åbne for kommunens be
lov, der alene i kraft af sin eksistens må for
boere. I 1964 blev indført en
modes at give et endnu mere afslappet for
lov om partsoffentlighed, der
hold mellem borgere, erhvervslivet og den
sikrede den, der var ansøger,
offentlige forvaltning. En lov, der måske kan
klager eller på anden måde
bidrage til en fri og åbenhjertig diskussion,
var part i en forvaltnings
f. eks. om emner, vi beskæftiger os med.
sag, adgang til efter begæ
ring at blive gjort bekendt med doku virken, har naturligvis forøget antallet
menterne i sin egen sag.
af sager, der afgøres i forvaltningen altså uden for folketingets og kommu
Hvorfor ny lov?
nalbestyrelsernes mødesale. En ny lov,
Når folketingets og kommunalbestyrel der vedtages, eller et cirkulære, der ud
sernes møder er åbne, og der findes stedes, overlader administrationen i
partsoffentlighed, hvorfor så en ny lov kommuner m. v. at træffe en række af
gørelser af betydning for den enkelte
om offentlighed i forvaltningen?
Det moderne, komplicerede danske borger.
samfund har øget det offentliges - Denne udvikling - der også kendes fra
statens og kommunernes - indsats på en andre lande - har medført øgede krav
lang række områder. Vi kender det fra borgerne og disses repræsentanter,
f. eks. fra vort virkefelt. En stor del pressen, om at få indblik i, hvad der
ambulance- og sygetransport, der før egentlig foregår, og få skabt større åben
måtte betales af den enkelte borger, er hed i forvaltningen end partsoffentlig
i dag en naturlig offentlig udgift og hedsloven har tilsikret.
giver derved anledning til kontrol og
Hvad nyt i loven?
administration. Vi hører om forurening,
om velfærdssamfund, socialhjælp, nar Den nye lov sikrer nu ikke alene direkte
kotikaproblemer, og vi kræver som
parter, men alle og enhver, ret til at
samfundsborgere en stadig større ind gøre sig bekendt med dokumenter i en
sats på kommunalt eller statsligt plan.
bestemt sag. Man behøver altså ikke at
En så stærk forøgelse af områder,
dokumentere nogen faglig interesse i at
hvor vi forlanger det offentliges med kende netop en bestemt sag, men en
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Offentüghedsprincippet
medfører, at næsten al
le sager kan hentes
frem til beskuelse af
privatpersoner.

Denne sag minder i al
le enkeltheder om en
brandslukningssag. Den
er i hvert fald anvendt
under en heftig debat.

forudsætning er naturligvis, at man ved,
hvilken sag man vil begære udleveret til
gennemsyn. F. eks. har korpsets med
arbejdere som privatpersoner ret til som regel uden legitimation - at gøre
sig bekendt med dokumenterne i en sag
mellem korpset og en offentlig myndig
hed - såfremt sagen ikke er omfattet
af undtagelsesbestemmelserne i loven.
Tilsvarende kan korpsets medarbejdere
f. eks. begære dokumenter i brandsluk
ningssager etc. udleveret.
Hvad siger loven?

Lovens § 1 siger, at „Enhver kan for
lange at blive gjort bekendt med doku
menter i sager, der er eller har været
under behandling i den offentlige for
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valtning. Begæringen skal angive den
sag, hvis dokumenter den pågældende
ønsker at blive gjort bekendt med.“

Lovens første ord, enhver, er væsent
ligt. Den officielle forvaltning omfatter
ministerier, amter, kommuner, nævn og
råd, f. eks. også amts- og politikonto
rer. Og adgangen omfatter ikke blot do
kumenter vedrørende konkrete afgørel
ser, men også dokumenter i sager om
udarbejdelse af lovforslag etc. Eksem
pelvis må dokumenter i sager vedrøren
de betænkningen om uanmodet henven.
delse (den grønne betænkning) også an
ses for at være omfattet af lovens § 1.
Universitetslektor, dr. jur. Niels Eilschou Holm fra justitsministeriets lov-

kontor har fremhævet lovens § 4, der
siger, at den, der begærer at blive gjort
bekendt med en sag, som hovedregel
har krav på at blive gjort bekendt med
alle dokumenter af væsentlig betydning
for sagen, herunder notater fra telefon
samtaler etc. Det påpeges endvidere, at S
forvaltningsmyndighederne bør gøre op
mærksom på eventuelle aktstykker eller dele af aktstykker - der tilbage
holdes, fordi de ikke skønnes omfattet
af offentlighedsordningen.
§ 2 giver en række begrænsninger i adgangen til aktindsigt. Disse er fortrins
vis givet af hensyn til beskyttelsen af
privatlivets fred, statens sikkerhed, lan
dets forsvar og påtænkte foranstaltnin
ger i forbindelse med skatte- og afgifts
lovgivningen m. v. Endvidere er oplys
ninger om tekniske indretninger, for
retningsforhold m. v. undtaget af loven,
såfremt de er af væsentlig økonomisk
betydning for den person eller virksom
hed, oplysningen angår.
Loven gælder heller ikke koncessione
rede virksomheder, og adgangen til at
få oplysninger omfatter i henhold til
§ 5 ikke en del internt materiale i den
offentlige forvaltning, herunder brev
veksling mellem en kommunalbestyrelse
og dennes afdelinger, udvalg eller andre
administrative organer samt en myn
digheds interne arbejdsmateriale.
Hvad er der tilbage?

De ret omfattende begrænsninger i lo
ven om offentlighed i forvaltningen kan
måske give det indtryk, at loven er ret
illusorisk. Dette er nu ikke tilfældet.
Justitsminister Knud Thestrup har, på
en af juristforbundet afholdt konference
om loven, givet udtryk for, at der er
mulighed for at gå videre, end den
egentlige lovtekst påbyder, og endelig
giver den nye lov stadig adgang for

har som mange andre love en del be
'Loven
grænsninger.

partsoffentlighed, således at parter i en
bestemt sag ikke omfattes af alle af de
i det almindelige offentlighedsprincip
anførte undtagelsesbestemmelser. Der
er ingen hindring for, at en part i en
sag kan give en anden fuldmagt til at
se sagen igennem, om det ønskes. En
delig kan loven tolkes som et ønske om,
set fra administrationens side, at få så
mange supplerende og korrigerende be
mærkninger til en sag, inden den af
gøres, som muligt.
Den her behandlede lov må betragtes
som et skridt mod det, der kaldes
„fuld“ offentlighed i forvaltningen. Der
er således også mulighed for at påklage
et påstået uretmæssigt afslag på akt
indsigt til en højere forvaltningsmyndighed, folketingets ombudsmand eller
domstolene.
Der er ingen tvivl om, at loven om
offentlighed i forvaltningen vil med
føre endnu større krav til åbenhed i det
private erhvervsliv. For så vidt angår
korpsets forhold vil ledelse og med
arbejdere stadig følge den øgede infor
mationsvirksomhed, der nu både synes
at komme til at præge den offentlige
og den private sektor i fremtidens Dan
mark.
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I midten af april måned var personel fra alle egne af landet på LAN D-ROV ERkursus i Værløse, hvor en instruktør fra fabrikken i England på DOMEs foran
ledning gav kørselsinstruktion. Forsøgsvis har uddannelsesafdelingen for en grup
pe ledere prøvekørt en del af kursets pensum. Redaktionen overværede den første

time:

Vi bruger 4-hjulstræk for lidt

112

En kort orientering

På et kuperet terræn bag Værløse flyve
plads var kursisterne mødt op tillige
med tre Land-Rovere. Instruktørerne,
assistent Chr. Jensen, Hørsholm, og as
sistent H. I ngemann-Petersen, Lyngby,
gav indledningsvis orientering om LandRoveres køreegenskaber i almindelig
hed. I relation til korpsets reparations
omkostninger har såvel den engelske in
struktør som DOMI tilkendegivet, at
korpset enten ikke skal købe flere LandRovere - eller at vi skal lære at benytte
dem rigtigt. I betragtning af, at korpset
i dag har omkring 100 Land-Rovere, må
det sidste alternativ være relevant.
4-hjulstræk

Det er en udbredt opfattelse blandt
personalet, at Land-Roverens 4-hjulstræk ikke i væsentlig grad må benyttes
på fast vej - endsige foretage drejnin
ger på fast vej. Opfattelsen skyldes tid
ligere informationer, som dog iflg. den
engelske instruktør og DOMI er for
kert. Årsagen til korpsets enorme for
brug af bagaksler er netop, at vi bruger
4-hjtilstrækket for lidt. Det må benyttes
under alle forhold - foretage drejninger
m. v. Udover et forøget dækslid opstår
der ikke skade på vognens transmission
- tværtimod. Anvendelse af 4-hjulstræk,
der bør foretages:

Kursisterne får Instruktion Inden det gär løs I
bakkerne.

4-hjulstrækket kan tilkobles under kør
sel, idet chaufføren blot aktiverer hånd
taget, der indkobler 4-hjulstræk i de
fem „høje“ gear. Der bør ikke fore
tages hverken standsning eller udkob
ling. Derimod skal disse ting iagttages
ved skift fra alm, gear til reduktions
gear og vice versa.
Ved anvendelse af motorspil bør 4hjulstrækket også være indkoblet, idet
aktiveringen af håndbremsen, der er en
kardanbremse, da blokerer såvel bag
hjul som forhjul. Det har betydning for
ankerværdien samt fordeler belastnin
gen på alle 4 aksler.
Den „lille“ Land-Rover klarer sig også pænt i
terrænet, når bare chaufføren behandler den rig
tigt.

* ved kørsel i glat føre
* ved igangsætning og slæbning af
tunge objekter
* ved terrænkørsel

medfører, at belastningen af vognen
fordeles på fire aksler - i stedet for to.
Endvidere kan motorbelastningen redu
ceres, hvis man ved slæbning af tunge
objekter, f. eks. op ad en bakke, anven
der det såkaldte „reduktionsgear“, der
automatisk tilkobler 4-hjulstræk, og som
giver vognen yderligere fem gearings
muligheder.
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Terrænkørsel

Efter den teoretiske instruktion blev de
tre Land-Rovere bemandet - og så gik
det løs i terrænet. Instruktørerne de
monstrerede først deres færdigheder,
hvorefter eleverne sad ved rattet. Der
var to stk. Land-Rovere, model 109,
og et stk. model 110 til rådighed.

At Land-Roveren primært er en ter
rænvogn kan der vist ikke være delte
meninger om. Og den kan med en
„uddannet chauffør“ præstere en hel
del.

★ orienterer sig om terrænets be

HUSK!
Den „uddannede chauffør“ gør
følgende ved terrænkørsel:

skaffenhed

★ indkobler reduktionsgear og der
med 4-hj ulstræk

★ benytter ved fremad-kørsel i ter
rænet i almindelighed 2. gear
★ ved kørsel op ad stigninger også
2. gear
★ ved kørsel ned ad stigninger 1.
gear (motoren benyttes som
bremse)
★ benytter kun fodbremsen ved aim.
standsning (ikke ved kørsel ned
ad bakke)
★ undgår under alle forhold hjul
spin

Har chaufføren disse punkter i tanker
ne, forinden han kører ud på marken,
kan der drages stor fordel af de køreegenskaber, en Land-Rover stiller til
disposition.
At den „store“ Land-Rover (model
110) klarer sig bedst i terrænet skal
nævnes for fuldstændighedens skyld.
Derimod er den lille model mere en
„landevejsvogn“.
Udbytterig time

At uddannelsesafdelingen
114

har taget

skridt til at medvirke til en reduktion af
reparationsomkostningerne må hilses
med glæde. Det er som bekendt bedre
at forebygge end at „reparere“. Der er
ingen tvivl om, at en stor del af repa
rationerne kan henføres til personalets
manglende kendskab til vognens kørecgenskaber. Og det er sandsynligvis og
så aktuelt for andre vogntyper. Så må
ske kommer der snart et kursus, der
udelukkende omfatter køretræning. Trods et forrygende snevejr havde
kursisterne en udbytterig eftermiddag.

Ambulance-udrykninger med læger til hjertestop kendes efter
hånden nogle steder i verden - i millionbyerne. Den danske
Århus-ordning er velkendt, selv om byen ligger et godt stykke
under millionen i indbyggertal. Men nu er det bevist, at læge
udrykning også kan etableres uden for de største byer og i land
distrikterne - og dette er enestående i Vesteuropa.

Udrykningslæger i Holstebro

Den 1. februar 1971 indledte Central
sygehuset i Holstebro og korpsets sta
tioner i Holstebro og Struer et nært
samarbejde om en udrykningsordning,
der i praksis er opbygget efter samme
princip som den af overlæge Henning
Poulsen skabte Århus-ordning, men
som samtidig tenderer den idealtilstand,
professor Mogens Andreassen skildrede
i sin afhandling om fremtidens skade
behandling („Meddelelser“ nr. 6/68).
Hvonår rykker lægerne ud?

Koronar-udrykningshold skal rekvire
res, når det drejer sig om patienter med
akut truet funktion af kredsløb og vejr
trækning:
Bevidstløshed tilsyneladende opstået
spontant og som følge af drukning, elek

tricitetsulykke, forgiftning, brøndulykke
og lignende.
Svært kvæstede specielt med læsion af
brystkassen.

Hvorledes fungerer systemet?

Når Holsteôro-stationen modtager en
alarm, der skønnes at kræve lægeud
rykning, rykkes så vidt muligt ud med
Morris-spccialambulance direkte til pa
tienten. Samtidig alarmeres centralsyge
husets narkoseafdeling, og en Falckpersonvogn eller -ambulance afhenter
læge, sygeplejerske og udrustning. Når
lægeholdet ankommer til ulykkesstedet
- hvor de to reddere har indledt gen
oplivningsforsøg - overtages patienten,
hvorefter der køres til sygehuset.
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HJERTESTOP!
Melding om hjertestop
modtages på Holstebro*
stationen. Vagtmesteren
har straks stillet diagno*
sen og ved, at læge
hjælp er hurtigt påkræ
vet.
Specialambulance med
to reddere afsendes
omgående til patientens
adresse.
En udryknings
vogn kører til
hospitalet og hen
ter læge, syge
plejerske og
specialudstyret.
Og den hurtige
vogn er fremme
på stedet kort
efter ambulancen.

Straks ved ambulancens an» komst lejrer redderne patienten
på båre og påbegynder gen
oplivning med poseventilation
og hjertemassage.

Læge og sygeplejerske er ankommet og
har overtaget behandlingen. Ambulan
cen er på vej til hospitalet.

Blandt 50.000
mennesker
var der 20 til
fælde på 3
måneder, der
krævede
læge
udrykning

På hospitalet står „kørevognen“
klar, så patienten hurtigt kan
bringes ind til en endnu mere
effektiv behandling. Undervejs
har læge, sygeplejerske og red
der ved behandling med bl. a.
defibrillator fået hjertet iqang
igen. Og patienten overvåges
konstant på EKG-apparatet.

HJERTET ER IGANG IGEN

Når 5/rwer-stationen modtager alarm,
sendes en normal ambulance til ulyk
kesstedet, samtidig med at Holstebrostationen alarmeres. Herfra sendes vogn
til sygehuset, hvor lægehold og udrust
ning afhentes og køres til ulykkesstedet.
De to Struer-reddere bliver på ulykkes

stedet og påbegynder genoplivningsfor
søg. Hvis Holstebro- eller Struer-ambulancer kommer til ulykkessteder, hvor
til der ikke er kaldt lægehold, kan red
derne efter skøn tilkalde dette over
radio, blive på stedet og påbegynde gen
oplivningsforsøg.

Stationslederen :

lere én gang for meget end én for lidt,
og også til større ulykker.

Stationsleder Poul Jensen, Holstebro, er
meget glad for den nye ordning.
- Redderne på ulykkesstedet går frem
efter det, de har lært, men det er en
meget stor betryggelse at vide, at kyn
digere folk - læge og sygeplejersker - er
undervejs.
- Der har været over 20 tilfælde i de
første tre måneder, så det må vel siges,
at behovet er til stede. Vi har et be
folkningsunderlag på ca. 75.000 ind
byggere, og Struer har 25.000. Selv om
det ikke er mange mennesker set med
verdens øjne, synes vi nu, det er et
ganske stort område. Vi tilkalder hel

Er matriellet godt nok?
-Vi har den store Morris-ambulance,
der er prima for lægerne, selv om den
er lidt stor for os. Men vi må tænke på,
at korpset også skal have AMBU-sæt i
personvognene, ellers er der for meget
at bære ud til vognen fra sygehuset.
Kan systemet anbefales andre?
- Det kan slet ikke anbefales nok. Vi
har sikret os, at vi kommer lige så hur
tigt til ulykkesstedet som uden læge
ordning.
Også ved større
ulykker træder
udryknings
ordningen i
funktion, idet de
kvæstede så
ledes hurtigt
kommer under
lægebehand
ling. Samtidig
kan lægen på
stedet foretage
en hurtig
visitation.
Billedet er fra
en alvorlig ulyk
ke ved Kolding.
Her har man
ingen udryk
ningsordning,
således at den
primære be
handling af
patienterne
alene overlades
til redderne.
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Lægen :

Det udstyr, der anvendes i Holstebro, er en „kompakt-type“, som nemt kan transporteres og an
vendes i en almindelig ambulance.

Narkoseafdelingen ledes af to side
ordnede overlæger, Poul Elkjær og
Leslie Kier. Begge har som led i deres
uddannelse været på Århus Kommu
nehospital og har derfor erfaring med
lægeudrykninger.
-Vi opnår at flytte behandlingen ud til
det sted, hvor ulykken er sket, fortæller
overlæge Kier, og det er mit indtryk,
at de praktiserende læger også er til
fredse.
-Takket være en positiv sygehusadmi
nistration har vi fået anskaffet det nød
vendige mobile udstyr - materiellet ko
stede 25.000 kr. En ordning som denne
kan startes uden de helt store investe
ringer, for læger og sygeplejersker er
jo ikke ansat alene for udrykningsord
ningen, men med henblik på udbygnin
gen af den store intensiv-afdeling, som
sygehuset skal have i kraft af sit befolk
ningsunderlag og 6-800 sengepladser.

Hvad med radioforbindelse i stedet for
udrykningsordning?
- Når vi har indført lægeudrykningen,
er det naturligvis, fordi vi tror på den
som bedste løsning. Vi tror, at Falck
redderne er mere trygge, når vi kommer
til stedet, og jeg vil mene, at der skal
mange års erfaring til at vurdere et
EKG-signal og de sideløbende symp
tomer, der måtte være.
- Falck-reddernes ansvar er også mere
begrænset, når vi tager ud og forestår
behandlingen.

Materiellet?
- Den dag kommer, da vi gerne - som i
Århus - vil have fast installation af
EKG-apparatur og defibrillator i ambu
lancen.
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Redderne :
Vi spurgte Holstebro-redderne om de
res syn på den nye ordning med læge
udrykning:
-Når man står på ulykkesstedet, er det
dejligt at vide, at læge og sygeplejer
ske er på vej og vil overtage ansvaret.
Vi har f. eks. 18 km til Vinderup. Nu
får patienten lægehjælp tre minutter
efter, vi er kommet. Før skulle vi helt
til hospitalet, og ansvaret, for at alt
blev gjort rigtigt, var vores.

-Vi kan se, at lægeholdet kan give me
get bedre behandling end vi, seiv om
vi har fået udmærket undervisning på
sygehuset og har været på rednings
skole. Radiosystemet kan umuligt være
så effektivt som dette. Det ser måske
så nemt ud med at læse EKG og „stø
de“, men vi kan se, at det kræver rutine
og lærdom, som vi ikke har og vil få
svært ved at erhverve.
Det kan ikke blive mere effektivt!

Struer:
På Struer-stationen sludrer vi lidt med
stationsleder Hans Syndergaard og
hjemmeværende mandskab.
- Systemet er godt, men det vil måske
vare lidt, før de praktiserende læger
fuldt ud forstår at udnytte det.
-Vi har aldrig haft noget sygehus her,
så det tager lidt tid at omstille sig fra
den situation, at den praktiserende læge
er alfa og omega. Men vi vil prøve at
ændre vor egen og andres opfattelse i
den retning.

Hertil svarer direktør A. Andersson,
Århus:
- Vi er indstillet på, at Struer-stationen
får ny ambulance, men vi må bygge
den op og kan desværre ikke få den fra
dag til dag.
(Kjær)
Stationen i Struer har kun aim. ambulancer - af
ældre årgange .. . Men afløsning er på vej, siger
Arhus-selskabets direktør.

-Redderne er dygtige nok. Assistent
Fredslund fra Århus har undervist dem,
og desuden har de fået hospitalspraktik,
siger stationsleder Søndergaard.
- Men vi har for lidt plads til, at læge
og sygeplejerske kan arbejde i vore am
bulancer, fortsætter redderne.
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Rejsegilde i Ålborg
I Ålborg var der rejsegilde på den nye
station i slutningen af april. Direktør
Edgar Bødker og arkitekt Aulkær-Andersen takkede håndværkerne for det
arbejde, der indtil nu er gjort. Stations
byggeriet har været lidt vanskeligt på
grund af grundens bundforhold m. v.,
men alt i alt tegner det til at blive en
meget smuk station. Der bliver bygget
ambulancegarager, brandgarager og en

værkstedsfløj. Kranvognene får til
huse under en muret carport, og mand
skabsfaciliteterne bliver prima. Fra en
stor, lys vagtcentral skal den nye Ål
borg- og Nørresundby-station dirigeres,
og på 1. sal bliver der plads til regio
nens administrationspersonale. Som hos
kollegerne i Århus og Vejle bliver kon
torerne indrettet med små, kønne plan
ter.

Direktør Bødker taler ved højtideligheden i Alborg. Til højre ses direktionen samt ing. Au I kær
Andersen.

NYT MATERIEL
Et tysk kvalitetsprodukt

I slutningen af marts måned har Ham
burg-Stationen taget en ny ambulance i
brug, der trods det velkendte udseende
adskiller sig lidt fra de traditionelle mo
deller.
Det er en Mercedes-Benz 230 lang med
benzinmotor. Karrosseriet er opbygget
efter tysk mønster på fabrikken Miesen
i Bonn. Den er indrettet som langturs
vogn, idet såvel vognsider som taget er
specialisoleret, således at selv høje kul
degrader kan holdes udenfor. Hamburgstationens patientbefordringer er som be
kendt over lange strækninger, og derfor
skal der i høj grad tages hensyn til kom
fort og køresikkerhed.
Det skal endvidere nævnes, at vognen
udover specialisolationen er monteret

med nogle specielle „termoruder“, der
kan holde såvel kulde som støjgener ude
fra bårerummet.
Direktør Jørgen Petersen, der har over
våget opbygningen i Bonn, oplyser, at
man til dette specielle formål må tænke
på at få en patientvenlig vogn. Ved kør
sel over lange strækninger har det tid
ligere været et problem med tilstrække
lig varme i bårerummet. Men det skulle
nu være sikret.
Ambulancen er udstyret med dansk am
bulancemateriel i henhold til korpsets
standardforskrifter.
Vognen koster fuldt udstyret 35.000 DM.
Det kan videre oplyses, at Hamburg
brandvæsen har fået leveret 15 tilsva
rende vogne.
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På besøg hos CF i Herning
Ledersammenslutningen for Midtjylland var samlet til møde i Tarm den 13.11.1970,
hvor stationsleder Møller, Skanderborg, kom med et oplæg om besøg hos Civilfor
svarets Tekniske Skole i Tinglev. Kurset skulle strække sig over to dage, og efter
en samtale med direktør A. Andersson, der fuldt kunne tilslutte sig tanken, blev det
vedtaget, at vi skulle til Tinglev. Der opstod imidlertid flere komplikationer, og mødet
i Tinglev blev droppet. Stationsleder Møller kontaktede herefter kolonnechef F. Pape,
CF Herning, der var meget villig til at fremvise kasernen og fortælle noget om
Civilforsvaret.

Ledersammenslutningen samt repræsen
tanter fra Vejle A/S og Alborg A/S blev
inviteret til at komme på CF-kasernen i
Herning tirsdag den 20.4.1971 kl. 08.30.
Der mødte 27 mand.
Kolonnechef F. Pape bød velkommen til
mødet. Kolonnechefen havde set frem til
dagen med stor forventning, ligesom han
var meget tilfreds med, at det var i Her
ning og ikke i Tinglev, dette kontakt
møde skulle være.
Organisation og assistance
ydelser i fredstid
Herefter talte sektionsleder S. Kann om
CF’s organisation i krigstid og assistan
ce i fredstid. Vi lever i en atomtid, og
her kom Kann ind på, hvilke store øde
læggelser kernevåbnet har; og hvilken
indsats CF her kan gøre.
Herefter omtalte sektionsleder Kann as
sistanceydelser i fredstid. CF kan rekvi
reres til brand, såvel gårdbrande som
skov- og hedebrande, og hvorledes vi
skal rekvirere CF (på et senere tidspunkt
af dagen så vi, hvor hurtige CF’s udryk
ningsvagtdeling er, da de blev rekvireret
til storbrand i Klosterhede plantage mel
lem Holstebro og Lemvig). CF kan også
hjælpe med en enkelt ambulance i til
fælde, hvor der ligger meget sne, og
hvor det med almindelige ambulancer er
ufremkommeligt. Ambulancens data ken
des ikke. Vægt ca. 3 t.
Kann oplyste også, at CF ikke er noget
konkurrerende selskab til Falck-Zonen.
Kann nævnte, at hjælp med deres kran
vogn koster 1,75 kr. pr. km og 150,00 kr.
for første time, derefter koster det 125,00
kr. pr. krantime. Så med disse priser kan
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Kolonnechef
F. Pape, Herning

der jo ikke være megen konkurrence.
Kann oplyste endvidere, at almindelige
mennesker ikke uden videre kan rekvi
rere CF til pumpearbejde, vanding af
marker m. v. I så tilfælde vil man lade
kunden ringe til Falck-Zonen og lade os
foretage en vurdering af opgaven.
CF kan rekvireres fra følgende byer:
Herning - Haderslev - Thisted - Middel
fart - Hillerød - Næstved og Allinge.

Brandtjenestens organisation
Brandtjenestens organisation talte korps
mester E. J. Lund om. Vi fik her kend
skab til, hvilke køretøjer og mandskab
CF møder med, når vi tilkalder dem til
brand. Beredskabet på udrykningsvag
ten er 24 mand samt 1 slukningstog, der
kører ud af porten inden for 5 minutter.
Såfremt CF skal stille med flere brand
køretøjer, må der regnes med en udryk
ningstid på ca. 1 time, da øvelsesslan
ger m. v. skal ompakkes på vognene.
Efter Lunds orientering gik vi i garagen,
hvor vi fik præsenteret en ny Mercedes
automobilsprøjte, ambulance samt kran
vogn. Herefter så vi, hvorledes man ud
lægger rørsektioner over veje.

Redningstjenesten

Efter frokost talte mester B. Møller Jen
sen om redningstjenestens materiel. Vi
var i garagen for at se enkeltmandspak
ning, el-værk, hydraulisk værktøj m. v.
Mester Møller Jensen havde ladet smin
ke nogle CF’ere, der skulle forestille at
være hårdt kvæstede. Det var gjort til
punkt og prikke og så meget realistisk
ud. Derefter gik vi i ruinbyen for at se
afstivning af bygninger, og hvilke meto
der CF bruger til nedfiring af kvæstede
fra bygninger.
rør over en vej foretages. Det er mere omstændigt end en aim. slangebro, men sikkert mere
effektivt. Nedenfor ses et udsnit af ledersammen
slutningen.

Pause
Fra kl. 12.30-13.30 var der frokost i mes
sen, hvor CF var vært ved sildebord, en
varm ret samt dejligt smørrebrød. Hertil
serveredes 1 øl og 2 snapse pr. mand.
Det var absolut i klasse, og snakken gik
livligt over bordene.

Spørgepanel
Kl. 15.15 var der spørgepanel, hvor ko
lonnechef F. Pape, sektionsleder Kann,
korpsmester Jacobsen, korpsmester E. J.
Lund og mester B. Møller Jensen besva
rede spørgsmål. Pape svarede veloplagt
på mange spidsfindige spørgsmål:
Kære „søn“, tilkald os, så tit I lyster. Vi
er altid til jeres tjeneste - vi er helt vil
de efter at komme uden for portene.

Afslutning
Til slut takkede stationsleder Møller,
Skanderborg, Civilforsvarsledelsen foren
dejlig og udbytterig dag.
Kolonnechefen takkede, fordi vi ville be
søge CF i Herning.
Herefter har vi kun at sige: Gør ligeså
andre steder, det er dagen værd.
Max Christensen.

123

BREVE UDEFRA
Falck-Zonen,
4230 Skælskør.
Efter at jeg nu i det sidste halve år 2 gange er blevet hentet af Deres ambulance
på Glænø og kørt til henholdsvis Slagelse og København, vil jeg gerne have lov til
at udtrykke min beundring og taknemmelighed over den fortrinlige hjælp, reddernes
venlighed og chaufførernes dygtige måde at klare kørslen på, hvilket betyder meget,
når man har smerter.
Helge Faber
overkirurg, professor, dr. med.
Til De Danske Redningskorps Falck og Zonen.
I anledning af, at jeg natten mellem den 10. og 11. marts d. å. - i en forrygende
snestorm - havde et mindre uheld på hjørnet af Kampmannsgade og Vester Søgade,
føler jeg trang til at give udtryk for mine tanker og følelser vedrørende rednings
korpsets arbejde og den korpsånd, der kommer til udtryk.
Vi har i 20 år været abonnent hos Falck, og i disse mange år har vi - heldigvis kun haft behov for hjælp én gang, og det var den ovenfor omtalte 10. marts. Vi fik
en meget høflig betjening, da vi ringede og forklarede vor situation.
Selv om ventetiden føltes lang og trælsom i de sene nattetimer - vi frøs også meget
i vor tynde påklædning efter varmen i selskabslokalerne - så mødte korpsets mand
skab med smil og godt humør trods den bidende blæst og kulde.
Vi fik vor vogn kørt på værksted, og vi selv - min hustru, datter og jeg selv - blev
i en af korpsets personvogne kørt til vor bopæl af en ualmindelig sympatisk „Falckmand“ fra Vesterbro afdeling.
Uheldet til trods, så var vi meget glade for at møde den korpsånd og hjælpsomhed,
som kendetegner et godt gammelt firma til glæde og gavn for dets kunder.
Det glæder og varmer midt i dagligdagens (nattens) grå timer.
Idet vi sender vore venligste hilsener med tak for god hjælp, forbliver vi fortsat
Deres hengivne
Kaptajn Christian Andersen
Sjællandske Parkområde
3400 Hillerød
De flinke Falckmænd er redderne Hans Jørgen Nødvig, Vesterbro, og Ebbe Blomberg,
Nørrebro.

Station Frederiksværk modtog for nylig et brev fra en abonnent. For ikke at skaffe
abonnentens mormor et slagtilfælde gjorde stationen, hvad man blev bedt om.
Brevet lød:

„ÆREDE REDDERE !
Vedrørende transport af min Fiat 500 til autoophuggeren i Frederiksværk.
Ovennævnte vogn, som er i en noget elendig forfatning, går min gamle mor
mor på nerverne - hun synes, den er uskøn, og hvad hun ellers kan finde på.
Da jeg ikke orker at diskutere med hende yderligere, ville jeg sætte over
ordentlig stor pris på, om I ville fjerne den i den uge, vi går ind i - hun får
sgu et slagtilfælde, hvis hun ser den næste week-end.
På forhånd tak
J. H.“
(abonnent i København).
124

PERSONALIA
UDNÆVNELSER

ASSISTENT

der Egon Andersen, Ejby.
Andersen blev ansat som
redder i 1947 og har i hele
ansættelsesperioden været
tilknyttet
Ejby-stationen.
Udover et dygtigt virke
som redder har Andersen
i en årrække været fælles
tillidsmand for redderne på
Fyn.

En ledig stilling som assi
stent på stationen i Ejby
er med virkning fra 15.
april blevet besat med red

En nyoprettet stilling som
assistent på station Frede
rikssund er blevet besat
med vagtmester Henning

REDNINGSFØRER

Med virkning fra 1. maj
er redder Mogens Rasmus
sen udnævnt til rednings
fører på station Hørsholm.

Redningsinspektør
Rasmus Lehn, Odense
Med sorg modtog vi med
delelse om redningsin
spektør Rasmus Lehns død
den 18. april. Den fynske
redningspioner blev kun
52 år. Rasmus Lehn blev
ansat som redder i Ran
ders i 1943, men blev i
1951 forflyttet til hans fø
deby, Odense, hvor han
tidligere havde haft nær
tilknytning til Falck-familien. Kort efter forflyttelsen
blev Lehn udnævnt til as
sistent. I 1960 udnævntes
han til overassistent og i
1961 til stationsleder og
redningsinspektør. Herud
over var Rasmus Lehn di
striktsleder for 13 fynske
stationer. Som leder har
Rasmus Lehn deltaget i en
lang række store rednings-

Sørensen, Hellerup. Hen
ning Sørensen ansattes
som redder på Frederiks
berg i 1962 og blev i 1965
udnævnt til vagtmester
samme sted. I 1967 blev
Sørensen tilknyttet Hellerupstationen. Gennem sit
virke som vagtmester har
Sørensen fået et godt
kendskab til bl. a. stations
administration, og blandt
ansøgere blev Sørensen
fundet bedst egnet til den
ne stilling.

Til mindeordene om Ras
mus Lenn knytter station
Odense følgende:

Redningsinspektør
Rasmus Lehn, Odense

aktioner, hvoraf skal næv
nes katastrofen på Hader
slev dam i 1959, flodbølge
katastrofen i Hamburg i
1962 og senest lyntogs
katastrofen ved Odense i
1967.

„For korpset er der tale
om et tab af en medarbej
der, der ikke har sin lige.
Han var en rigtig Falckmand, og hans død bety
der for korpset, at endnu
en af de redningsmænd,
hvis stjerne lyser højt på
himlen, er borte. Rasmus
Lehns lige findes ganske
simpelthen ikke, og man
ge medarbejderes tanker
vil ved denne meddelelse
gå til Rasmus Lehn, og in
gen vil nogensinde under
kende hans dygtighed som
redningsmand - det, man
virkelig forstår ved red
ningsmand“.

Vi vil ære hans minde.
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Flyveredningstjenesten
Flyvertaktisk Kommando har udsendt en
spændende beretning om flyveredningstje
nesten i 1970. Forhåbentlig har alle inter
esserede medarbejdere i korpset haft lej
lighed til at se den, idet vi fik 140 eksem
plarer, der er sendt til stationerne.
Flyveredningstjenesten har medvirket i 297
operationer i 1970. Kun 2-3 °/o af personel
lets totale beredskabstid anvendes i luften
til egentlige hjælpeydelser, resten er be
redskabstid. Fra rapporten citeres endvi
dere:
„Det må dog klart understreges, at pa
tientevakueringer er underlagt snævre be
stemmelser, således at flyveredningstjene
sten kun anvendes i det omfang, hvor
transporten er livsvigtig, og kun når civile
redningsselskaber ikke med rimelighed
kan løse opgaven. For så vidt angår bade
ulykker, vil helikopternes værdi under de
fleste omstændigheder være tvivlsom, ef
tersom sådanne ulykkers pludselige opstå
en i højere grad kræver indsats på lokalt
plan ved anvendelse af til rådighed væ
rende redningsmateriel."

dio-redningsposter langs hele den sjæl
landske nordkyst. Så snart redningskran
sen løftes af sin bøjle, vil der være radio
kontakt med Falck-stationen i Helsinge,
og melding om drukneulykke kan afgives.
Det er stationsleder Arne Olsen, der er en
af initiativtagerne til systemet, som kom
munerne i området er meget positivt ind
stillet for at få indført.
Det vil blive et af Nordeuropas første sy
stemer på så lang en strækning. P. t. ken
des systemet fra Vejrs strand, hvor en an
den af korpsets stationsledere, Viggo Chri
stensen, har været med til at indføre det.
Derudover har man kun sådan alarmering
ved Sortehavet og Wannsee i Østberlin.
På Züricher See benyttes et system med
højttalere, mest for alarmer i modsat ret
ning - alarmer om føhner fra alperne.

75 gange blod
For nylig blev et sjældent jubilæum mar
keret i blodbanken på Odense sygehus.
Falck-kontorchef H. A. Andersen, Odense,
og filialbestyrer Walter Nielsen, Nordisk
Brandforsikring, mødte op for at give blod
for 75. gang.
Kontorchef H. A. Andersen gav blod første
gang den 6. juli 1938. Han ses her som
nr. 3 fra venstre på billedet. De øvrige er
afdelingssygeplejerske Karen Schultz, fili
albestyrer Walter Nielsen og overlæge
G. Munch-Andersen. Foran står en mæng
de blod, svarende til den afgivne.

Radio-redningsposter langs 60 km strand
Et lille arbejdsudvalg er i øjeblikket i færd
med at forberede installeringen af 120 raSvagføres ferieophold
Fra komiteen for Svagføres Ferieophold
har vi via Rørmark modtaget følgende op
fordring.

„Komiteen for Svagføres Ferieophold beder Dem ikke at glemme vore svagføre i år. Man
tænker så tit, at man gerne vil gøre noget for andre, men glemmer det ofte igen. En ting
må vi ikke glemme: vore svagføre, der sidder rundt i landet. Mange handicappede glæder
sig til at komme ud til sol og luft og fremfor alt til samværet med andre mennesker, der
for dem betyder en oplevelse, de længe lever på i deres triste ensomhed.
Vi er jo alle enige om - selvfølgelig - skal disse mennesker ud at rejse. Men har De tænkt
over, at det kan afhænge af Dem, om det kan blive til noget? Uden en stab af frivillige og
ulønnede hjælpere kan disse rejser ikke gennemføres.
Har De tænkt på, at De kan yde et nyttigt stykke arbejde og samtidig få en oplevelse, De
kan leve længe på.
Vi har i år arrangeret 5 ferieophold:
Hold 1 til Sejs ved Silkeborg 17.-24. maj med tog fra Københavns Hovedbanegård
Hold 2 til Røjle ved Kalundborg 5.-12. juni pr. bus

Hold 3 til Korshøj ved Kalundborg 17.-24. juli med bus
Hold 4 til Korshøj ved Kalundborg 31. juli-7. august m. bus
Hold 5 til Korshøj ved Kalundborg 14.-21. august.
Yderligere oplysninger fås hos korpsinstruktør Aage Rørmark, Redningsskolen.
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Fra vor lokalredaktion i Glostrup har vi
modtaget:
STOP TYVEN
Butikstyverierne florerer som aldrig tid
ligere, men i går måtte en kvinde fra
Slagelse-egnen sande, at det kan være
livsfarligt at stjæle fra butikker. Kvinden
sank pludselig sammen i Vestsjællandscentret med hjertestop og blev hurtigt
transporteret til Centralsygehuset i Sla
gelse. Under transporten skulle redderne
give hjertemassage, og det viste sig så,
at kvinden under frakken gemte en dyb
frossen and. Da den blev fjernet og kvin
den fik massage - livede hun op igen.
Morale: Stjæl aldrig dybfrosne ænder

GADESTREGER
Hver morgen mellem seks og halv syv
blev en amerikansk dame, der bor lige
ved udkørselsrampen fra en motorvej,
vækket af en ambulances hylende sirene.
Hendes mistanke blev stærkere og stær
kere på grund af udrykningernes regel
mæssighed, og til sidst ringede hun til
redningskorpset. Det viste sig, at det var
en ambulancechauffør fra nathoidet, der
havde gjort sig til vane at tude i sirenen,
når han drejede af fra motorvejen, så
hans kone kunne vide, at han var på vej
hjem, og sætte hans æg over.
Siden har den plagede husmor fået lov
at få sin morgensøvn i fred.
(Readers Digest)

Salgschefens mareridt:
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Ballerup-stationens mandskab i
færd med at vælte mure efter en
storbrand pä Ganløse Teglværk
den 24. april. Motivet minder
lidt om en eller anden græsk
seværdighed.
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Kommunal — eller kommunalt

kontrolleret service?
De af vore læsere, som ser brand
inspektørforeningens blad „Brandfare
og Brandværn“, kan i dets sidste num
mer have læst en artikel med overskrif
ten: „Brandslukning kommunal service
eller privat forretning?“ En og anden
venter måske, at vi enten i medfør af
§ 9 i loven om pressens brug vil for
lange optaget et svar i nævnte blad eller
benytte „Meddelelser“ til at vise, hvor
ledes artiklens såkaldte argumenter fal
der på deres urimeligheder. Vi gør dog
ingen af delene.
Efter et møde i justitsministeriet bragte
vi en artikel, der var at betragte som
afslutning på en af parterne uønsket
polimik om bl. a. Horsens-sagen. Om

denne artikel kunne man sige, at den
manglede en tilbagetrækning af vor før
ste antagelse om, at afdelingschef P.
Eefsen, justitsministeriet, på eget initia
tiv havde grebet ind og påvirket kom
munen. Denne antagelse var forkert, og
vi undskylder den uforbeholdent.
Imidlertid har brandinspektørforenin
gens formand, brandchef J. Brade Jo
hansen, ønsket at ytre sig. Vi havde
lovet ham at bringe artiklen her i bla
det, men da den nu er bragt i hans eget
blad, kan vi ikke føle os bundet af vort
løfte. Vi har talt ud med ministeriet, derfor ønsker vi ikke at replicere, artiklen taler i øvrigt helt for sig selv
og sit ophav.

DEMOKRATI

Vi har til medarbejderne indlagt refe
rat fra virksomhedsnævnets møde. I
næste nummer af „Meddelelser“ vil vi
præsentere hele nævnet og de nedsatte
arbejdsudvalg.

De første møder er afholdt i regionsog virksomhedsnævn. Alle diskussioner
er foregået i en meget behagelig, afslap
pet atmosfære. Naturligvis kan man
ikke vente de helt store vedtagelser på
nævnenes første møder. I hovedtræk
blev gennemgået demokratiaftalens for
tolkning og forretningsordenen.

Hvis de nu afholdte møder er kende
tegnende for fremtidens møder, kan vi
godt love for, at succes’en er hjemme,
når det gælder Falck-demokratiet.
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Forårets overenskomstfornyelser er ved at være afsluttede. Vi må
erkende, at det betyder, at vi allesammen tilsammen skal have 15
millioner kroner mere i løn. Hvad skal vi så?

Hvert andet år stander landet i våde.
Så kommer den evindelige dans om
kring den guldkalv, der efterhånden må
føle sig som skabt af de samme desig
nere, der gjorde de berømte klæder til
kejseren. Alle forsøger at opnå blot en
lille tand mere end de andre, og det be
tyder noget - ikke mindst i fagfor
eningskredse hvor man tilsyneladende
hos nogle medarbejdere stadig finder
den urokkelige tro på, at der i ethvert
firma findes en lampens ånd, der kan
fremmanes - og uden fare for den
fremtidige beskæftigelse - trylle lidt
ekstra guld ned i de slunkne medarbej
derpunge.

Hvad med os?

Nogle bæver for fremtiden - og ser varsler I alt.
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Korpset - dvs. medarbejdere og ledel
se, i skøn forening - er naturligvis ikke
gået ram forbi i denne omgang. Vi ved,
at hele herligheden kommer til at koste
omkring 15 mill. kr. ekstra - godt 10 %
- og det er en ordentlig mundfuld, der
gør ledelsen og de økonomiske eksper
ter betænkelige. Det påstås, at sortseer
ne iblandt os allerede har farve til deres
kunstneriske livsværk, den skinbarlige
fanden, der skal males på væggen og
pryde kontorerne til evig skam og
skændsel.

Læs i dette nummer

Hvorledes kan vi skaffe 15 mill. kr.
Vi må ikke falde i søvn
Hvor meget kan vi forhøje?
Et oplæg til debat på stationerne

Eller lade stå til
Hvorfor denne skælven?

Fordi korpset efter handelshøjskolelær
dom drives med det, der kaldes for lille
margin mellem indtægter og udgifter.
Vore penge er investeret i materiel, der
skal afskrives, og mandskab, der skal
betales, og vi kan derfor ikke - som
f. eks. forsikringsselskaberne - drage
fordel af det høje renteniveau i Dan
mark og indkøbe obligationer for præ
miereserven (= det forudbetalte abon
nementsbeløb), og på den måde få pen
gene til at yngle. Denne lille margin er
nu ikke enestående i dagens samfund,
og vi har heldigvis nogle gode, erfarne
ledere og medarbejdere, der forstår, at
det betyder at komme ud af starthuller
ne og få kørt endnu flere penge hjem
til virksomheden - på sagligt og regu
lært grundlag.

vor servicevirksomhed, må vi følge
med. I TV-avisen og dagspressen har vi
i det forløbne forår set og hørt eksper
ter udtale sig om, at så og så meget kan
lønmodtagerne tillade sig at få, hvis den
forventede produktionsstigning skal føl
ges, og de i forvejen hårdt trængte valu
tareserver og betalingsbalancen ikke
skal ødelægges helt. Vi skal holde igen,
bliver der sagt, men hvorfor skal vi
egentlig det, og hvad betyder f. eks.
produktionsstigning for korpset?

Ingen sovepude

Men det går bare ikke at slå sig til ro
med det alene. Samfundet er dynamisk,
og vil vi have en overlevelseschance for

Det skulle jo nødigt gå sådan.
(For øvrigt skal vi vel ikke have flere nye bog
mærker.)
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Det er bare med at komme ud af starthullerne og få kørt nogle flere penge hjem - på reelt grundlag.

Alt er rimeligt

Vi vil ikke påstå, at medarbejdernes
organisationer ikke har stillet rimelige
krav. Enhver kan da se, at mange med
arbejdere burde have hævet deres løn
ninger endnu mere i betragtning af det
arbejde, der præsteres og den positive
måde, hvorpå det udføres.
Det, vi vil, er med få eksempler at på
vise, hvorledes den økonomiske meka
nisme i samfundet også rammer korp
set. Enhver lønforbedring - altså også
de 15 millioner kroner - må nødvendig
vis modsvares af en indtægtsforøgelse
eller en omkostningsreduktion.
Abonnementerne

A bonnementsafgif ternes reguleringstil
læg bliver sat op, i dette tilfælde med
6,4 %. Hvor langt kan man blive ved
med at forhøje? Ingen ved det med sik

134

kerhed. Det afhænger af den alminde
lige økonomiske situation, hvad man
har råd til. Hvis der er „mange penge
mellem folk“, som det populært hed
der, kunne abonnementsafgifterne even
tuelt sættes mere op uden risiko. Hvis
borgernes rådighedsbeløb derimod er
relativt lille, har vi måske allerede pas
seret grænsen. Er det tilfældet vil abon
nementsafgangen i fremtiden blive stør
re end tilgangen, og så står det for al
vor slemt til, for så er vort mål med
abonnementsvirksomheden i hvert fald
forfejlet.
Hvor meget er et abonnement værd?

Ledelsen kvier sig hver gang abonne
mentsafgifterne forhøjes, for korpset
skal være en servicevirksomhed, alle har
råd til at være med i, kort sagt, også
den lille mands redningskorps. I den
forbindelse er vi inde på noget andet:
Hvor højt betalingen af et Falck-abon-

Korpsets abonnementsafgift skal enhver bilejer kunne have råd til at betale. Behovet og interessen
mangler som regel ikke.

nement prioriteres i forhold til abon
nenternes andre udgifter. Her kan red
derne, vagtmestrene, stationslederne og
akkvisitørerne øve en påvirkning gen
nem god service, et godt omdømme og
god information om. hvad vi kan og vil
gøre for abonnementerne, og hvilken
risiko der er ved ikke at være abonnent.
Med hensyn til information er vi p. t.
ved at undersøge, om vi f. eks. skulle
udgive et blad til vore abonnenter. Der
er intet afgjort endnu, og den forholds
vis store investering må i givet fald ikke
vurderes som udtryk for forventet god
økonomi, men som en nødvendighed,
bl. a. for at kunne fortælle abonnenter
ne, at de faktisk ikke kan undvære de
res abonnement.

Øvrige afgifter vil også blive sat op,
men hvad vil det betyde? Vil det være
for dyrt at få vor til tider eksklusive
service? Kan andre gøre det billigere,
eller kunne vi selv? Det kan jo ikke
nytte noget, at vi bare forhøjer lønnin
ger og så kommer hen i den situation,
at ingen vil betale vor service, selv om
alle erkender, at den er god.

Det hele sættes op

Priserne på sygekørsel bliver også sat
op. Det sker på grundlag af de faktiske
omkostningsstigninger, og det er nød
vendigt for at kunne afholde udgifter
ne. Men synes kommunerne, at vi ud
fører vore assistancer til en rimelig pris?

Nye priser og beregningsmetoder giver besvær.
Men forhåbentlig ikke for mange fejl.
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Det er til tider eksklusiv service at kunne få sin bil fjernet om natten. Alle erkender behovet. Har vi
råd til at slække på servicen, eller har abonnenterne råd til at betale den??

Forbedret salg

Som en mulighed for yderligere ind
tægtsforøgelse er forbedret salg. Vor
salgspolitik har i mange år givet til
fredsstillende resultater. Men måske bli
ver vore krav til forøget salg så store,
at salgsapparatet må ændres på væsent
lige fronter. Det er sandsynligt, at vi
vil beholde princippet med akkvisitører.
Men spørgsmålet er hvor mange, og
hvad vi i øvrigt skal igang med af salgs
fremmende aktiviteter. Har vi tilpas
mange måder at komme i kontakt med
befolkningen på? Det hele er et spørgs
mål om, vi i dag sælger den rigtige vare
på den rigtige måde til den rigtige pris.
Selv små ændringer - f. eks. hos forsik
ringsselskaber - har givet væsentlige
forskydninger i markedsandelen.
En spændende udfordring til de perso
ner, der i dag styrer vor akkvisitions
udgift.
(fortsættes i næste nr.)
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- Angående abonnement frue!!!
De gamle salgsmetoder har vist deres beret
tigelse, men er det nok fremover??

Læs i næste nummer
Medarbejderforslag
Skal vi have piger til småvogne
Hvad med lederne
Hvorledes med vagttiden?

jSf SALGSSIDEN

Kontaktsteder for eksisterende og
kommende Falck-abonnenter

Flere kontaktsteder er blevet etableret
med det primære formål at udøve ser
vice over for nuværende abonnenter ved
uddeling af bl. a. telefontavler, forbindstoffer m. v. Et andet formål er naturlig
vis at bearbejde potentielle kunder med
abonnementstegning for øje.
De første kontaktsteder blev åbnet i for
bindelse med påsken ved færgestederne
Halskov-Knudshoved og ved Molsliniens
parkeringspladser. Endvidere blev der,
som omtalt andet sted i bladet, den 1.
maj åbnet en Falck-station i Legoland,
der udover at varetage samarittervagten
også skal tage sig af ovennævnte opga
ver.

Mange af vore sælgere stillede sig i star
ten undrende og nogle endda tvivlende
ved tanken om at skulle stå og tale med
kunderne ved et færgeleje - en helt na
turlig reaktion over for noget nyt - men
vore inspektører fattede meget hurtigt
interesse for denne form for kundepleje.
Vor idé med at etablere os ved færge
stederne viste sig hurtigt at være til glæ
de - ikke kun for vore abonnenter og for
korpset - men også for færgeselskaber
ne selv, idet bilister, der har behov for
assistance på færgestederne, nu nem
mere og hurtigere kan få hjælp og såle
des ikke virker forstyrrende i afviklingen
af bilkøerne.

Flere af disse kontaktsteder vil dukke op
i fremtiden, idet det i vort salgsarbejde
og vor kundepleje er af stor betydning
for os at få så mange berøringsflader
med befolkningen som muligt, således
at vi løbende kan holde primært vore
abonnenter orienteret om de forbedrin
ger, der hele tiden finder sted i vore
abonnementsbetingelser.
Gunnar Skaaning

Service-vilje
Service-vilje og takt er to
ting man ikke kan have for
meget af, hvis man befatter
sig med nogen form for
salg. Deres kunder bedøm
mer ganske simpelt Deres
firma efter den grad af ser
vice, De yder.
Inden for service-fagene
finder vi det største behov
for dygtige medarbejdere,
dels fordi disse fag er i
fremgang og vil få stadig
stigende betydning og dels
fordi mange nye medarbej
dere ikke formår at leve op
til de krav kunderne stiller
og derfor må se sig om ef
ter et andet virkefelt.
Mange virksomheder har
taget konsekvensen heraf
og afholder kurser for de
res medarbejdere. Det er
ofte kurser der sigter di
rekte mod betjening af fir
maets kunder. Men der
findes også en hel del al
mene kurser i service, man
med fordel kan lade sine
medarbejdere deltage i.
Service-fagene får stigende
betydning

Der har i USA i de senere
år fundet en forskydning
sted. Service-fagene vinder
ternen på bekostning af
produktionen.
Eksperter
mener at det vil medføre
gennemgribende ændringer
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vilje og er som sådan des
værre betydelig sjældnere
end den traditionelle ser
vice.
Et eksempel på service
vilje

USA plejer at være foregangs
land - ikke mindst når det gæl
der det store „service-smil“.

i den økonomiske struktur.
1 dag lever godt halvdelen
af USA's befolkning af at
gøre noget for andre. /
1980 mener man at 7 ud
af 10 amerikanere vil være
beskæftiget i service-fage
ne, medens de tre fremstil
ler varer.
Vi bryster os ofte her i
landet med at vi yder en
høj grad af service overfor
vore kunder, og det skal
også nok passe. 1 hvert fald
dersom man ved service
forstår en mere eller min
dre skematisk udførsel af
visse nærmere præciserede
funktioner, som finder sted
i overensstemmelse med et
indlært program.
Men der findes også en an
den slags service - den
spontane. Den der ikke står
præciseret i noget instruk
tions-program. Den bunder
nemlig i den ægte service

Vor skrivemaskine brød
sammen her forleden dag
og vi ringede til reparati
onsfirmaet. En servicemand
indfandt sig. Han rumste
rede lidt ved maskinen og
sagde: „den bagatel ordner
jeg med det samme“, idet
han dykkede ned i sin
værktøjstaske, „men des
uden bør Deres maskine
gøres ren og smøres. Jeg
skal se at finde ud af,
hvornår den efter abonne
ments-aftalen alligevel skal
ha en omgang. Dersom
tidsforskellen ikke er for
stor, skal jeg lade den af
hente snarest muligt. I
modsat fald skal jeg lade
Dem vide, hvad en ekstra
rengøring og smøring ko
ster.“ Han smilede venligt
og forsvandt. Se det var en
service-mand med service
vilje. At han skulle afhjæl
pe småfejl på stedet var
sikkert en del af hans in
struktion. Men at han uden at tilsidesætte sit fir
mas interesser - også skul
le hjælpe kunden til at ud
nytte sin abonnements-ord-

ning pä den for kunden
mest fordelagtige måde,
var med stor sandsynlighed
en del af hans personlige
tjenstvillighed og hjælp
somhed. Vi fik stor sympa
ti for den lille mand fra
det store firma, som han
repræsenterer på så fortrin
lig en måde. Tillid og tro
fasthed var for stedse ble
vet etableret.
Sender De Deres kunde til
en konkurrent?

Det svenske tidsskrift „In
fo“ har i en artikel fordy
bet sig i spørgsmålet, om
man af servicevilje bør
sende en kunde til en kon
kurrent, dersom man ikke
lige netop har den vare,
kunden begærer. Risikerer
man. ikke at kunden „bli
ver hængende“ hos kon
kurrenten også m.h.t. hans
øvrige køb? Tidsskriftet
mener, at det er kortsigtet
politik og at man tvært
imod opnår det stik mod
satte. Man overfører en
hel del sympati på egen
virksomhed ved ikke at
være bange for at henvise
til en konkurrent i et til
fælde, hvor man tilfældig
vis ikke selv kan klare
kundens behov. Kunden
finder handlingen sympa
tisk og sympati-følelsen er
en udmærket ingrediens i
køb-og-salg-sit nationer.
Kært barn har som be
kendt mange navne. Det er
ikke alle steder betegnel
sen „kunder“ bliver brugt
- der tales f. eks. om kli
enter, medlemmer, abon
nenter, lånere eller patien
ter. Men én ting er fælles

Denne form for service kan vi ikke konkurrere med. Men er den
også døgnbetjent.

for dem alle: de er vore
gæster som det gælder om
at få til at befinde sig godt,
for uden dem har vor virk
somhed ingen berettigelse.
Det er et naturligt krav
fra publikum at betjenin
gen af dem er venlig og
imødekommende, men det
er desværre en kendsger
ning at det ikke er tilfæl

det overalt. Og kunderne
skulle nødig have indtryk
af, at de er til besvær. Kun
når en virksomheds medar
bejder finder glæde ved
e kspeditions-arbejdet
og
forstår dets betydning får
vi den rette kundevenlige
indstilling frem.

fra „Kontor-Nyt”

Kunder og abonnenter må ikke føle, at de er til besvær - heller
ikke hvis opgaven er vanskelig, eller egentlig ikke står i abonne
mentsbetingelserne.

139

Danske lov
3-19-2
af Erik Falck

I fortsættelse af min artikel i maj 1970
om færdselslovens § 65 vil jeg behandle
Danske Lovs 3-19-2 (Danske Lov for
kortet DL), som blev vedtaget den 15.
april 1683 i hvilken periode Kong Chri
stian den Femte styrede Danmark. DL
3-19-2 gælder den dag i dag og den
kan således udmærket benyttes på si
tuationer der falder ind under færdsels
lovens § 65, men her benytter man som
regel lex specialis synspunktet (det syns
punkt at en lov om et specielt område
går forud for en mere alment beskri
vende lov).
Inden jeg behandler DL 3-19-2 vil jeg
dog først forklare hvad der egentlig

ligger i ordet culpa, idet jeg fra flere
sider er blevet opfordret hertil. - Hvad
vil det egentlig sige at en person har
handlet culpøst?
Ved bedømmelsen heraf må man først
og fremmest se på selve den handling,
som gav anledning til skaden. Denne
skal nemlig være objektiv uforsvarlig,
hvilket vil sige at den skadevoldende
skal have udvist en uforsvarlig adfærd.
Men hertil må man dog tilføje, at
handlingen skal have været skødesløs,
uforsigtig eller uden omtanke, og den
må være anderledes end en normal for
nuftig person vile have handlet i en til
svarende situation.

Hvis der ikke fore
ligger tilladelse
eller ansvars
fraskrivelse vil
denne situation
måske ende i en
retsal. Der handles
culpøst med
„skovlene“, der
borer sig ned i
asfalten.
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Hvis dette er opfyldt kan man med føje
sige, at den skadevoldende person har
handlet culpøst, og herfra kan jeg så
ledes vende tilbage til min artikel i maj
1970, hvor dette begreb netop har sin
store betydning under bevisbyrdernes
placering.
Tænker man sig en sag, hvor der kun
er udsagnene fra de 2 implicerede vil
bevisbyrdernes placering resultere i at
korpset (som ejer af ambulancen, og
som har culpa med omvendt bevisbyr
de) bliver dømt, fordi vi IKKE kan be
vise at redderen IKKE har handlet cul
pøst, mens redderen (som har alminde
lig bevisbyrde) bliver frifundet, fordi
den skadelidende IKKE kan bevise at
redderen HAR handlet culpøst, og det
er netop DETTE der er et umiddelbart
resultat af bevisbyrdernes placering på
den enkelte i sagen indblandede.

Efter DL 3-19-2 er sagen en lidt an
den, idet arbejdsgiveren har et såkaldt
objektivt ansvar, hvilket vil sige at ved
kommende arbejdsgiver skal erstatte
skaden selvom han overhovedet ikke
har handlet culpøst. Dette objektive an
svar er dog betinget af at arbejderen/
redderen har handlet culpøst og at ska
den er sket under arbejdet for arbejds
giveren, idet det jo selvfølgelig ville
være ganske urimeligt og usædvanligt
hvis arbejdsgiveren skulle betale for de
skader, som hans ansatte laver uden for
arbejdstiden - f.eks. i en sommerferie.
På trods af det førnævnte er problemer
ne omkring DL 3-19-2 alligevel hvad
der skal forstås ved ordene „derudj for
seis“ eller på nyere dansk „under arbej
det“. Afgrænsningen af disse ord kan
nemlig volde en del besvær. Hvis f. eks.
en redder under arbejdet med at fælde
et træ volder skade på et hus, falder
dette klart ind under DL 3-19-2, men
sker der skade på nævnte hus ved at

redderne under arbejdet for sjov begyn
der at kaste med afskårne træstumper,
er det mere tvivlsomt om arbejdsgive
ren her bliver ansvarlig, idet skaden jo
ikke er sket under selve arbejdet. Pro
blemet har givet anledning til adskillige
sager og en generel løsning kan næppe
opstilles, men man må betragte den en
kelte sag for sig.
En anden situation, som hører hjemme
under det samme problem, er hvis en
redder gør skade mens han kører i en
af korpsets vogne, men ikke direkte ud
fører et arbejde for firmaet. Vi kan
tænke os at han i stedet for at hente
fru Nordug på Kænguruvej 12 kører en
tur til Helsingør for at besøge sin gam
le mormor. På vejen tilbage gør han
skade på anden mands ejendom. Rent

Det er ikke i alle tilfælde, der foreligger arbejds
giveransvar, hvis en medarbejder handler culpøst
overfor anden mands ejendom.
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Redderen, der besøgte sin gamle mormor, gør
skade på anden mands ejendom - cyklen. Denne
sag vil kun være omfattet af arbejdsgiveransvar
under ganske særlige omstændigheder.

bortset fra det smukke i at han besøger
sin gamle mormor, må det her være
helt klart, at han gør skade mens han
ikke udfører et arbejde for korpset,
som da også kan betragte denne skade
som sig uvedkommende.
En mere tvivlsom situation, som intet
har med den førnævnte at gøre, opstår
hvis redderen på vejen tilbage til statio
nen kører en kort omvej for at købe en
madpakke. Falder denne situation ind

Nu er redderen i civil på besøg
hos mormor. Hvad han even
tuelt skulle komme til at øde
lægge, bliver ikke korpsets sag.
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under ordene „under arbejdet“? Skal
man fortolke loven restriktivt må man
sige nej, men det er nok at gå for vidt.
Den skade som evt. sker under dette
svinkeærinde må korpset sikkert betale
omend afgørelsen må træffes under
tvivl (domspraksis har dog i lignende
sager svaret bekræftende på dette
spørgsmål).
Problemet er altså hvor grænsen mel
lem svinkeærinde, der falder ind under
DL 3-19-2 og skovtur, der falder uden
for, går. Dette kan kun løses ved en
konkret fortolkning af hver enkelt sag,
men som udgangspunkt kan man med
rette sige at enhver væsentlig omvej,
som redderen kører ikke falder ind un
der DL 3-19-2 - „under arbejdet“, og
dette må resultere i, at i alle lignende
situationer vil korpset ikke blive erstat
ningspligtig.
Men hvorfor har man så et så strengt
ansvar for arbejdsgiveren? For det før
ste må arbejdsgiveren, hvis han selv
skulle udføre arbejdet løbe den samme
risiko for at anrette skade, som hans

ansatte løber, og derfor ville det da og
så være urimeligt hvis han ved at lade
andre gøre arbejdet kunne undgå at
blive ansvarlig. Væsentligere er det dog,
at arbejdet udføres i arbejdsgiverens/
korpsets interesse, og derfor bør korp
set da også være nærmest til at bære
risikoen. Desuden kan arbejdsgiveren
indkalkulere skademuligheden i selve
prisen eller tegne en forsikring og lade
præmien indgå i prisfastsættelsen. Der
kan desuden være skjult skyld hos ar
bejdsgiveren, idet han kan have ansat
nogle arbejdere, der ikke er kvalifice
rede nok og derved forøger skadesrisi
koen. Endelig er der hensynet til den
skadelidte. Den ansatte vil normalt ikke
være særlig økonomisk stærk og skade
lidte har derfor størst chance for at få
sit tab dækket hos arbejdsgiveren.

Når alt dette tages i betragtning virker
arbejdsgiverens ansvar ikke urimeligt.
Det må dog hertil tages i betragtning,
at arbejdsgiveren har et såkaldt regres
krav imod den ansatte, hvis han i kraft
af DL 3-19-2 har måttet betale for en
skade, som en af hans ansatte har lavet
under udførelsen af sit arbejde. Ved et
regreskrav forstås at arbejdsgiveren kan
forlange at den ansatte betaler ham det
beløb, som han har måttet udlægge for
skaden.
At dette regreskrav så sjældent be
nyttes er en anden sag og skyldes vel
nok først og fremmest, at arbejdsgive
ren har indregnet skadesrisikoen i sine
priser. Dette kan han som regel gøre
med stor sikkerhed, idet han år for år
har kunnet konstatere hvor mange ska
der der var og hvilken sum de beløb
sig til. Denne fremgangsmåde er dog
betinget af at der er et vist antal arbej
dere, men f. eks. som hos os hvor der
er flere tusind ansatte, kan man med
forbløffende stor sikkerhed bestemme

Vor ven, redderen, der pt. er pä vej op
i luften, vil normalt være omfattet af
arbejdsgiveransvar.

hvor mange skader der vil indtræffe i
løbet af en bestemt periode - f. eks. et
år.
Betingelsen for at man kan bruge DL
3-19-2 er, at skaden er sket under ar
bejdet. Dette er dog kun som førnævnt
den ene af betingelserne, den anden er
at den ansatte skal have handlet culpøst
(om forklaringen af dette begreb hen
vises til den første del af artiklen).
Mange vil måske efter dette tro, at den
ne regel er meget lettere at benytte end
færdselslovens § 65, idet der her kun
stilles 2 betingelser, mens der knytter
sig 5 betingelser til § 65.
Dette er dog en forkert slutning idet
der foruden de direkte nævnte 2 betin
gelser, stilles de 5 erstatningsbetingel
ser, der også er knyttet til § 65. Den
ene af disse betingelser, som er nævnt
som en af de 2, er at der skal have væ
ret handlet culpøst. Desuden skal der
være lidt et økonomisk tab, være causalitet, adækvans og endelig kan kun
den person der er personlig erstatnings
berettiget få erstatning. Kræver disse
betingelser yderligere forklaring hen
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viser jeg til min artikel i „Meddelelser“
nr. 5/70.
DL 3-19-2 er således en glimrende re
gel til at løse forholdet arbejder/arbejdsgiver i den situation hvor en af de an
satte under arbejdet ved en culpøs
handling kommer til at anrette skade på
anden mands ejendom.

Som før nævnt benytter man kun DL
3-19-2 i de situationer, hvor man ikke
kan benytte færdselslovens § 65, og DL
3-19-2 har derfor mistet noget af sin
betydning, især for korpset, men jeg
har skrevet denne artikel, fordi jeg me
ner at DL 3-19-2 og færdselslovens
§ 65 må ses i sammenhæng.
E. Falck, stud. jitr.

Ulykker med korpsets vogne under udrykning - mod det røde lys - vil normalt blive behandlet efter
færdselslovens paragraffer. Det kan altså ikke nytte, at redderen påkalder sig arbejdsgiveransvar.

HAMBURG-NYT:
Serviceaftale
I Hamburg har noglo af de største auto
riserede værksteder og bilforhandlere i
byen sluttet aftale med hinanden og Falck
om en kranvognsservice, der skal gælde
alle firmaernes kunder, såfremt de får mo
torstop eller havari. Ikke mindst den sidste
tids debat om autohjælpen har skubbet til
tingene. Bilisterne får et „Kundenschutzbrief", som skal ligge i vognene. Ved til
kaldelse af hjælp giver det ret til transport
mod senere afregning til fast pris overfor
forhandlerne. En god idé i et land med fri
konkurrence uden abonnementssystemer.
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I week-enden 15./16. maj havde korpset
besøg af 40 personer fra Bundesanstalt
Technisches Hilfswerk, Uelzen, Tysk
land.
Technisches Hilfswerk kan rent funk
tionsmæssigt nærmest sidestilles med
vort civilforsvar, men adskiller sig på
den personelle side ved udelukkende at
benytte frivilligt mandskab. Dog findes
også medlemmer, der i stedet for at af
tjene værnepligt, for en periode af 10
år binder sig til tjeneste i THW. Mand
skabet møder to timer hver uge til teo
retisk undervisning. Herudover foregår
praktisk undervisning inden for organi
sationens arbejde, en undervisning, som
fortrinsvis finder sted på lørdage og
søndage. Organisationens materiel og
uniformer betales af staten, men perso
nellet får ingen løn.
Technische Hilfswerke beskæftiger sig
fortrinsvis med redningsarbejde i for
bindelse med større katastrofer. Såle
des har 7 mand i 1970 været i Tunesien
i forbindelse med en stor oversvømmel
seskatastrofe. Disse 7 mand byggede 6
såkaldte Bailey-broer.
Lørdag besøgte organisationens med
lemmer station Gladsaxe, hvor direktør
Børge Johansen gav en fyldig oriente
ring om Falck og korpsets funktioner.
Endvidere blev station og materiel
fremvist. De tyske gæster medbragte en
redningsvogn, og der blev udvekslet er
faringer med hensyn til redningsmate
riel m.v.
De tyske gæsters leder hr. Karl Schule
overrakte borgmester Erhard Jacobsen
et smukt fad som en hilsen fra byen
Uelzen. Senere på dagen besøgtes sta
tion Vesterbro, og søndag besøgtes Køge
og Nykøbing F. Også her blev der stu
deret materiel. Hvad der især virkede
imponerende på vore gæster, var den
evne, som korpsets medarbejdere har
til selv at konstruere specialværktøj.

TYSK BESØG

BREVE UDEFRA

BRAND
Undertegnede, der er brandinspektør i Sydfalster og Nørre-Alslev Kommuner, blev
den 24/3 af politiet i Nykøbing F. kaldt til brand i de store skove ved Polme Nakke,
da Stubbekøbing var uden brandinspektør.
Polme Nakke er et af de farligste områder på Falster, nåletræer, gran og fyr, og
skoven ligger ved Østersøkysten over en strækning på 25 km. Vinden blæste med
styrke 10. Når jeg skriver dette, er det for at fremhæve, at en katastrofe blev for
hindret, takket være en hurtig og dygtig indsats af Falck-Zonens brandmandskab
under ledelse af stationsleder Knud Vognsvend, Nykøbing F.
Venlig hilsen
Jørgen Nørholm
Brandinspektør

EKSEMPLER PÄ GOD SERVICE

Tak til de to Falck-reddere, som kørte
vores mor hjem til Horsens. Tak fordi de
holdt humøret oppe hos os børn og
kaldte smilet frem på mors læber.
Børnene

De to Falck-reddere, der her er fotogra
feret under turen, var: redderne Gunnar
Larsen og Tom Sørensen, Næstved.

Falck Aalborg
Hjertelig tak for Deres hurtige hjælp til min far.

Venlig hilsen
T. Sørensen
(Lægesekretær)

Station Aalborg fortæller:
Ambulance til bevidstløs bilist. Undervejs til hospitalet ventileret patienten, som ved
ankomsten til hospitalet stadig var bevidstløs, men derefter bedredes. De to reddere
fra Aalborg var Frank Christensen og Per Buthier.
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Til Hørsholm Falckfolk.
Jeg vil gerne gennem jeres lille blad sende jer alle en varm tak for jeres venlighed,
nâr I har kørt for mig. Det har jo været mange gange i vinterens løb. Tak alle.
Venlig hilsen
Hanne Bruun
________________________________________________ Avænget, 9, Niverød.
Til Falcks Redningskorps
Undertegnede vil gerne herved sige hjertelig tak for den store hjælp og forståelse
ved min liggende sygetransport fra Ligustervænget, Virum, til Espegærde. Jeg ved
ikke hvorledes jeg ellers skulle være kommet hertil.
Med venlig hilsen
___________________________________________G. Ege_____________________
Falck, Aalborg!
Kære alle, der har transporteret mig til og fra sygehus syd fra den 15/1 1971 til dato
(3/5 71).
Hjertelig tak for den store hjælpsomhed og venlighed, jeg har modtaget fra Dem.
Jeg håber, De alle har det godt.
Mine venligste hilsner
Inger Madsen

„Judomanden“s hilsen til Fredericia.
Hermed en lille hilsen med mange tak
for den fine behandling i forbindelse med
mit brækkede ben. Har lige været i
Østrig til de internationale judomester
skaber - som tilskuer med benet i gibs.
De bedste hilsner
„Judomanden“
Station Fredericia fortæller, at „judo
manden“ brækkede benet under en øvel
se. Redderne Jobs. Jacobsen og Kurt
Christensen kørte ham på sygehuset. Ef
ter behandling skulle han til København,
og da en ambulance fra Hillerød var i
Jylland, benyttede man ventetiden til at
få sig en sludder på station Fredericia
om judo, brækkede ben, mesterskaber
og små damer, hvoraf en er afbildet på
takkekortet til højre.
Til Falck-Zonen
Ringkøbing
Inden jeg atter starter på hospitalet, be
der jeg Dem alle modtage min bedste
tak for de mange omhyggelige og venlige
transporter mellem mit hjem og hospita
let, da jeg lå med min lange og trælse
dårligdom ...
De venligste hilsner til dem alle
H. Højfeldt
Stationsleder Husted, Ringkøbing:
- Vi her på stationen er glade og godt
tilfredse med en sådan skrivelse. I dag
er det sjældent, folk påskønner noget.
Det er ikke mere, som det var i gamle
dage.
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PERSONALIA
DØDSFALD
Poul Knudsen

En af Alborg-kontorets tro
faste medarbejdere, fhv.
redningsfører Poul Jacob
Knudsen, er afgået ved
døden, 48 år gammel.
Knudsen har været redder

i Dronninglund fra 1949 t«!
1967, hvorefter han blev
tilknyttet Alborg-afdelingen som redningsfører.
Poul Jacob Knudsen har
været en afholdt kollega,
kendt for sit stille og ro
lige væsen, og kollegerne
i Nordjylland føler et stort
savn ved hans bortgang i
så ung en alder. Ære væ
re hans minde.
UDNÆVNELSER

Ungredder Ole Sørensen,
Slagelse, er udlært pr. 1.
juni.
REDNINGSFØRER
Redder Mogens Hardy
Rasmussen, Hørsholm, er
udnævnt til redningsfører
pr. 1. maj.
Redder Frants Danielsen
er udnævnt til redningsfø
rer i Skagen pr. 1. maj.
Ligeledes 1. maj er redder
Asbjørn
Nørgaard fra
Skælskør blevet rednings
fører.
Anton Poulsen, der før var
redder i Sundbyøster, er
pr. 1. maj blevet rednings
fører.
I Hørsholm har man ud
nævnt redder Erik Holgersen til redningsfører.
I Toftlund blev redder Al
bert Nielsen redningsfører
pr. 1. juni.
På Slagelse-stationen er
redder Egon Holger Hen
riksen udnævnt til red
ningsfører pr. 1. juni.
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VAGTMESTER

I Hellerup er redder Niels
Carl Holm udnævnt til
vagtmester pr. 1. maj.
Redder Hans Erik Peder
sen, Vesterbro, er pr. 1.
juni udnævnt til vagtme
ster i Hellerup.

ASSISTENT
Redningsfører Gjerlev Aa
ge Lambertsen fra statio
nen i Grindsted er pr. 1.
maj d.å. udnævnt til assi
stent i Tarm. Den 29-årige
Lambertsen blev ansat
som redder i Give i 1964.
Senere på året flyttede
han til Grindsted-stationen, hvor han blev ud
nævnt til redningsfører i
1968.

Redder Erik Henning Han
sen, Terndrup, er pr. 1.
juni udnævnt til assistent
i Ålborg. Erik Hansen, der
er 33 år gammel, blev an
sat på station Rødovre i
1967. Senere blev han red
der i Terndrup, hvor han
har virket indtil udnævnel
sen til assistent i Ålborg.

Redder Aksel Skov er pr.
1. juni udnævnt til assi
stent i Hobro. Skov blev i
1960 ansat ved ZR i Hobro
som redder. I 1961 blev
han tilknyttet ZR i Alborg,
hvor han virkede som red
der i Zonen og senere
Falck-Zonen indtil 1963,
hvor han igen blev tilknyt
tet Hobro-stationen.
*

Akkvisitørerne
Henning
Christensen og Christian
Jensen, Odense, er pr. 1.
juni udnævnt til overin
spektører.

Assistent Bent Pedersen
fra Hobro er pr. 1. juni
blevet udnævnt til stations
leder i Skærbæk. Bent Pe
dersen blev tilknyttet Hobro-stationen som redder
i 1958. I 1963 avancerede
han til assistent på sam
me station, hvor han har
været indtil udnævnelsen
til stationsleder i Skær
bæk. Bent Pedersen har
en alsidig erfaring og ud
dannelse i korpset, der
gjorde ham berettiget til
stationsleder-stillingen.
Den konstituerede Lyngby
stationsleder, Preben Pe
tersen, er pr. 1. juni ud
nævnt til rigtig stationsle
der i Lyngby. Preben Pe
tersen blev i 1956 ansat
som redder i Gladsaxe.
Efter 4 år i den tekniske
tjeneste blev han i 1960
Bent Pedersen

vagtmester i Gladsaxe, og
senere blev han ansat
som assistent i Ballerup
kort efter denne stations
åbning i 1961. I 1966 blev
Preben Petersen overassi
stent i Lyngby, og han er
nu avanceret til stations
leder.
Preben Petersen har gen
nemgået en lang række
kurser i og uden for korp
set. Hans store kendskab
til brandslukning og in
struktørvirksomhed
har
næsten gjort ham selv
skreven til den ansvars
fulde post i Lyngby.

Spændingen er udløst.
Den ledige stilling som
stationsleder i Brøndby er
besat med overassistent
Erik Lønberg Nielsen,
Rødovre. Lønberg, som
han populært kaldes, har

en lang karriere i korpset
bag sig. I 1935 blev han
ansat som redder i Rød
ovre. Under krigen deltog
han i den danske ambu
lance i Finland, og efter
sin tilbagekomst til korp
set fortsatte han som red
der i Rødovre. I 1956 blev
Lønberg assistent og i
1961 overassistent, hvor
han har virket indtil sin
stationsleder-udnævnelse
pr. 1. juni. Lønberg har en
alsidig uddannelse bag
sig, begyndende med
brand- og redningsuddan
nelse på Amager og af
sluttet med supplerings
kursus på Statens Brand
skole i 1969. Udover sit
job som overassistent i
Rødovre har Lønberg ydet
en betydningsfuld indsats
for driftsafdelingen med at
få nye køretøjer til korpset
gennem bilsyn.
E. Lønberg Nielsen

TEKNISK BREVKASSE
FRA NÆSTE NUMMER: Vi har besluttet at lave en teknisk brevkasse. Alt for
mange medarbejdere går rundt omkring på stationerne og får gode ideer, som
de enten kan føre ud i livet på egen station eller som lider en trang skæbne.
Vi vil gerne delagtiggøre alle i de gode ideer. Og der vil blive givet fyldige
kommentarer til hver nyskabelse. Skriv eller ring til redaktionen eller de tek
niske afdelinger. Vi har allieret os med de tekniske chefer, der har problemerne
inde på livet og føler, at der virkelig er et behov.
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Måske skulle han have haft
sikkerhedsseler
En Falck-redder fra Roskilde fik for et
stykke tid siden i retten en bøde, men be
holdt kørekortet. Han var stødt sammen
med en modkørende bil på en bakketop.
Redderen kørte i ambulance på vej ud til
en patient. Fra en avis har vi klippet føl
gende vidneudsagn:
„Man var i retten mere skeptisk over for det
første vidne, Falck-redderens kollega. Hans
vidneudsagn hjalp ikke med til at bringe
lys over sagen. Man forbavsedes over, hvor
lidt en passager på førersædet, selv en ru
tineret Falck-chauffør, lægger mærke til.
Hans svar bestod i det væsentlige af: - „Det
husker jeg ikke. - Det er svært at sige."
Måske burde debatten om sikkerhedsseler
genoptages, hvis det står så slemt til med
at se færdslen.
Civilforsvar
I „Civilforsvarsbladet“ nr. 2/71 har direktør
G. Haurum, Statens Brandinspektion, slået
til lyd for en nærmere samarbejdsordning
mellem det kommunale civilforsvar og
brandvæsenet. I en tankevækkende artikel
redegør Haurum for problemer med at
skaffe civilforsvarspersonalet muligheder
for deltagelse i praktisk brandslukning.
Forhåbentlig vil den videre debat åbne
muligheder for, at også andre afdelinger
under civilforsvaret i givet fald får prak
tisk øvelse. Dette gælder f. eks. rednings
tjenesten og ambulancetjenesten, der sam
men med brandtjenesten kunne få et ud
videt samarbejde med Falck - til gensidig
glæde.

LEGOLAND
Ved en lille højtidelighed i maj
måned blev MINI-FALCK åbnet
i Legoland. Efter at have beset
stationen, der rummer samarit
tervagt og abonnementsrum, fik
gæsterne lejlighed til at forsøge
at erhverve kørekort på trafik
skolen, der normalt ikke giver
adgang for voksne. Med udryk
ning i kranvogn kørte Mogens
Falck, skarpt forfulgt af direk
tør G. Kirk Christiansen, Lego.
Den øvrige ledelse prøvede og
så kræfter på banen.
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Køreklar
Hvis nogle har haft tid til at åbne for damp
radioen fredag eftermiddag, vil de til deres
måske store eller endog formidable forbav
selse have hørt korpsmedarbejdere fortælle
løst og fast i „køreklar“.
Det er de efterhånden veltrænede radio
folk, Lars E. Christiansen og Arne Honnoré,
der stadig står for udsendelserne, og i som
mer forsøger man at leve op til de især i
Tyskland kendte trafikudsendelser, der for
tæller bilisterne, hvortil der er værd at køre,
og hvorfra man skal holde sig.
Samtidig giver korpset nogle mini-demo’er
af ulykkesforebyggende art. Et interessant
eksperiment, der tegner godt for fremtiden.
I begyndelsen kneb det lidt. Kaj Olsens
stemme var ikke startklar, politiet i Middel
fart var ikke helt køreklar, og bilen i Ar
hus blev for hurtigt synkeklar, men nu skul
le sagen være klar.

Ekstraklar
Ekstrabladet er sammen med samaritter
organisationerne og korpset i færd med en
række mini-demo’er om genoplivning langs
strandene. Der er planlagt i alt 20 demon
strationer over hele landet.
Genoplivningsklar
De normale genoplivningsdage er ved at
blive gennemført, og som sædvanlig delta
ger vi i det omfang, stationerne bliver an
modet herom. Alle arrangementer er led i
korpsets politik med hensyn til at bidrage
på det ulykkesforebyggende område.

Branduddannelse i Nakskov
Med stationsledere og assistenter fra hele
Lolland-Falster som lærere blev der i Nak
skov holdt et 6-dages-kursus for nyansatte
reddere fra de omliggende stationer. De 12
elever modtog en udbytterig undervisning der blev gennemført i henhold til justits
ministeriets bekendtgørelse af 21. juli 1970.
Efter sidste time blev der holdt et informa
tionsmøde, hvor diverse spørgsmål blev
gennemgået, og da eleverne kom hjem,
gennemgik stationslederne køretøjernes
pakning m. v. på 4 timer.

Sønnerne frem i rampelyset
- Ekspedient Viggo Schantz Christensen,
søn af stationsleder Viggo Christensen,
Varde, assisterede ved brandbekæmpel
sen og stillede sig med et strålerør i dør
åbningen, som en tilskuer, typograf Ben
ny Schmidt, holdt for ham, men i det
samme skete en eksplosion, og både
Schantz Christensen og Benny Schmidt
blev ramt af en flamme og ved eksplo
sionens lufttryk slynget hen ad gårds
pladsen.
(Jyllands-Posten)

Korte uniformbukser
Foranlediget af lempelser i uniformsregulativet med hensyn til slips, fik en
Vesterbro-redder den idé, at det i disse
stikkelsbærtider burde tillades redderne
at gå med korte bukser.

- Om det er alvorligt?
Hvis De var en hest, skulle De have været skudt.

*

Forsikringsanmeldelser
I forsikringsselskabernes personaleblade
finder man af og til referater fra skades
anmeldelserne, f. eks.:
- Jeg hørte et bilhorn og blev ramt bag
fra, og forstod at en dame forsøgte at
overhale.
- En fodgænger ramte mig - og fortsatte
ind under vognen.
- Jeg kørte ind i den anden vogn for at
undgå sammenstød.
*

Den lille jurist
- Der er ikke arbejdsgiveransvar i fader
skabssager, selv om der er handlet culpøst.
*

Vor udsendte hund og kat specialist be
der os meddele, at den i rationaliserings
artiklen omtalte guldkalv ikke var en
tremmekalv, da der ham bekendt ikke
foregår dans bag tremmerne.
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Som en anerkendelse for ind
sats i forbindelse med en
brandredningsassistance i de
cember måned modtog assi
stent Svend Larsen, Roskilde,
et sølvbæger og diplom fra
Foreningen til Dyrenes Beskyt
telse. Svend Larsen reddede 15
koer og aflivede andre 15 un
der vanskelige forhold.

Spændende konfrontation. Falck-Husets kontorpersonale
pa udflugt til station Hørsholm,
hvor redderne viste, hvad de
duede til.
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Hvad er en kunde
EN KUNDE
er det mest betydningsfulde individ, vi kommer i kontakt med - det være sig i tele
fonen eller personligt.

EN KUNDE
er ikke afhængig af os - det er os, der er afhængig af ham.
EN KUNDE
er vort arbejde - han er hele formålet med arbejdet. Vi gør ham ikke en tjeneste
ved at betjene ham - han gør os en tjeneste ved at give os lejlighed dertil.
EN KUNDE
er ikke kold statistik - han er et menneske af kød og blod, med følelser og humør,
ideer og fordomme, som vi selv. Og han forventer service.
EN KUNDE
er ikke den rette at argumentere med eller brillere overfor - ingen har nogen sinde
vundet en diskussion med en kunde.
EN KUNDE
er en person, som kommer til os med et ønske om hjælp til sygdom eller auto o. s. v.
Det er vort job at behandle dette ønske, så kunden bliver tilfreds, så giver det ud
bytte for os og dermed korpset.

EN KUNDE
er ikke altid i det bedste humør - hjælp ham væk fra surheden, vis ham smilet, få
solen til at skinne, så smiler og skinner lykken på os og dermed korpset.
Indsendt af vagtmester Mogens Voigt, Odense

Rette forståelse for en kunde viste redder Hans Bang, Sundbyøster, der for nylig var vidne til en
ølvogns tab af nogle kasser. Lys pä kranvognen og straks i gang med at hjælpe den uheldige
chauffør.
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Anden halvdel af vort debatoplæg om korpsets problemer i ge
nerel belysning. Kan vi finde egnede midler til at effektivisere
vor kørsel, og er det i det hele taget nødvendigt?

Læste De
i sidste nummer?

Gode forslag

Den produktivitetsstigning, der tales om
i det øvrige erhvervsliv, behøver hos
os ikke alene at referere sig til flere
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For lille margin mellem indtægter og
udgifter
Ingen sovepude at være ansat i Falck
Hvad skal sættes op og hvor meget
kand et give
Skal vi have flere steder at sælge?

assistancer. Der kan også være tale om
at udføre assistancerne bedre, lettere og
hurtigere.
I den forbindelse må vi nok se i øjne
ne, at vi måske skal ekspandere hurtigt
for at følge med. Tænk f. eks. på kran
vogne med håndspil, der for få år siden
var almindelige. I dag har vi el-spil,
transportvogne med „grill“, „knæklad“
og meget andet. Måske skal vi om nog
le år også se svingbare kraner som det
almindelige til autohjælp eller flere
„fuglebure“ og giganttransportvogne.
Den tekniske udvikling på andre om
råder er også stor. Se f. eks. på rum
fartens resultater, der har smittet af på
en række områder, herunder ambulan
ceudstyr.
Men der er også grund til at fremhæve
det positive i, at mange medarbejdere
kommer med forslag til forbedringer.
Det er ikke alt nyt, der behøver at
komme udefra. Selv små, tilsyneladen
de ubetydelige ideer, har i andre virk
somheder vist sig af stor betydning.

Læs i dette nummer

Har vi selv ideer nok.
Bliver det pigernes epoke.
Hvad mener man om fartskrivere.
Skal vi tage dette debatoplæg op til
diskussion - eller skal vi bare surmule?

Eller lade stå til
Ideer til større produktion

De helt store linier må trækkes op. Ud
fører vi vore hjælpeydelser på den mest
rationelle måde? Har vi det mandskab,
der skal til, og modsvares deres lønfor
bedringer i dag af større effektivitet?
Det er ikke ligetil at besvare, og lad os
derfor forsøge at samle nogle af de
ideer og tanker, vi i den sidste tid har
hørt fremsagt. Nogle af disse ideer og
tanker dør af sig selv - andre bliver
måske realiteter. Hvilke, der gør hvad,
afhænger ikke alene af ledelsen, men i
høj grad også af medarbejderne og
udefra kommende ændringer. Men
nogle vil tegne korpsets situation i frem
tiden.
Regionsplanlægning?

I administrationen har man set de før
ste rationaliseringsresultater i Køben
havn. De tegner godt, men spørgsmålet
er, om ikke opgaven har været for lille
og for bunden i mange retninger?
Måske burde rationalisering af admini
strationen strække sig ud over hele lan
det, og måske kunne opgaven løses af

Udfører vi vore assistancer på den rigtige måde,
eller kunne noget måske være anderledes? Vi
skulle jo nødig blive brændt af, når det gælder
om at styrke virksomheden.

vore egne medarbejdere alene. Vi skul
le eventuelt til at planlægge ændring af
regionerne. Det kunne være, at nogle
opgaver bedst lod sig løse centralt i
København, og at andre - såvel tek
niske som administrative - bedre kun
ne løses ved direkte styring fra regions
kontorer. Vi skal vel også lære at drage
mere beslutningsmateriale ud af vor
edb-information. Der er uden tvivl be
hov for større forståelse af de mange
statistikkers betydning i praksis.
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kan formuleres. Men tanken om ledere
til kun at beskæftige sig med de store
linier og vedligeholdelse af korpsets
omdømme er vel ikke så fjern endda?
Flere piger?

Vagtcentralernes problemer kunne må
ske løses med kvindelig arbejdskraft på
deltid om dagen til rapportskrivning og
kontorarbejde. Det er sandsynligt, at de
tilbageblevne vagtmestre i så fald kun
ne få mere kvalificerede forhold, hvis
de var lidt færre, og opgaverne var skilt
ud. Det ville i hvert fald betyde farvel
til „ét-finger-systemet“ ved rapport
skrivning. Men ideen med pigerne er,
at de skal arbejde på lige fod med mændene - altså ikke kun som sekretærer
for ledere og vagtstuechefer.
Piger på vagtstuerne, piger på småvognene, pi
ger alle vegne. Er det tidens løsen, og får vi
dem måske også at se på kranvognene en dag
om mange år?

Er vor ven her den typiske leder - eller skal det
være en „forkromet“ dreng med svingende kæp,
glinsende øjne og sans for PR?

Færre ledere?

På stationerne kunne måske også ratio
naliseres. Det kunne måske være, at le
derproblemets løsning var en reduktion
i antallet af ledere. (Hver 5. mand er
i dag leder.) Men en sådan tanke kan
ikke fungere i praksis, hvis det tek
niske alarmerings- og overvågnings
system ikke moderniseres. Og her ven
ter man på rapporter fra de folk, der er
sat på opgaven, før noget konkret mål
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Falckoliner?

Hidtil har vi været et mandssamfund i
den teknike tjeneste. De såkaldte „småvognskørsler“, der i antal forøges
stærkt, er hidtil blevet udført af red
dere, hvoraf nogle har kørt disse ture,
fordi de var lidt til års eller havde væ
ret ude for uheld, der havde bevirket,
at de ikke længere var helt kapable til
den øvrige, krævende redningstjeneste.
Der er således løst et socialt problem
ad denne vej. Men måske bør vi tænke
på også at løse „småvognsproblemerne“
med kvindelige chauffører, fordi beho
vet er så stort. For få år siden var spor
vejene ifølge pressen på den anden en-

En af Københavns Sporvejes kvindelige chauffø
rer. I dag anerkendt på lige fod med mændene
i branchen.

de på grund af et lignende forslag. I
dag ser vi små piger som chauffører af
de største busser i sporvejenes historie.
Nogle af pigerne er dog ikke lige små,
men det var de gamle vognstyrere jo
heller ikke.
I hvert fald er det ikke sikkert, at det
er rationelt med et personale på 7timers vagt, såfremt turene til og fra
sygehusene klumper sig mere og mere
sammen omkring formiddagens 4 ti
mer. Hvis vi ikke ad traditionel vej
kan sikre den nødvendige arbejdskraft
når vi har brug for den, er det måske
et gunstigt tidspunkt for hjemmearbej
dende husmødre med skolesøgende
børn. Ligger der en god arbejdskraft
reserve gemt i tidligere sygeplejere og
-plejersker, der trænger til et afvekslen
de job ude i marken - som „Falcko
liner“?
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Sygehuscentral

Apropos patientbefordringen foretages
i øjeblikket et forsøg i Hjørring. En as
sistent eller redningsfører er hver dag
vært for alle på centralsygehuset, der
efter behandling skal køres hjem med
Falck. Han har så myndighed til at
rekvirere vogne og disponere over de,
der kommer med patienter til indlæg
gelse eller ambulant behandling. Et lo
vende forsøg, hvis eventuelle succes
utvivlsomt vil betyde forhandlinger
København om noget tilsvarende for
hovedstadsområdets sygehuse, hvor vi
har de store problemer med koordina-

Det spændende
forsøg med
„hjælpecentral“
på sygehuset I
Hjørring. Pati
enterne venter i
afslappet
atmosfære, og
turene bliver
kørt med bedre
koordination.

tion og ventetider på ambulancer og sy
getransportvogne i formiddagstimerne.
Men måske ligger der også en gevinst
i at udnytte de vogne og det mandskab,
der hver dag tilbringer tid med at vente
på patienter, der kommer til ambulant
behandling langvejs fra. Den beordrede
ventetid betyder, at en ambulance må
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ske står ubenyttet hen i 1-2 timer på
sygehuset. Hvis de tekniske problemer
umiddelbart lader sig løse, ligger der
en gevinst både for korpset og det of
fentlige, der i øjeblikket betaler en del
af denne ventetid. Kørende „vognin
spektører“, der kan sætte lidt skub i
tingene rundt omkring, er også et pro
duktivitetsfremmende middel - om end
det er mindre populært.
Flere mekanikere

Ser vi på autohjælpen, er det muligt,
at vi skal tænke i flere „vejpatruljeassi-

Kan vi afhjælpe
flere assistan
cer ved meka
nisk arbejde
på stedet?

stancer“ og færre bugseringer. Det kræ
ver reddere med specialuddannelse eller
mekanikere, men spørgsmålet er, om vi
ikke vil vinde ved at gå den vej? Den
abonnent, der i dag er glad for hjemtransport, vil måske være endnu glade
re for at få vognen repareret på stedet,
- og korpset sparer en lang tur. Vi
kunne også spekulere i aftale med værk
steder om nøgle til reservedelslagre, så
vi selv eller vore abonnenter kunne få
reservedele om søndagen.

Debat oplæg

Vagttid

Taxa-pigen er også i dag et almindeligt led i
hverdagen. Hvad hvis hun skulle bære en pati
ent? Svar: Hvad hvis vi giver Taxa en sådan tur
- bliver den ikke kørt?

Det er et spørgsmål, om vagttiden ikke
bør vurderes på længere sigt, når talen
falder på rationalisering. Det er meget
vel tænkeligt, at en effektiv arbejdstid
med skifteholdstjeneste - som politiets
- er tidens løsen for os. Herved ville en
del assistancer kunne henlægges til nat
tetimerne og en del reparations- og ved
ligeholdelsesarbejde kunne blive udført
i stille perioder - når alle andre sover.
Samtidig ville stationsbyggeriet blive
billigere, hvis soverummene skulle und-

DAGLIGLIVETS FALCK - eller blot enkelte eksempler?
Øverst tv.: En lille passiar foran hospitalet.
Øverst th.: Ambulancen holdt forladt i hospitalets besøgstid.
Nederst tv.: Vogn langvejs fra. 2-timers ophold, spærrende indkørsel.
Nederst th.: 2 provinsvogne i København. Et længere ophold på gangene.
NB: BILLEDERNE ER IKKE EN KRITIK MOD PERSONALET - MEN EN ARGUMENTATION FOR AT
INDFØRE NYE EFFEKTIVE SYSTEMER.

alle assistancer blev udført, når abon
nenten eller kunden havde behov for
hjælp. Det hænger noget sammen med
det omdømme og den service, vi tid
ligere skrev om, altså det der gav ind
tægterne og hermed muligheden for
fortsat beskæftigelse.

Falck har mange, men e r ingen sovepude.

væres. Og så ville de evindelige påstan
de om reddere, der i fritiden kører taxa
kørsel, turistbusser, skraldevogne o. 1.
også være mindre betydningsfulde. De
københavnske forsøg med 2-skifte-vagt
er et godt skridt i retning af at tænke
i nye baner, når det gælder vagttiden.
Nye tendenser

En forudsætning for det nuværende
vagttidssystem har hele tiden været, at

Men de nye tendenser, der traditionelt
starter i København og senere breder
sig til det øvrige land, viser, at vi bør
være vågne over for problemerne med
vagttiden og dens afvikling. Når en
abonnent f. eks. har behov for hjælp
om natten på grund af motorskade, er
det ikke nok at abonnenten kommer
hjem. Bilen skal også på værksted in
den næste morgen, således at den kan
stå først på reparationslisten, når værk
stedet åbner. Det er rigtig service, for
så bliver reparationen måske færdig
samme dag og abonnenten får ikke en
ekstra dags tids- og omkostningsproble
mer ved at skulle undvære sit køretøj.
De, der ikke kan følge denne tanke
gang om god service, og som samtidig
ønsker det nuværende vagtsystem beva
ret, saver faktisk på livet løs i den gren,
hvorpå de selv sidder.

Denne bilejer - og mange andre - forventer, at hans bil kan køres på værksted om natten, så den
kommer først i rækken af reparationer næste morgen.
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Skal vi have fartskrivere??

Systemet fremgår klart af denne side,
der er taget ud af en brochure.

Klart og
-r. ^. |

tlåfigri 1301ÏCJT

bliver hele turens forløb nedfældet og tidsbestemt på enheds-diagramskiven.

1. På diagramskivens 5 tidsskalaer kan klokke
slettet for enhver registrering aflæses.

2. Hastighedsskriveren viser den kørte hastig
hed på ethvert tidspunkt af døgnet.
Registreringen på den viste diagramskive
viser, at der mellem kl. 5.00 og kl. 11.30 er
kørt meget uregelmæssigt og med for stor
hastighedsvariation, altså uøkonomisk kørsel.
3. Denne hastighedsregistrering viser en økono
misk køremåde. Det ses tydeligt, at mellem
kl. 12.30 og kl. 22.35 er der kørt meget regel
mæssigt. Motor og kraftoverføring er skånet,
dækkene Ikke overbelastet, brændstof er
sparet.
4. På kilometerregistreringen kan afstanden på
både lange og korte ture aflæses.
En hel frem- og tilbagebevægelse af skrive
stiften udgør en strækning på 10 km. Afstan
den mellem 2 cirkellinjer betyder en tilbage
lagt strækning på 1 km.

5. Udsnittet i midterhullet passer på medbringe
rens tap, så man altid er i stand til at isætte
diagramskiven, så den stemmer med klokke
slettet.
6. Vibrationsskriveren tegner en bred rød streg
i tomgang, og så længe køretøjet bevæger
sig. ved stilstand en tynd linje (køre- og
pauseintervaller).
Vibrationsskriveren arbejder også ved defekt
eller demonteret speedometerkabel.

7. Den cirkelformede linje fremkommer ved alle
3 skrivestifter, når køretøjet står stille.
8. Diagramskiven på 1-døgns-fartskriveren bli
ver snittet i kanten ved åbning og lukning at
instrumentet. Flere snit viser, at fartskriveren
har været åbnet i mellemtiden; forsøg herpå
er derfor let at p'åpege.

Fartskriver
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Nyt lønsystem?

For nogle år siden havde redderne på
døgnvagt det såkaldte kørepengesystem.
Det fungerede sådan set nogenlunde
godt, men overgangen til fast måneds
løn blev dog af alle betragtet som en
forbedring. 1 det øvrige erhvervsliv har
man indset, at timelønning alene ikke
altid er tilstrækkelig motivationsfaktor
til at få effektivt arbejde. Derfor er
mange steder indført det, der kaldes
produktivitetsfremmende lønsystemer,
f. eks. gruppebonussystemet.
Bonussystemet kan fungere som en
slags gruppeakkord. Hvis man eksem
pelvis tager et nyt system, som oliesel
skabet BP for nylig har indført, kunne
det i korpset se således ud:
Hver stations kørende personale udgør
en gruppe. Denne gruppe får sin over
enskomstmæssigt faste månedsløn. Der
udover udbetales f. eks. hvert år en
bonus til deling mellem personalet. Bo
nus er sammensat af:

1.

Bidrag på grundlag af forbrugt tid
ved stationært arbejde, f. eks. red
ningsarbejde, entreprenørarbejde,
bjergningsopgaver etc.

2.

Bidrag for antal kørte kilometer
pr. forbrugt ydelsestime.

3.

Bidrag for antal assistancer pr. for
brugt ydelsestime.

Et sådant system ville altså give større
bonus, jo flere kilometer der blev kørt
pr. time og jo flere kilometer, der blev
kørt (dog med skyldig hensyntagen til
færdselssikkerhed.) Men samtidig ville
det ikke virke modsat, at udføre sta
tionært arbejde.
Var det noget for os?
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Ungreddernes problemer skal også høres.

Ungreddeme

Ungredderordningerne udnyttes stadig i
praksis. Men enkelte steder har man
set møder mellem tillidsmand og sta
tionsledelse blot for at diskutere, om en
ungredder måtte køre en sygetur som
2. mand. Er dette ikke at skyde spurve
med kanoner? Hvorledes skal en tøm
merlærling f. eks. lære at slå søm i, hvis
det at betjene en hammer bliver fast
holdt som svendearbejde? Et ganske
lille problem, der ikke tjener nogen til
ære og rationaliseringsbestræbelser til
forsvar at blive fremdraget.
Hvad med lidt gruppedynamik?

Det er skrevet før. Effektivitetsforslag
og fremtidsplanlægning kommer ikke
bare som noget selvfølgeligt fra ledel
sen. Der er hos os mange medarbejdere,
der sidder inde med gode forslag. Vi
ved bare én ting sikkert. Kun nogle få
stykker kommer langt. Resten bremses
af misforståelser, misundelse, dårligt

lederskab eller andet smågodt. Det ville
måske derfor være en idé, at man be
nyttede de nye stationsmøder til at
skabe lidt gruppearbejde fremfor det
traditionelle ledelsessystem. Og burde
man ikke sikre en bedre kommunika
tion ved at bringe flere medarbejdere
fra flere stationer sammen? På kort sigt
harmonerer sådanne tanker ikke med
omkostningsbesparelser, men hvad med
det lidt længere sigte?
Hvad kan vi gøre

At tænke i nye baner er i enhver mo
derne virksomhed i dag en forudsæt
ning for at kunne overleve.
Forudsætningen for virksomhedens
fortsatte drift er en stadig kontrol med
omkostninger og kreativ tænkning med
hensyn til idéudvikling og nyskabelser.
Korpset har altid kunnet eksistere i
kraft af, at vi har været klar med hjæl
peapparatet den dag eller endog før be
hovet for alvor har vist sig.
Vil vi stadig eksistere, må vi derfor be
handle alle ideer seriøst og ikke feje
dem af bordet, fordi de bryder med
vanetænkning. Det vil være løsningen
hvis vi skal styrke den virksomhed, vi
alle på en eller anden måde er afhæn
gig af.

er enige om, at dette bør være et debat
oplæg, der ville egne sig fortrinligt til
diskussion i de nye regions- og virksom
hedsnævn. Det må være deres opgave
at debattere videre. Naturligvis kan ikke
alle i korpset være enige om det, der er
skrevet. Var de det, behøvede vi ikke
at bruge 10-12 sider af „Meddelelser“.
Det er derfor debatten skal komme ind,
og synspunkterne prøves over bordet.
De, der i artiklerne har følt sig ramte
og af den grund kun er sure - for dem
har vi faktisk ingen løsning. For hvis
deres argumentation ikke kan holde så må der være noget sandt i artiklen,
og løses deres problemer ikke, kan man
nok spørge sig selv, om der for disse
mennesker ville være redning uden
Falck.
Vort oplæg er
sluttet. Lad os
få debatten
i gang, men
SAGLIGHED
fremfor
SURHED. Man
skal ofte møde
op og råbe højt
for at blive hørt.

Hvad skal vi gøre?

1 to numre af bladet
har vi behandlet nogle
problemer i korpset.
Med vilje har vi gjort
behandlingen overfla
disk og ikke udtøm
mende, for kun de
færreste svar kendes i
dag. Men de, der har
bistået ved skrivning
og gennemlæsning af
artiklerne inden tryk,
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Gudskelov
— han

lever
Alarmering via station Gladsaxe fra 0-0-0: „Dreng druknet i vandfyldt å“
modtages på station Tåstrup den 26/2 kl. 15.00. Ambulance med 3 reddere
afsendes kl. 15.01: redderne Ib Larsen, Torben Nielsen og Ove Senius Larsen.
Ambulancen melder fremme 15.05.

Ulykken:
2 drenge passerer stien langs med åen
og ser en trehjulet cykel, der står på
stien. De bemærker, at der er hul på
isen på den tilfrosne å, og at der driver
et barn rundt i vandet. De løber op til
det nærliggende villakvarter og får fat
i en mand, der løber med dem tilbage
til åen. Han fisker med en kost barnet
op af det iskolde vand og lægger det
på grøftekanten og løber til en telefon
et langt stykke op ad vejen - hvorfra
han rekvirerer vor ambulance. Derefter
stiller han sig ved vejen for at afvente
ambulancens ankomst.

Redderne :
Ved vor ankomst til ulykkesstedet fik
vi først øje på manden, der stod og af
ventede vor ankomst. På forespørgsel,
om den druknede var reddet i land, be
kræftede manden dette, men bemærke
de ligeledes, at der vist ikke var meget
at stille op. Han mente, at den drukne
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de var død. Vi løb langs åen ad stien
og fandt ca. 150 m henne en lille dreng
på ca. 3 år liggende på ryggen i grøfte
kanten. Hans tøj var begyndt at fryse
til is, og fråde og opkastning i og om
kring munden var ligeledes frosset. Vi
tog øjeblikkelig det våde tøj af barnet
og rensede mund og næse for derefter
at ryste barnet kraftigt med hovedet
nedad for at få opkast og vand ud af
luftvejene. Derefter løb vi til ambulan
cen og begyndte øjeblikkelig at suge,
give hjertemassage og ilt. Da vi fandt
drengen, havde han meget udvidede pu
piller, var fuldstændig hvid i ansigt og
på hænderne, og der var absolut intet
tegn på liv, heller ikke under vort ar
bejde på vej til hospitalet i Glostrup
konstateredes noget livstegn. Efter vor
ankomst til skadestuen fik vi af lægen
fortalt, at der var hjerteflimren, men at
drengen stadig var dybt bevidstløs.

I dag, søndag den 28.2.71, får vi fortalt
af overbetjent ved Tåstrup politi, K. E.
Sørensen, at drengen ligger i respirator,

men vil overleve, og hans reaktioner er
så gode, at hvis de tager hans sut, så
rækker han ud efter den, og på syge
huset mener man, at han vil overleve
uden mén af ulykken.

Lægen :
Korpsets lægekonsulent, overlæge Hans
Pahle, Diakonissestiftelsen, fortæller
den 20/6:

Der er ydet et fremragende rednings
arbejde, og jeg har så sent som i for
gårs været i kontakt med Københavns
amts sygehus i Glostrup, hvor man
meddeler mig, at drengen har det godt,
og at det går ham godt, således at han
næppe får nogen mén af uheldet.

De tre raske Tåstrup-reddere, Ib Larsen, Torben
Nielsen og Ove Larsen, udpeger ulykkesstedet,
hvor det lykkedes dem at kalde drengen til live.

Station Brøndby
Station BRØNDBY, nr. 1-07, åbnede por
tene præcis den 1. juli 1971 kl. 9. Det er
station nr. 130 i De Danske Redningskorps.
Stationsleder Lønberg og driftschef Ivan
Andersen var lige stolte af resultatet. På
kun 14 dage var bygningen gjort så klar,
at den kunne benyttes til formålet. Statio
nen er den første i Køge-bugt-området.
Efterhånden som området udbygges, er det
sandsynligt, at vi følger med.

!
ft

1
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Ny Dodge-ambulance:

Effektiv og
robust, men
mangler finish

Øverst: Dodge/Ärhus
Nederst: Dodge/Haslev

I begyndelsen af sommeren er en ny
ambulancetype indført i korpset. Efter
visse mindre heldige erfaringer med Fiatambulancerne til udrykningsbrug er op
stået et behov for at få en udryknings
ambulance med et tilsvarende bårerum,
men med større dimensioner i motor og
bremser. Ford Transit dobbeltambulan
cerne klarer sig fortsat godt, men også
for disse vogne gælder, at motorkraften
specielt ved overhalinger under udryk
ning er i underkanten.
Man ved fra tidligere erfaringer, at en
ambulances tilblivelse som regel er resul
tatet af en række kompromis’er, idet krav

DODGE-ARHUS er til trods for manglende overbygning højere end de normale Mercedes-ambulancer.
DODGE-HASLEV har det raffinerede båre-elevationssystem.
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til bårerum og chassis sjældent kan op
fyldes inden for én model af de auto
mobiler, der produceres. Man er dog
nået et godt resultat med den nye type.

Valget faldt på en Dodge
Efter et omfattende researcharbejde bl.a.
af Fællesforbundets tekniske chef, H. Lis
borg, faldt valget på en ny Dodge-model,
der hedder Dodge 200 Tradesman. Af de
tekniske facts om vognen skal nævnes:
* 6 cyl. topventilet benzinmotor
på 150 HK/DIN.
* automatisk gearskifte
* vacuumforstærkede bremser 2 kredssystem

Den kraftige motor giver vognen en hur
tig acceleration og en tophastighed på
omkring 140-150 km/t. Med enkeltmon
tering på baghjulene har vognen en fan
tastisk stabilitet i kurver. Den er forholds
vis blødt affjedret, hvilket tillige med den
automatiske transmission giver en be
hagelig kørsel til gavn for patienterne.

Reddervenlig førerkabine
Førerkabinen er forholdsvis stor, idet
rumadskillelsen til bårerummet er place
ret bag det første aim. sidevindue. Der
ved er oversigtsforholdene ved højre
svingninger blevet bedre, og i det hele
taget føler man sig godt til pas bag rat
tet af den nye Dodge. Instrumentbrædtet

er sikkerhedsmæssigt polstret efter alle
kunstens regler, og instrumenteringen er
enkel og let at betjene. Trods førerkabi
nens placering umiddelbart over forhju
lene sidder man behageligt i de store
pilotsæder, og man er frontalt godt be
skyttet af vognens kraftige chassisramme.
I førerkabinen er placeret ildslukker, re
servehjul samt en del værktøj, der des
værre ikke kan anbringes i bårerummet,
hvor der er for lidt skabsplads.

To prøveambulancer
Dodge-ambulancen prøvekøres foreløbig
i to versioner. Station Århus gennemprø
ver en normalambulance uden overbyg
ning med den raffinerede amerikanske
båremodel, og i Haslev prøvekøres en
to-båres specialambulance, der er byg
get op og udstyret i samråd med over
læge Hans Pahle.

Øverste billede vi
ser de fine for
hold for chauffør
og medhjælper
pa Dodgeambulancen.
Nederste billede
viser, at DodgeHaslev slet ikke er
uskøn, selv om den
har overbygning.
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Fremtidens prototype?
Efter de ydre dimensioner at dømme for
venter man et stort, mondænt, patient
venligt bårerum, men man bliver i begge
modeller en smule skuffet. For at få plads
til to bårer i Haslev-versionen er der i
venstre side monteret en hydraulisk an
ordning, der løfter båren op mod væggen
over hjulkassen. Selve det hydrauliske
system virker upåklageligt, og båren løf
tes op i en god arbejdshøjde - specielt
ved hjertemassage. Den højre båre står
på gulvet, og mellem bårerne er der 40
cm i lighed med pladsforholdene i Ford
Transit dobbeltambulancerne. Mod rum
adskillelsen til førerkabinen er placeret
et langt sæde, hvorunder der er skabe.
Haslev-ambulancen
Behandlingsapparatur er anbragt i hver
side over vinduerne - hvilket i højre side
er uheldigt, fordi man under indstigning
let kan ramme hovedet imod. Apparaturet
omfattes af det sædvanlige Dameca-udstyr til ilt og sug. Der findes kun ét skab
til diverse udstyr - nemlig under det før
omtalte sæde. Et indbygget skab i rum
adskillelsen optages af iltflasker. Dette
forhold medfører, at en del udstyr må
placeres synligt på vægge og i stativer
ovenpå hjulkasserne, hvilket ikke er sær
ligt fikst.
Under den højre båre er varmeapparatet
placeret lidt umotiveret på gulvet. Dette
burde kunne indbygges i gulvet eller i
rumadskillelsen. Ruderne i bårerummet
er helt materet, således at man hverken
kan se ind eller ud, og i øvrigt kan ingen
af vinduerne rulles ned. Men der er ven
tilationsanordning i taget.
Højden i bårerummet er fin, idet taget
på vognen er hævet ca. 20 cm.
Varmeapparatets placering og installatio
nen af det hydrauliske løftesystem har
bevirket, at dobbeltambulancen ikke som
Transitterne kan anvendes som senge
ambulance i en given situation. Mellem
førerkabine og bårerum er der samtale
anlæg, og endvidere kan radioen betje
nes fra bårerummet.
Om bårerummet som helhed kan konklu
deres, at det primære mål, nemlig en
indretning, der tilgodeser en effektiv be
handling af patienterne, er nået. Men et
sekundært mål, at få et patientvenligt
interiør, er næppe helt opfyldt.
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Øverst: Dodge-Haslev med bårerne i korrekt
kørestilling.
Midten: Nærbillede af Dodge-Haslevs lift-system
for den ene båre.
Nederst: Det snilde olietryk-system, med hvilket
man kan sætte Dodge-Arhus’ båre i Trendelenburg-position.

Ârhus-ambulancen
Ârhus-ambulancen er heller ikke tradi
tionel i indretning. Båren er placeret midt
i ambulancen, og det giver en virkelig
god behandlingsmulighed fra venstre
side, hvor et sæde er anbragt ved ilt- og
sugeapparaturet. Båren løftes let i fod
enden ved hjælp af en lille olietryksdon
kraft, og ambulancen virker behagelig i
størrelse. Finish er noget bedre.
Dyr i drift
Der planlægges indkøb af flere chassis’er
af Dodge-modellen. Stationsleder Børge
Lundgreen, Haslev, med hvem redaktio
nen har diskuteret ambulancen, er af den
opfattelse, at vi har fået en effektiv am
bulance, der ved visse ændringer i båre
rummet kan blive en god prototype. Vog
nen har kostet kr. 85.000, men foreløbig
har vi fået for lidt for pengene, siger
Lundgreen. Men al begyndelse er jo
svær. Ârhus-ambulancen, der ikke er byg
get op, kostede 60.000 kr. at indrette.
Med hensyn til driftsøkonomien har man
i Hasles konstateret, at Dodgen er glad
for benzin. Ved langturskørsel regner
man med et forbrug på 4-5 km pr. liter.
Men meningen er jo også, at den skal
bruges til korte ambulanceture.
jea + kjær

DODGE-ARHUS har sæde i venstre side ud for
patientens brystkasse. God mulighed for hjerte
massage og ventilation.

Dodge-Arhus: nem at køre, god vejbeliggenhed
og et lavt tyngdepunkt. Strlbematering af ruder.

Til Dodge-Arhus
hører den ameri
kanske båre og
nødbåre (beskrevet
i „Meddelelser“
nr. 9/70 og 2/71).
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Vandforsyning i Helsinge
I Nordsjælland kan det
knibe med vandforsynin
gen, når skove og plan
tager brænder. Ikke fordi
Kattegat ikke ligger lige
for, men fordi de tørre
skovarealer er så store og
så tæt bebyggede med
sommerhuse, at en meget
hurtig indsats er nødven
dig ved brand.
Stationen i Helsinge har
fået lov til at løse vand
forsyningsproblemerne på
utraditionel vis. Man har
købt et chassis og bygget
en tankvogn, hvis indhold
er 11.000 liter vand. Tank
vognen går med i første
udrykninger, således at
der er slukningsvand til en
halv times tid, når man
samtidig benytter sig af
universalsprøjternes vand
tanke.
Chassisset er et M.A.N.,
og tankvognen er bygget
op med frontpumpe og
vandkanon. Såfremt man
ikke vil indsætte tankvog
nen direkte, kan den be
nyttes som forsyningsen
hed til de øvrige sluk
ningskøretøjer.
Selv om tankvogne ikke
er så god en idé som rig
tige brandhaner, må vi se
i øjnene, at der enkelte
steder kan være særlige
brandrisici, der gør det
nødvendigt med en stor
enhed, der udelukkende
skal tjene vandforsynings
formål. Station Helsinges
nære samarbejde med
Statsskovvæsenet
om
brandslukningsopgaver i
plantagerne har yderligere
bevirket, at udstationeriner gjort i et velegnet for
søgsområde.
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FORURENING
Vi har skrevet om det før - og gentager:
Ambulancer og redningskøretøjer må IKKE
efterlades med motoren i gang undtagen
ved ulykkessteder, hvor de hurtigt skal kun
ne afgå. Kranvognes motorer skal ligeledes
slukkes, så tit det er muligt. Vi støjer for
meget og afgiver for megen udstødnings
røg, og det medfører jævnligt klager fra
befolkningen.

■ PERSONALIA Ü
ADMINISTRATION
REDDER

Ungredder Simon Lautrup
er pr. 1. juli udlært som
redder på stationen i Kol
ding.

ASSISTENT

På stationen i Ringsted er
redningsfører Evald Lar
sen udnævnt til assistent
med virkning fra 1. juli.
Evald Larsen har i hele
sin
ansættelsesperiode
været tilknyttet station
Ringsted, hvor han ansat
tes som akkvisitør i 1949. I
1959 overgik han til udryk
ningstjenesten som red
der, og udnævnelsen til
redningsfører fulgte i 1966.
Larsen har i det væsent
lige været beskæftiget
med stationsadministra
tion - et job, han fortsat
vil varetage i Ringsted.

Kontorassistent Henning
Petersen, FH København,
er med virkning fra 1. juli
udnævnt til sekretær med
fortsat beskæftigelse i Fæl
lesforbundets sekretariat.
Henning Petersen startede
i korpsets abonnements
afdeling i 1964, kom se
nere til Revisionsafdelin
gen via Ekspeditionen,
hvor han i 1969 udnævn
tes til kontoroverassistent.
Henning Petersens væ
sentligste opgaver i Fæl
lesforbundets sekretariat
vil være information og
koordination af brandoverenskomstfunktioner.

Sekretærerne Wally Krogh
og Jan Assentorp har be
stået eksamen på Køb
mandsskolens Specialsko
ler, og har således ret til
- hvis de får lyst - at kal
de sig merkonom.
Frk. Krogh, der som næ
sten alle ved, er ansat i
revisionsafdelingen og har
med løn og meget andet
at gøre, har fuldført det
3-årige aftenstudium i per
sonaleadministration.
Jan Assentorp, der har
været i sekretariatet og
har haft med planlægning
at gøre, har gennemført
studium i driftsledelse,
hvilket han sikkert ikke p.t.
får meget brug for, da han
er indkaldt som slange
vasker i CF.
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Ilt
Overlæge Willy Dam har bedt os indskær
pe, at alle patienter, der har været ude for
gasforgiftning, skal have iltbehandling fra
det øjeblik, redderne kommer i forbindelse
med patienterne. Det samme gælder kulilteforgiftede - og vi kan måske minde om,
at det står tydeligt i ambulancehåndbogen.

Hvem siger JA
- og hvem siger NEJ
Afdelingsleder E. V. Larsen, København,
har gjort os opmærksom på et problem som vi med modsat fortegn har hørt mange
gange før:
Når en station er i tvivl om, hvorvidt et
abonnementsforhold dækker en assistance,
retter man ofte henvendelse til pågældende
abonnementsafdeling. Dette er helt korrekt.
Men man skal huske at rette henvendelsen
til afdelingernes ledelse. Det er ikke nok
at spørge de søde damer i afdelingen, for
ingen kan forlange, at de skal stå med hele
ansvaret, hvis afgørelsen bagefter bliver
anfægtet.

Københavns Samaritterkorps
fyldte for nylig 60 år og udsendte i den
anledning et lille festskrift. Af dette frem
går, at ikke mindre end 12.000 timer ofres
i København på frivillige samarittervagter.
Redningsbåd
Distriktsleder Erik Johnson, Ringsted, har
været utrættelig med at få etableret båd
aftaler med de sjællandske kommuner, og
han kan i hvert fald rose sig af, at de fleste
både på den korteste tid er anbragt i hans
distrikt. Da turen kom til Holbæk, skrev
„Aktuelt“ om byrådsbehandlingen:
„Sjældent har man set større enighed i by
rådet. En efter en rejste man sig op for at
påskønne det gode forslag."

Belgisk alarmsystem
Fra et studieophold i Brügge beretter Age
Rørmark, at man har taget et avanceret
alarmsystem i brug. Når en alarm indgår,
starter en båndoptager. I samme øjeblik,
røret tages, sker en automatisk tidsstemp
ling, og det alarmerende, sekscifrede tele
fonnummer viser sig i et lyspanel foran
modtageren. Falske alarmer er således kun
mulige fra automater, men der er ingen
tvivl om adressen.

Dagliglivets helte
En redder fra Nakskov modtog for nylig en
legatportion fra „Dagliglivets Helte“. Han
var under udrykning i en Fiat-ambulance
kommet til skade.
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Redningsøvelse på Sunds sø
Civilforsvaret og Falck-stationerne i Ikast,
Ringkøbing, Herning og Tarm har afholdt
en redningsøvelse i Sunds sø og Skjern å,
der endnu engang bekræftede et godt sam
arbejde.
Ledet fra land med CF’s radiomateriel i
bådene foretog Falck-redderne en eftersøg
ning, til de fandt den udlagte voksdukke.
Ved Skjern å-øvelsen viste CF nogle ud
mærkede vandforsyningsrør, der kunne be
nyttes til at afspærre åløbet med.

Spildt abonnement
Halvdelen af de penge, man giver ud til
et Falck-abonnement, er spildte, sukkede
vor ven Ulykkeskaj. Det sørgelige er bare,
at man ikke ved hvilken halvdel.

SVØMMEKLAR
Vor nye „ungredder“, Lars E. Christiansen, får
prøvet lidt af hvert ved sommerens køreklare
udsendelser.

BANG sagde det To biler stødte sam
men. Ejerne steg ud og talte sammen.
„Av, vi har begge abonnement på Falck
& Zonen, ih, hvor bliver de gale..

'
SOM JËÜ SAW
VAR DER 2 LEDIGE

Svar til en trofast læser
Nej, forsidebilledet på sidste nummer af
„Meddelelser“ havde intet med larvefød
der at gøre.

bilpladser pKmous-

\
\

1

\ EÆRGEN/DER ATO1K
X
TOR 10 MINUTTER

■ \

SIDER

Ny bygning i Ringsted

- Da økonomichefen var hernede, lovede de os
et bedre hus at bo I.
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forbindelse med etableringen
af radioalarmeringssystemet i
Helsinge blev 12 livreddere ud
dannet i Gladsaxe under ledel
se af assistent Gronbech. Korp
sets lægekonsulent, overlæge
Hans Pahle, eksaminerede de
unge mennesker.

NY SIKKERHEDS-FARVE AF
PRØVES. Foreløbig har Falck
malet fire vogne for at prøve de
såkaldte „dagslysfarver“, der
skulle gøre udrykningskøretøjer
lettere at se - vel at mærke
hvis farverne forbeholdes disse
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Det kan vi ikke være bekendt
I de sidste årsberetninger, vi har ud
sendt, har man kunnet læse, at det fore
gående år medførte omkring 400 druk
neulykker.
Uden at det skal opfattes som en mor
somhed, må man vel have lov at sige,
at disse 400 ulykker næsten er druknet
i den øvrige mængde assistancer, vi har
udført. Tidspunktet for årsberetninger
nes udsendelse animerer heller ikke til
den store opmærksomhed omkring ba
delivets og:bådsejladsens farer og glæ
der.

I år har vi, for at være lidt aktuelle, pr.
1. august opgjort. årets antal af bade
ulykker, ulykker med både og pramme
samt eftersøgningsopgaver i forbindelse
med formodede drukneulykker.

Der er sket 212 ulykker af denne ka
rakter, fordelt med 77 drukneulykker
ved badning, 86 ulykker med både og
49 eftersøgningsopgaver. Hvor mange
af disse ulykker der har haft heldig,
og hvor mange der har haft ulykkelig
udgang ved vi ikke.
Men vi ved fra stationernes indsendte
beretninger, at antallet ikke har været
større end sidste år, fordi der har været
iværksat en mere intensiveret propa
ganda mod ulykker. I år er der opsat
flere redningsposter end tidligere år,
der har været arrangeret demonstratio
ner og pressekampagner i hidtil ukendt
omfang. TV har kørt udsendelser om
emnet, og det hele synes at have hjul
pet i den rigtige retning - overfor dan
skerne.
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Vore stationer beretter nemlig, at man
ge ulykker er sket som følge af turisters
sejlads og badning, og der forventes at
ske mange flere endnu. Disse turister
får ingen information om de farer, der
lurer. De er ofte ukendte med hav
vand og er måske derfor mere letsin
dige.
Her burde turistforeningerne og hjælpe
organisationerne sætte ind. Hver red
ningspost burde forsynes med gode råd
og advarsler på engelsk og tysk, og det
ville ikke være for meget, om man ved
grænseovergange eller sammen med tu
ristbrochurer og lejekontrakter for som
merhuse udleverede en lille brochure
med baderåd.
Når man som gæst besøger en virksom
hed, er det en selvfølge, at man in
strueres i mulige farer og eventuelt får
udleveret sikkerhedsudstyr. Når man
besøger et land, burde det samme være
en selvfølge. På længere sigt kan vi
ikke være bekendt, at Danmark måske
får ry for at være et land, hvorfra man
ge turister aldrig vender tilbage.

Søulykker i Danmark
i årets første 7 mdr.:
Område

antal

NORDJYLLAND
Vesterhavet
NORDJYLLAND
i øvrigt
MIDTJYLLAND
Vesterhavet
MIDTJYLLAND
i øvrigt
SØNDERJYLLAND
Vesterhavet
SØNDERJYLLAND
i øvrigt
SYDFYN + øerne
NORDFYN
ODSHERRED
NORDSJÆLLAND
Kattegat
SJÆLLAND
Øresund-Køgebugt
SJÆLLAND
i øvrigt
LOLLANDFALSTER
BORNHOLM

1 ALT

212

Ulykker
med
både

Efter
søgnin
ger

12

4

4

12

7

5

5

1

0

7

4

10

0

0

0

1
5
4
2

3
1
23
6

3
3
0
3

10

4

6

4

12

5

11

13

2

4
0

7
1

8
0

77

86

86

Bade- og
drukne
ulykker

Til disse ulykker har der været rekvireret frø
mandsassistance i 80 tilfælde.

Statens Brandskole 1970-71
Statens Brandskoles beretning for 197071 er netop udkommet. Undervisningen
på skolen omfatter nu i alt fem kurser,
nemlig brandinspektørkursus, befalings
mandskursus, brandmandskursus, røg
dykkerkursus og suppleringskursus. Be
retningen viser, at befalingsmandskur
set stadig har det største elevtal. I be
retningsåret har 220 brandfolk været på
skolebænken, hvoraf de 121 var fra
korpset. Korpset beslaglægger således
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55 % af skolens kapacitet. Derudover
var deltagerne fra kommunale og fri
villige brandværn, Civilforsvaret, mili
tæret m. fl. Skolens driftsbudget var for
beretningsåret 530.000 kroner, og til
skolen er nu knyttet skolechef, chef
instruktør, overassistent og 38 time
lærere og hjælpeinstruktører. At brand
skolen nu hører under Statens Brand
inspektions auspicium skal nævnes for
fuldstændighedens skyld.

Læste De i sidste nummer?

Debat oplæg

Reddertillidsmand:

Ledelses- og vagtstueproblemer
må løses først, hvis vi skal
bidrage til rationalisering
15 siders debatoplæg i juni og juli nummeret af Meddelelser har givet anledning til at
fastslå, at korpset ikke lever en problemfri tilværelse, men at der på den anden side er
ideer og forslag nok til, at vi måske kunne gøre det. Noget rigtigt er der dog i, at
korpset sikkert kunne undgå en del problemer i såvel økonomisk som organisations
mæssig henseende, hvis vi skrinlagde det ofte traditionsbundne syn på virksomheden og
koncentrerede en del ressourcer om at undersøge, vurdere og evt. gennemføre de effek
tiviseringsforslag, der udvikles blandt korpsets 4000 medarbejdere. Med den hensigt
lancerede vi artikelserien „Rationalisering eller lade stå til“. Som et modstykke til dette
debatoplæg har vi diskuteret de problemer og ideer, artikelserien gav udtryk for, med en
medarbejder.
Vi tog til Lolland-Falster og talte med:

Redder Bent Christensen,
Nykøbing Falster
Ansat i 1959. Alder: 35 år.

Tillidsmand for redderne i Nykøbing F.
Medlem af Regionsnævn og Virksomhedsnævn.

Debatoplægget

Vi spurgte indledningsvis Bent Christen
sen, hvordan korpsets debatoplæg er blevet
modtaget blandt medarbejderne?
- Det har selvfølgelig medført en del
diskussioner, men umiddelbart tror jeg
ikke, alle har fattet meningen med de
mange forslag. Personligt synes jeg, at der
er flere gode ting i oplægget, men det
kræver en bred debat med kollegerne,
førend man har fået belyst problematik

ken. Derfor vil jeg drøfte hele oplægget
med kollegerne ved næste reddermøde på
stationen.
Holder I reddermøder på Lolland-Falster?
Ja, i Nykøbing F. vil vi inden det egentlige
månedsmøde med stationsledelsen holde et
møde for alle redderne. Derved sikres, at
alle problemer kommer frem, idet leder
panelets tilstedeværelse ellers kan virke
hæmmende på den fri meningsudveksling.
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Ikke alle bugseringer afvikles på en
hurtig og effektiv
facon. Der er spild
tid som følge af
fejldisponeringer
m. v. Men fart
skrivere og andet
godt er ikke løsnin
gen, mener redder
tillidsmanden.

Rationalisering

Overenskomstforhandlingerne kostede 15
mill. kr. Bør kunderne betale hele gildet eller kan der rationaliseres internt?
Vi har jo set, at abonnementerne allerede
er blevet dyrere, men det er fortsat en
billig pris i forhold til den service, vi yder.
Men flere penge kunne sikkert også opnås
ved at forhøje brandoverenskomsterne i
mange kommuner. Generelt set tror jeg
gerne vore kunder vil betale en høj pris
for vore ydelser, når bare vi er effektive
på den måde, at det mandskab og materiel,
vi betjener dem med, er i orden. Som et
eksempel kan nævnes, at vi har tegnet
mange lastvognsabonnementer efter ud
stationeringen af en Scania-bjergningsvogn. Men herudover vil jeg med hensyn
til fremskaffelse af de 15 mill. kr. hævde,
at der kan rationaliseres internt.
Hvor kan der rationaliseres på statio
nerne?
Hvis redderne skal bidrage til en rationali
sering gennem en mere effektiv afvikling
af de mange assistancer, må der først fin
des en løsning på ledelses- og vagtstue
problemerne. Med hensyn til stationsledel
sen mener vi, at den i virkemåde ikke er
fulgt med tiden. Alene på den tekniske side
lærer redderne stadig noget nyt gennem
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kurser på rednings- og brandskole. Men
hvordan når de nye metoder ud til de
ældre ledere på stationerne? En efterud
dannelse af lederne på mange områder
ville sikkert være gavnlig - ikke mindst
for lederne selv. I øvrigt mener jeg, at der
er for mange ledere på nogle stationer.
Derved bliver vi færre til at køre alle
turene, og belastningen koncentreres på en
forholdsvis lille styrke til trods for, at
stationen tæller omkring 50 ansatte. Selv
følgelig bærer redderne også en del af
skylden for, at samarbejdet med ledelsen
ikke altid er godt. Men hvis redderne skal
være interesserede og motiverede for deres
arbejde, må initiativet komme fra lederne.
I øvrigt er korpset meget large over for
personaleproblemer på lederplan. Det er
sundt for klimaet, men sikkert også dyrt.
Hvilke vagtstueproblemer hentydes der
til?
Som bekendt er hele stationens virke sty
ret fra vagtstuen, så derfor må dette led
aldrig svigte, hvis vi skal virke effektivt.
Det er dog rigtigt, når det nævnes, at vi
har megen spildtid i løbet af en dag. Og
ofte skyldes det dårlig tilrettelæggelse af
kørslen. Enten er vagtmestrene overbe
lastede eller måske er deres kvalifikatio
ner ikke tilstrækkelige. Vagtmestre må

være folk med udpræget talent for sådant
arbejde, og de må til stadighed uddannes.
Hvad kan det nytte, at de tekniske vagt
stueredskaber er avancerede, når de ikke
kan betjenes rigtigt. Vagtmesterstillinger
er ikke retreteposter for ældre, svagelige
eller ukvalificerede reddere. Det skal være
folk, der er 100 % sikre i deres disposi
tioner. Og de skal forstå at samarbejde
med redderne ude i marken og således
have forståelse for vore problemer. Selv
følgelig skal kunderne primært betjenes,
men mange uoverensstemmelser mandska
bet imellem kunne undgås, hvis kørslen
var koordineret og planlagt rigtigt. Vogn
udnyttelsen er til tider dårlig. Det afhæn
ger af, hvilken vagtmester der disponerer.
Den ene dag har vi altid 2-3 patienter
med i en „lillevogn“ - den næste dag
kører vi konsekvent med 1 - og så skal
der jo blive travlt.
Regionsplanlægning

Først og fremmest må alle reddere gen
nemgå det såkaldte motorkursus. Der
efter kan man f. eks. som her på LollandFalster give hver redder en lille værktøjs
kasse, som han selv har ansvaret for. Her
ved sikres, at vi altid har det fornødne
værktøj, og at vi kan reparere mange små
ting. I øvrigt er antallet af reparerede
biler sikkert blevet større efter afskaffel
sen af kørepengesystemet. Nu vil man
hellere snavnes lidt til for at undgå en
„Københavnertur“ kl. 3 om natten. Og
endnu flere vogne ville sikkert blive re
pareret, hvis redderne engang imellem
fik lidt ros og et skulderklap, fordi de har
ydet en god service og sparet korpset for
en lang bugsering. Med hensyn til uddan
nelsen generelt synes jeg, at den i for høj
grad beror på tilfældigheder. Vi kender
eksempler på reddere, der har været ansat
i indtil
år og aldrig har været på skole.
Der bør være en ensartet uddannelse, der

Har regionsopdelingen på Lolland-Falster
med bl. a. fælles administration og ko
ordinering på ledelsesplan styrket sam
arbejdet stationerne imellem?
Ja, det er blevet bedre - men der mangler
en del endnu, førend det kan siges, at vi
virker som en enhed. Stationerne burde
bl. a. kunne styres fra én vagtcentral.
Ideen med regionsplanlægning synes god.
Falckoliner

Skal vi have piger til at varetage vagt
central- og administrationsarbejde og lille
vognskørsel på deltid?
På vagtstuer og kontorer er ideen ok. Der
mangler kvalificerede medarbejdere til
kontorjobs. Det er ikke smart at have en
fuldt uddannet vagtmester til at stå og ud
levere forbindsstoffer en hel dag. Med
hensyn til „lillevognskørsel“ vil jeg tvivle,
men i øvrigt ikke afvise, at det er en mu
lighed for at få deltidsarbejdskraft til så
danne specielle opgaver.
Autohjælp

Kan autohjælpen effektiviseres ved at ud
stationere flere vejpatruljer med mekani
kere?

Dyretransporter er steget væsentligt I antal. Men
kun i få tilfælde er behovet for transport med
dyreambulance påkrævet som her, hvor st. Hille
rød har indfanget en lille sælunge.

183

må kunne kontrolleres fra hovedkontoret.
Og redderuddannelsen bør også omfatte
kursus på brandskolen.
Produktionshemmende
foranstaltninger

Kan fartskrivere effektivisere kørslen eller
vil kørende vogninspektører være produkti vi te tsfrem m en de?
Fra enhver redder tror jeg der vil være
modstand mod sådanne foranstaltninger.
Det er ikke den vej, vi skal for at for
bedre tillidsforholdet mellem ledelse og
medarbejdere. At ledelsen har ansat per
sonale, de ikke stoler på, svier til dem
selv. I den forbindelse bør det nævnes, at
korpset sikkert kunne opnå et mere kvali
ficeret mandskab, såfremt udvælgelsen
ved nyansættelser blev foretaget lidt mere
omhyggeligt. Vi skal bruge folk, der først
og fremmest har interesse for opgaverne,
idet dette er forudsætningen for at yde
god service. Og med den løn, der betales

i dag, kan korpset godt tillade sig at
styrke kravene til nyansatte og sortere an
søgerne lidt bedre.
Overenskomsten

Er redderne tilfredse med deres nye over
enskomst?
Vi har opnået en grundløn, som jeg tror
alle er tilfreds med. Vi behøver ikke mere
at tage en del overarbejde for at opnå en
pæn løn, men selvfølgelig er der ting i
overenskomsten, som vi gerne havde set
et andet resultat på. Det gælder specielt
vagttiden. Vi har i Nykøbing F. 3-skiftevagt, og den fungerer udmærket. Men
døgnvagterne kan være en belastning. Der
for må kommende arbejdstidsreduktioner
komme til udtryk ved en reduktion af
24-timers-vagten. Ideen med flere dag
vagter på skiftehold er god, og den kan
med fordel også anvendes i provinsen.
I øvrigt mener jeg, tiden er inde til at
sætte en stopper for den forskelsbehand-

Ungredderordningen har en fremtid i korpset, fordi vi sikres medarbejdere med interesse for faget.
Måske er disse 4 gutter - på besøg i Ikast - ungredderemner om nogle år.
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ling, der hersker mellem København og
provinsen. Det er vort eget problem, men
det må kunne løses, så vi kun har en over
enskomst eventuelt med Reddernes Lands
klub som fagorganisation.
Skal man vende tilbage til produktivitets
fremmende lønsystemer?
At vende tilbage til et „gulerodsprincip“
med kørepenge eller hvad, man kalder det,
vil ikke være noget fremskridt. Ved at
sortere folk lidt bedre vil de tilovers
blevne forstå, at der også skal arbejdes,
selv om man har fast løn.

Abonnementer

Redderne har en nær kontakt med abon
nenterne gennem de mange assistancer.
Mener du på denne baggrund, at korpset
i dag sælger den rigtige vare til den rigtige
pris?
Ja., absolut - der er jo næsten ikke noget,
vi ikke hjælper med. Det seneste med dyr
til ambulant behandling forekommer lidt
pjattet. Jeg synes, at abonnenterne i dag
er meget fordringsfulde, og at korpset
imødekommer dem på alle områder uden
at tænke på, at det er os, der skal klare
skærene, hver gang klokken ringer. Men
det må jo være nødvendigt for at kunne
sælge flere abonnementer.
Salg

Hvad med vore salgsmetoder?
Jeg tror, det er let at sælge abonnementer
i dag. Det med at stemme dørklokker er
forbi mange steder i provinsen. En stor
del folk kommer ud på stationen og får
ordnet tegningen, men selvfølgelig har
akkvisitøren ofte haft kontakt med ved
kommende tidligere. Om salgsmetoderne
er rigtige, kan jeg ikke bedømme, men
akkvisitørerne tjener i hvert fald godt.
Vognparken

Er redderne tilfredse med de biler, der ud
stationeres i dag?

Med hensyn til ambulancer må svaret
være nej. Fiat- og Transit-ambulancerne
er en misforståelse. Det er varevogne, der
ikke er egnet til patienttransport. Og at
blive overhalet af små personvogne ved
ambulanceudrykninger er ingen spøg.
Vogne som Mercedes og International er
hensigtsmæssige til dette formål. På kran
vognsområdet er forholdene bedre. Lad
vognene er gode og kan benyttes ved 80 %
af alle assistancer, og hvis de monteres
med grill er de endnu bedre. Men hvorfor
skal det være Ford-biler? De har gode
køreegenskaber, men vi har et hav af repa
rationer på dem. Det er ofte kun bagateller,
men vognene må alligevel tages ud af drift
en vis tid. At Scania-vognene derimod er
helt uovertruffen skal nævnes for fuldstæn
dighedens skyld.

Ungreddere

Har ungredderordningen en fremtid i
korpset?
Den største fordel ved ungredderordnin
gen er at vi udelukkende får mandskab,
der er interesseret i deres arbejde. Ung
redderordningen er god og bør udbygges.
Blot må man ved ansættelser tage i be
tragtning, at den unge mand må være om
kring 18 år - af hensyn til førerbeviser og have en god fysik. Hvis det er tilfældet
kan de sagtens deltage på lige fod med
redderne i udrykningen.

Demokrati

Demokrati på arbejdspladsen er indført,
men rent aktivitetsmæssigt i sin vorden.
Hvilke forventninger stiller du til DPA?
Jeg tror kun det er få, der indtil nu har
sat sig rigtigt ind i forholdene omkring
demokrati på arbejdspladsen. Men person
ligt tror jeg, at det er korpsets eneste ud
vej for at få frembragt en interesse og
korpsånd - så vi ikke havner i et kedeligt
fabriksmiljø. Jeg kan kun sige, at det teg
ner godt her på Lolland-Falster.
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Frømænd

Til slut en kommentar om din kæphest,
frømandstjenesten?
Jeg mener, at korpsets frømandstjeneste
bør udbygges gennem aftaler med det of
fentlige i lighed med bådaftalerne. Vi har
i dag ingen direkte forpligtelse i så hen
seende, men publikum forventer, at der
sker noget, når vi ankommer med en frø
mandsvogn til en drukneulykke. Rent mo
ralsk føler vi reddere i hvert fald en for
pligtelse.
jea

Efterlysning

- Når vi møder med frømandsvogn og båd, for
venter folk, at vi kan iklæde en frømand og starte
en eftersøgning af forulykkede.
(Foto Ekstra-Bladet)

Hvis nogen kender ham,
så ring til os.

DSB har bedt os efterlyse en Falckmand, der i civilt antræk var passager
på tog nr. 322 den 26. maj 1971.
Pågældende tog kører på strækningen
Struer-Viborg. Omtalte dag kom toget
på strækningen Viborg-Ravnstrup ud
for et sammenstød med et modkøren
de tog. Klokken var omkring 9.30.
En Falck-mand i civil ydede en god
indsats over for de chokerede passa
gerer, ligesom han hjalp den eneste
tilskadekomne ved uheldet.
Pågældende Falck-medarbejder bedes
venligst henvende sig til Fællesfor
bundets sekretariat i København, (01)
15 83 20, lokal 238 (Kjær), således at
DSB kan få lejlighed til at takke ham
for indsatsen.

Redningsvogn med idé i

Stationerne Ballerup og Ringsted har
fået nye redningsvogne. Der er tale om
Taunus Transit 1250 modeller, der i
forvejen findes som redningsvogne på
nogle af vore stationer.

Men i Ballerup og Ringsted har man
bygget vognene op på en god og hen
sigtsmæssig måde, som utvivlsomt kan
benyttes andre steder. Vognene præsen
teres på de næste sider:
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BALLERUP
I Ballerup har man tidligere haft en
ombygget ambulance som rednings
vogn. Men da den ikke kunne mere, fik
man ingen ny før nogle år senere. Bal
lerups redningsvogn har følgende op
gaver:
Udrykning med frigørelsesværktøj til
trafikulykker
Redningsenhed, anvendelig side
løbende med brandslukning

I overensstemmelse hermed indrettede
man vognen. Som det fremgår af ind
holdsfortegnelsen, er det lykkedes at
anbringe meget udstyr i den forholds
vis lille vogn. Så meget, at den næsten
kan det samme som tidligere tids rul
lende redningsstationer.
Det primære ved opbygning og indret
ning er, at materiellet er let tilgænge
ligt, takket være hylder i siderne og en
midtergang.

Pakningsliste for Ballerups redningsvogn:
1 stk. 2-delt letmetalstige.
2 stk. neonlygter (Wiplux)
2 stk. sikkerhedsveste (for eget mand
skab)
1 stk. 12 kg pulverslukker (TOTAL)
1 stk. håndsprøjte (VAND)
1 stk. aspesttæppe
1 stk. forlængerkabel til projektør
2 par brandhandsker
1 stk. kortslutningsstang i tre dele
4 stk. fiberhjelme
3 stk. skovle
2 stk. spader
2 stk. hakker
2 stk. små kulskovle
1 stk. kost
2 stk. redningsveste (ELVSTRØM) for
drukkenulykker
1 redningskrans med 15 m nylonline
1 stk. taske med 220 m nylonline (red
ningsline)
2 stk. bælter med issyle
2 sæt advarselsskilte til brug ved
trafikulykker
2 kass. m. batterier til advarselslys
1 kass. m. stænger til advarselslys (blå
rotorer)
1 stk. treben til projektør
1 stk. sammenklappelig båre I pose
2 stk. tæpper
1 stk. stålbrækstang
1 stk. forbindingskasse
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1 sæt mm BELZER værktøj
1 stk. taske m. ventillationspose +
1 stk. vandpumpetang
to liter iltflaske m. armatur
1
stk. knibtang
div. planker, klodser og kiler
1 stk. universaltang
1 stk. Homelite, 4 stk. lamper for do.
1
stk.
skævbider
yder 1300 W ialt, og 3 stk. forlængerled
1 stk. søgerbor
ning deraf en m. fordelerkasse
1 stk. spidsmejsel
1 stk. kasse m. el værktøj
2 stk. fladmejsel
1 stk. kasse m. elevatorgrej
1 stk. lille muggert
2 stk. ophalerliner
1 stk. hammer
2 stk. livliner
2 stk. stjerneskruetrækker forsk, str.
1 stk. komplet skærebrændersæt
5 stk. aim. skruetrækkere i forsk, str
Hydraulisk værktøj
1 stk. 15" skiftenøgle
Hydraulisk pumpe m. slange
1 stk. 10" skiftenøgle
1 stk. 20 ton donkraft for do.
1
stk. 8" skiftenøgle
1 stk. lille næb for do. (750 kg)
1 stk. 6" skiftenøgle
1 stk. stor næb for do. (1500 kg)
2
stk. stemmejern forsk, str.
1 stk. rund stålkrave til 20 ton donkraft
1 stk. stilet stiksav m. ekstra klinger
1 stk. dunk m. vædske (hydraulisk)
1 stk. ALLWAY stiksav m. ekstra klin
1 stk. vædskekande
bruges for metaller
1 stk. 10 ton donkraft m. sving
2 stk. 1" bjælker
1 stk. 5 ton donkraft m. sving
1
stk. brandbælte m. karabinhage
1 stk. stor rørtang
1 stk. redningsline
1 stk. boltsaks
1 stk. rebtalje
1 stk. pladesaks
2 stk. kroge for dræg
1 stk. pionerøkse
1 stk. tovværk (stor)
1 stk. fuksvans
1 stk. tovværk (lille)
1 stk. lille snade
1 stk. IV2 m wire
1 stk. lille økse
1 stk. 4 m wire
1 stk. koben
1 stk. mappe m. trykbandager
1 stk. stiksav
1 stk. nedstrvaer m. ekstra klinger
1 sæt tomme BELZER værktøj

RINGSTED
I Ringsted var problemstillingen en an
den. Her er der ikke tale om en udryk
ningsenhed til en større brandstation,
men om en enhed til en mellemstor red
ningsstation uden brandslukningsfor
pligtelser. Som følge heraf blev behovet
analyseret til:

Derfor er Ringsted-redningsvognen ud
styret med noget så nyt som en 200 liter
vandtank og 10 liter friskluftbeholder,
der tilsammen giver mulighed for tryk
luft-vandslukning i 10 minutter. Det er
tilstrækkeligt, indtil brandvæsenet med
dets tunge køretøjer når frem, og kan
foretage den egentlige slukning.

Udrykning med frigørelsesværktøj og
mindre brandslukningsudstyr til tra
fikulykker, bilbrande etc.
Redningsenhed til storm- og vand
skader m. v.

Tegningen nedenfor viser placering af materiel
let i Ringsteds redningsvogn. På billedet til højre
er vist, hvordan vandsugeren kan anbringes i
midtergangen i materielrummet. En hensigtsmæs
sig og fiks løsning.
8 meter redningsstige

Afspærringsmateriel og advarselsbl.ink1

•Presenninger, nødbåre og strålerør

Projektører og lysmaterie
^Baljer og absorberingspulver

Homel ight-l ysanlæg

Motorsav

Skovle og koste

■'ærringsstænger

Håndværktøj og ildslukkere

7(81) (Hydraulisk fr igøre I ses~7~ ■ — -—OlYlbJ værl
ft

SIDDEBÆNK. Nedenunder en 200 liter
vandtank med forbindelse til en 10
liter luftbeholder. Derudover findes
D-slangez strålerør og skumrør.

Vandsuger
(kan spændes fast i midten)
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Eftertryk af:

Medlemsblad
for

^randinspektørforeninqen.
Udgaar 12 Gange aarlig og for
sendes franko til Medlemmerne.

Nr. 2. Aarhus. 1907.

Redningkorps i København.
Under mit Ophold i København besøgte jeg A/S Kø
benhavns & Frederiksbergs Redningskorps Vagtstation 1,
der er bleven oprettet af den kendte Direktør Falck og er
beliggende i Ny Kongensgade 15.
Meningen med dette
Foretagende er at afhjælpe et Savn, som Udviklingen har
ført med s;g herhjemme, og som alt har bestaaet sin Prøve
i Udlandets større Byer, Eaavel i Amerika som i Europa.
Stationen er indrettet saalodes, at den efter et Minuts For
løb er færdig med sine Forberedelser til Udrykning, hvad
enten det gælder en Ildebrand, en Oversvømmelse eller
anden Skade, hvor hurtig Hjælp fordres. Hvor ofte erdet
ikke Tilfældet; at en Ejendom i Ildebrandstilfælde ødelægges
mere af Vand end af Ild, og her vil Redningskorpset kunne
gøre Fyldest ved med sine Apparater at aflede Vandet, saaledes, at det ikke trænger ned gennem de øvrige Etager,
mens straks optages af Svabere, Sugere og Pressenninger og
føres ud gennem Vinduerne ned paa Gaden. Mangen Ejen
dom vil vistnok i Vinterens Løb, hvor de Heste Uheld ved
Va.idrørernes Sprængning indtræffer, faa Brug for Rednings-

Bilag forsendes efter Overenskomst.
Inserater 20 0. for hver Petitlinie.

En Fremvisning paa Biludstillingen i Tivoli
iaftes.

Gcntoite Bilnprojte oz lte<lnfng*k<u-|>het viwcH i 4 irkxuuiheil.

korpsets hurtige og flinke Betjening og
derved undgaa større Ødelæggelser og
Udgifter. ^Indtræder der større Uheld
eller Katastrofer vil Redningskorpset
straks være paa Pletten og dets Mand
skab se sig i Stand til at forbinde den
Tilskadekomne eller udgrave den Om
komne af Ruinerne, ligesom det ved
større Ildebrande sætter sin Indsats paa
at redde alt, hvad reddes kan og i kri
tiske Situationer forøger ßin Styrke ved at
antage Folk, som maa underordne sig dets
kyndige Ledelse, hvorved der er al Udsigt
til at formindske Ulykkerne og Ødelæggelserne. Som man ser
ligger der en hel Del Filantropi i den ny oprettede Virksomhed,
som uden Tvivl hurtig vil vokse sig stærkt og. vinde
samme Sympathi hos Befolkningensom selve Københavns
Brandvæsen. Dets energiske Chef borger i hvert Fald der
for, og det er ham en Fornøjelse at vise hver enkelt lille
Del, der passer ind i det store Apparat. Naar Allarmklokken lyder, er Mandskab og Rekvisitter paa Plads og Auto
mobilerne snøfter klar til Udrykning i mindre end et Minut.
Det vil som sagt snart vise sig, at Hr. Falck s Rednings
korps bliver lige saa uundværligt her paa Landjorden, som
den Switzerske Entreprice er paa Søen, og det har allerede
vist sig, at dot har vundet Publikums Anerkendelse.
Skulde der ikke, være Brug for noget lignende i Pro
vinserne ?

Springborg.
(Formand for foreningen i en menneskealder)
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(Tegning, Berlingske Tidende)

NORD
EUROPAS
BEDSTE
SØALARM
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Fredag den 18. juni var en spændende
dag for stationsleder Arne Olsen i Hel
singe. Præcis kl. 15.00 skulle den første
af i alt 60 radioalarmeringsposter ved
nordkysten indvies. Efter den første
kommer dog ikke de øvrige 59 på én
gang. Man indhøster erfaringer med
12 stk.
Som altid ved et større arrangement
var der en hektisk stemning i timerne
før indvielsen. TV havde meldt sin
ankomst kl. 12, og direktøren for
Dico Raclio, Kruse, kørte rundt og
trimmede sendere og modtagere, så
ledes at det eneste, der var at vise frem

ilLlELl
DR0HMIN6MØILE •

____
HORHBÄK

REDN/NGSSTANDERE

REDNINGSSTATIONER
MED BÅDE

i Helsinge, var et stort hul, hvor mod
tageren skulle sidde. Handelsafdelingen
havde også problemer med leveringen
af det bestilte materiel, så det mest
nødtørftige kunne kun lige nå at kom
me til premieren. Og så indtraf der et
uheld med radioforbindelsen, der let
kunne have ødelagt arrangementet. Men
alt lykkes på en Falck-station, og da
borgmester Sv. Grønkjær fra Helsinge
skulle prøve det nye system, lykkedes
det faktisk at få en ambulance og kran
vogn til stedet i løbet af 6-7 minutter.
En livredder skulle forestille at være i
vanskeligheder ude på havet. Det blæ

HELSINGØR

ste med vindstyrke 8 - så stærkt, at
Dory-båden med de to reddere om bord
fik en „skæv“ sø, så motoren satte ud,
og båden blev halvfuld af vand. Men
de to friske Helsinge-reddere klarede
sagen med bravour og to årer. Næsten
alle syntes, at arrangementet klappede
fint - og det væsentligste må være, at
vi har været med til at få etableret et
af Nordeuropas fineste alarmsystemer
til drukneulykker.
Som sædvanlig, når det gælder om at
præsentere noget, der har med Falck
at gøre, må det største ønske være, at
det bliver lidet efterspurgt.
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RÅDHUSVEJ 3

3200 HELSINGE

BORGMESTERKONTORET

TELF. (03)29 48 00, lok. 2J9

klå/ek

GIRO 8413

Dato:

De danske Redningskorps,
Direktionen,
Falck-Huset,
Polititorvet,
'I567 København V.

9.

juli I97I.

Journ. nr.
Bedes anført ved cvt. honvendelso

Vedr.: Assistance til Redningstjenesten ved Nordsjællands Kyst.

Udvalget for de fem kommuner, der nu er omfattet af den nye stærkt
udbyggede redningstjeneste for Kattegat-kysten i Nordsjælland, ønsker
hermed efter den foretagne indvielse af redningstjenesten at fremsætte en

tak til redningskorpset for vejledning og assistance i denne vigtige sag,
og især ønsker man at fremhæve stationsleder Arne Olsens ganske særlige

indsats, som har været af den største betydning for, at sagen i det hele
taget har kunnet gennemføres.

På udvalgets vegne har jeg indstillet, at der ydes Arne Olsen et
engangsbeløb som en beskeden sum til dækning af lians arbejdsindsats, der
er gået langt ud over hans almindelige tjenestetid og med , hvad der med

rimelighed har kunnet forlanges af ham som stationsleder her i Helsinge.
Samtidig bringer man korpsets direktion en varm tak for udvist for

ståelse og interesse for de særlige problemer, der er knyttet til redningstjenesten,
og for den bistand der er ydet det sagkyndige udvalg i form af bistand også
fra distriktslederne Kai Olsen og E. Johnson.
I£qd vejnlig hilsen

A-’.C\V\\W
Chr. Grønkjær^
borgmester. 1
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BREVE UDEFRA
BRAND

TAASTRUP MOTORMØLLE
Juli 1971
Hr. stationsleder L. E. Andersen,
Falck & Zonen, Taastrup.
Vi beder Dem modtage vor tak for Deres, Deres mandskabs og alle øvrige
deltagende brandkorps’ indsats hos os den 21. f. m., og vi beder Dem ven
ligst foranledige, at medfølgende „røgpinde“ bliver fordelt til de stationer og
brandkorps, der var beskæftiget med slukningen af branden.
Taastrup Motormølle
Stationsleder Andersen, Taastrup: Der var tale om en større brand i 3 stok
værk med melsække, maskiner og træ. Stationerne Taastrup, Rødovre og
Gladsaxe deltog sammen med IfS Glostrup Brandvæsen. Samarbejdet på
brandstedet var prima. Vi skar ilden af, således at den ikke nåede siloer og
øvrige bygninger. Det lykkedes os at begrænse skaderne ved at angribe ilden
fra tre sider.

Hr. direktør Arno Andersson,
Falck-Gaarden, Aarhus.
Den 5. januar i år opstod der brand i mit hus på Badevej. Vi tilkaldte FalckZonen, der ved en hurtig indsats bragte ilden under kontrol på et kritisk tids
punkt.
Den dygtighed og hjælpsomhed, der blev lagt for dagen, var imponerende, og
nu, da vi har overstået udbedringen af skaderne, vil min familie og jeg gerne
give udtryk for taknemmelighed for Deres hjælp.
Med venlig hilsen og hjertelig tak til hver enkelt brandmand.
B. Florian Sørensen
Station Aarhus: Der deltog 10 reddere under ledelse af assistent Birger Palmtoft.
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EKSEMPLER PÄ GOD SERVICE

Nu da kampagnen FLYGTNING 71 er gennemført med det gode økonomiske
resultat, vi alle håbede, sender vi Dem med disse linier en varm tak for det store
arbejde, som Falcks Redningskorps har udført for at gøre indsamlingen til en
succes.
Vi er ganske klar over, at kampagnen har påført Dem et ikke ubetydeligt
ekstraarbejde, og vi er her i Dansk Flygtningehjælp imponerede over Deres
indsats for at gøre kampagnen til den succes, som den blev - et arbejde, som
vi føler har været medvirkende til den stadigt stigende forståelse af flygtninge
problemerne.
Lad os her tilføje en tak fra de tusinder af anonyme flygtninge, som også tak
ket være Deres uselviske medvirken nu igen har fået tændt håbet om en men
neskeværdig fremtid de steder, hvor de har søgt tilflugt på grund af uret og
uro.
Vi siger endnu en gang tak for Falcks Redningskorps’ store indsats i denne
vigtige sag.
Med venlig hilsen
DANSK FLYGTNINGEHJÆLP
Isi Foighel
Arne Piel Christensen
Formand
Generalsekretær
A/S Københavns Handelsbank
Direktionen for
Falcks Redningskorps
Vi vil gerne sige Redningskorpset tak for god indsats under branden i går i vor
ejendom i Vingaardsstræde.
Medfølgende check beder vi Dem venligst anvende til humanitært arbejde indenfor
korpsets rækker efter Deres skøn.
Med venlig hilsen
Aktieselskabet
Københavns Handelsbank
Station Vesterbro: 6 reddere under ledelse af overassistent Eriksen deltog i rednings
arbejdet. (Checken på 2.000 kr. er af direktionen indbetalt til Sophus Falcks minde
legat.)
De Danske Redningskorps
1593 København V.
Efter en regnfuld lørdag og en tvivlsom søndag morgen var vejrguderne os nådige:
solen brød frem og kastede glans over dagens store motions-cykelløb SJÆLSØ
RUNDT.
Den fantastiske tilslutning med 4.100 deltagere gør det klart, at arrangementet nu
er en fastslået succes, og at motionstanken for alvor har vundet indpas. Men uden
Falck-Zonens enestående hjælp og interesse ville arrangementet ikke have kunnet
afvikles så gnidningsløst.
Derfor vil vi med disse linier sige tak til Station Hellerup, der med vanlig punktlighed
foretog de omfattende afspærringer, så Sjælsø Rundt-løbets start- og målprocedure
fungerede perfekt.
Med venlig hilsen
Werner Mårtensson
Berlingske Tidende
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PERSONALIA
ÛdnævnelsËrI
REDDER

Ungredder Tage Brix An
dreasen, Brønderslev, er
udlært pr. 1. august 1971.

VAGTMESTER

Redder Jørn Andersen,
Vejle, er pr. 1. juli udnævnt
til vagtmester på Vejle-sta
tionen.

REDNINGSFØRER
Redder Ejvind Alf Magnussen, Fredericia, er ud
nævnt til redningsfører i
Fredericia pr. 1. juli.
Redder Poul Erik Christen
sen, Hjørring, er udnævnt
til Hjørring-redningsfører
pr. 1. august.

ASSISTENT
Den 29-årige redder Kurt
Petersen fra Otterup er
udnævnt til assistent i Ot
terup pr. 1. august.
Petersen begyndte som re
serve-redder i Otterup i
1967. Han avancerede si
den til fastansat og har til
bragt alle sine Falck-dage
i Otterup. Efter 4 års tje
neste fulgte nu udnævnel
sen til assistent.

4-B-assistenter
Når der holdes assistent
prøve i København, sker
der som regel noget. Den
ne gang var det ikke min
dre end 5 nye assistenter,
der skulle bruges. De 4
kom til B-stationerne, der
i denne forbindelse står
for Ballerup og Brøndby.

reddet ud af en bilmotor,
eller måske i den sidste
tid fra jobbet som fælles
tillidsmand, der medførte,
at han fik tilnavnet „Frankude-af-drift“, fordi han hav
de så mange gøremål, der
skulle passes. Nu er Frank
Pedersen igen i drift-som
assistent i Brøndby.

Axel Worm, 40 år, 5 års
anciennitet, begyndte som
redder i Ballerup. Han har
gennemgået alle tænkelige
kurser på Redningsskolen
og Statens Brandskole.
Han er også kendt som
„dr. Dams elev“ i den nye
Falck-film. Nu er han altså
assistent i Ballerup.

Hans Jørgen Hansen, red
ningsfører i Køge, 31 år.
Hans Jørgen Hansen har
været i Falck siden 1961,
begyndte som reserve i
Sorø og fortsatte som red
der i Køge, hvorefter han
i 1961 blev redningsfører.
Hans Jørgen Hansen er
meget godt kendt med
korpsets forhold, takket
være sin tid ved vagtbor
det i Køge og på vagtme
sterkursus. Han har passet
fjernbugseringscentralen
på Hovedvej A2, og med
sin udnævnelse til assi
stent i Brøndby er han nu
blot rykket lidt længere
nordpå i noget af station
Køges gamle distrikt.

Poul Villy Christensen er
33 år og har været i korp
set siden 1959. Han be
gyndte sin karriere som
redder på Amager, kom
derefter til Ballerup ved
stationens åbning i 1961,
tog et lille smut til Ran
ders i 1964, men kom til
bage til Ballerup for at
blive vagtmester. Siden er
altså fulgt udnævnelsen til
assistent på Ballerup-stationen.
Frank Pedersen, 36 år, 11
års anciennitet. Har siden
sin ansættelse i 1960 væ
ret redder på station Ve
sterbro og har således væ
ret en af denne stations
faste medarbejdere. Frank
Pedersen har været med
til lidt af hvert, han huskes
måske fra det store bille
de med katten, der blev

Den 5. assistent bliver i
Rødovre. Det er Lau Lar
sen, der er 35 år gammel
og har været i korpset si
den 1962. Lau Larsen bebyndte som redder ved ZR
i Glostrup. Senere kom han
til Rødovre som redder,
blev i 1970 redningsfører
samme sted og er altså
nu assistent. Larsen er
kendt for sit gå-på-mod og
friske væsen, der sikkert
vil hjælpe ham i hans nye
lederjob i Rødovre.
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Flere patienter i samme vogn
Foranlediget af en klage skal vi påny ind
skærpe, at flere patienter kun må køres i
samme vogn, såfremt de er indforstået her
med, eller vi er rekvireret til kun at køre
een tur.
Det er helt OK at kombinere turene - det
nedsætter ventetider, og patienterne er som
regel glade for at have nogen at snakke
med. Men protesterer en patient eller abon
nent må en ny vogn fremskaffes - også selv
om det er en langtur.

Medicinskab
Et nyt medicinskab har set dagens lys. Det
kan næppe undre nogen, at det er mere
præsentabelt end det gamle. Det nye skab
er af plastic med spejl i lågen. Og som
noget helt nyt meddeler hr. Lindehammer,
at det også kan indeholde medicin.

Udrykningskørslen
Som Loch Ness uhyret efterhånden er ble
vet en skrøne i agurketiden, er det med
udrykningskørsel. Omtrent hvert andet år
stiller en læge forslag om afskaffelse uden at kunne stille noget alternativ, der
med blot nogenlunde sikkerhed kan redde
tilsvarende antal mennesker som det nuvæ
rende system.
Sidste skud på stammen er læge Palle
Gad fra Arhus. Det skal retfærdigvis ind
rømmes, at dr. Gad har gjort et stort styk
ke arbejde for at finde ud af, at der er en
gevinstside og en tabsside ved udryknings
kørslen med ambulancer. Men materialet er
spinkelt, for der sker egentlig ikke rei
mange ulykker, så det er svært at kon
kludere. Vi mener, at dr. Gad har draget
for vidtrækkende konklusioner, idet han
har givet tabssiden en meget stor over
vægt.
Nu fortsætter diskussionen nok et stykke
tid, og så dør den igen. Tilbage vil stå
spørgsmålet, hvorfor det altid er ambulan
cekørslen, der skal diskuteres. Den inde
holder dog en faktor - menneskeliv - der
er svær at vurdere i et gevinst- eller tabs
regnskab. Hvorfor diskuteres aldrig, om vi
skal lade forbryderne løbe, hvis politiet
kun må køre som almindelige mennesker,
eller om vi skal lade husene brænde, me
dens brandkøretøjerne stille og fredeligt .
ster ud til stedet. Her er der ofte kun tale
om materielle værdier, som forsikringssel
skaber - og dermed os allesammen - skal
betale.
Måske skyldes den manglende diskussion
simpelthen, at kun nogle få mennesker specielt indenfor lægernes rækker - i det
hele taget opfatter udrykningskørslen som
et problem - og har tid til at ofre måneder
og år på at få det lille problem blot nogen
lunde konkretiseret.
Abonnementsafgiften
Som det er meddelt i cirkulære, er abonne
mentsafgiftens reguleringstillæg nu 72 %.
Den totale forhøjelse af abonnementerne
andrager godt 10 %, hvilket svarer til abon
nenternes bidrag til de samlede lønstignin
ger incl. den nye dyrtidsportion pr. 1. sep
tember.

Autoforsikringsklubben
Medlemmerne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Autoforsikringsklubben FalckZonen i henhold til lovenes paragraf 9 med følgende
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant samt revisor.
(Næstformand og kasserer er på valg).
6. Eventuelt.
Generalforsamlingen holdes fredag den 10. september kl. 19.30 på Park Hotel ved Banegården
i Odense.
Forslag til behandling efter punkt 4 må være bestyrelsen i hænde seriest d. 1. september 1970
Bestyrelsen
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Mødeteknik
Der holdes alt for mange møder, uden
nogen som helst anden grund, end at der
er gået en måned siden sidste møde.

Vor rationaliseringsekspert:
- Aldersfordelingen her i firmaet er elen
dig. Ikke nok med at man nu giver pen
sion, man sørger også for, at medarbej
derne ældes i en fart ...
Godt råd i september
Lad være med at forsøge at forandre en
piges mening - lad hende selv have for
nøjelsen

Dobbelt hjælp
En af mit firmas store lastbiler var en
dag gået i stykker og skulle på værksted.
En af Falcks kranvogne kom og skulle
hente den, men da Falck-manden havde
fået løftet den op med kranen, knækkede
trossen, og vognen faldt ned igen.
Falck-manden kløede sig i nakken og
sagde: - Hvad gør vi nu?
- Du skulle ringe efter Falck, sagde jeg.
- Det gør vi altid, når der er noget i
vejen.
- Det var for resten en idé, sagde han,
og så ringede han.

Jørgen Falck

Mogens Falck (form.)

Arno Andersson

Ivan Andersen (næstf.)

Ric-Hansen

Knud Sørensen

Finn Petersen

Bent Christensen

Eilif Assentorp

Svend Aage Hansen

Mogens Christensen

Benny Dini

Ole Bronsholt

Niels Nielsen

Kurt Nygaard

Arne Nielsen

Dette er
Deres
virksom
hedsnævn
Verner Nielsen

Henning Bilboe

Preben Kjær (sekretær)
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Sparekniven skal frem
I de sidste numre af bladet har vi be
skæftiget os med forskellige rationalise
rings- og effektiviseringsforslag for vor
virksomhed. Formålet har været ganske
klart: forsøge at dæmme op for en ud
vikling med kraftigt stigende omkost
ninger.
Det har været en glæde, at rednings
korpsets personale i meget høj grad har
kunnet følge ideerne og tankerne om
rationalisering. Virksomhedsnævnet har
i princippet vist sig som et moderne
demokratisk beslutningsorgan, hvor alle
er gået ind i et arbejde for at løse pro
blemerne fremfor at sidde ved hver
side af bordet og diskutere principielle
standpunkter.
Rationalisering og effektivisering er
udmærkede foranstaltninger - på læn
gere sigt. De skal sikre arbejdspladsen
for flere tusinde medarbejdere i årene
fremover. Men i det nuværende kalen
derår er der også behov for en mål
bevidst indsats.
Vi vil ikke påstå, at korpset befinder
sig i nogen akut økonomisk krise. Men
vi er - som mange erhvervsvirksomhe
der - inde i en udvikling, hvor om
kostningerne
tilsyneladende
løber
stærkt. Og når man føler, at noget lø
ber for stærkt, er det en naturlig reak
tion at slå bremserne i.
Med disse betragtninger vil vi opfordre
enhver medarbejder i korpset til, om
muligt, at være mere omkostningsbe
vidst end hidtil. Det er som bekendt de
mange bække små, der gør den store å.
Vi vil opfordre distrikts- og stations
ledere til at søge personaleafgang er
stattet ved omplacering af medarbejde
re fra, eller assistancer til, mindre ud
nyttede stationer. Vore statistikker gi
ver et udmærket billede af, hvor der

kan sættes ind. Vore vagtmestre vil vi
opfordre til at søge den mest koordi
nerede kørsel afviklet. Prøv at udnytte
de kendte veje, eller find nye veje, til
samarbejde mellem stationerne om as
sistancernes afvikling. Både ledere og
vagtmestre vil vi bede om at være be
redskabsbevidste. Har vi f. eks. forplig
tet os til at rykke ud til brand med 6
mand, inden for 5 minutter, behøver
de 6 mand ikke absolut være reddere,
der befinder sig på stationen. Og lede
ren behøver ikke at holde sig selv uden
for og være 7. mand. Der behøver hel
ler ikke at stille 2-3 stationers bered
skab til mindre ildløs. Også rednings
tjenestens beredskab bør overvejes
nøje. Vi vil ikke opfordre nogen til at
sænke kvaliteten af vore assistancer el
ler gå på akkord, men til at luge det
overflødige fra - det koster penge i
form af uudnyttet beredskab eller tid.
Vi vil også opfordre vore reddere og
mekanikere til at være omkostnings
bevidste. Hvis et tændrør kan fungere
ved at blive renset - så rens det frem
for at sætte et nyt i. Hvis en autoassi
stance kan udføres på stedet, eller i
nærheden, til kundens tilfredshed - så
undlad den lange tur. Hvis en sygetur
kan køres med én mand, så lad være
med at sætte to mand på vognen. Hvis
en vogn billigere kan repareres på sta
tionen - så prøv det fremfor at sende
den på værksted. Og sådan kunne vi
blive ved . . .
Alt dette er i dag selvfølgeligt for de
fleste medarbejdere og på de fleste sta
tioner. Men vi tror, at en yderligere
stramning kan have gavnlig indflydelse
på den økonomi, vi alle sammen er så
forbistret afhængige af.
Ledelsen.
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Sygeplejerske på Falck-station :

Redderne
er impone
rende dygtige
og effektive
Som noget helt nyt har station Ballerup
i 5 dage haft en sygeplejeelev, frk. Else
Bechmann „i tjeneste“.
Frk. Bechmann, der er under uddan
nelse på sygeplejeskolen i Ringsted, ret
tede henvendelse til korpset med an
modning om - som et led i uddannel
sen - at deltage i ambulanceudryknin
ger og sygetransporter. Korpset billige
de dette som et forsøg, og „under tjene
sten“ aflagde vi besøg på stationen for
at høre lidt om forløbet.
Falck-redderne har ikke alt ved
hånden

Frk. Bechmann var glad for besøget og
fortæller:
- Under mit arbejde på skadestuen på
Køge Sygehus strejfede den tanke mig
ofte, når patienter blev indlagt efter
færdselsulykker eller pludselig sygdom,
hvilken behandling Falckredderne hav
de mulighed for at give. På sygehusene
er læger, sygeplejersker, narkoseperso
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nale samt apparatur lige ved hånden.
På skadestedet må Falckredderne selv
foretage den første behandling, der ofte
består af livsvigtig førstehjælp.
Fra kl. 7 morgen til 22 aften

- Besøget var kommet i stand efter eget
initiativ, idet jeg henvendte mig til
Falck-Huset i København. Her var man
positivt indstillet overfor tanken, og ef
ter at have aftalt de nærmere enkelt
heder med stationsleder P. W. Christen
sen, startede „tjenesten“ den 1. juli og
varede til den 6. juli. Min arbejdstid
varede under hele besøget fra klokken
7 morgen til klokken 22 aften.
- Jeg startede med en lille instruktion i
ambulancernes indretning og det appa
ratur, der forefindes, samt brugen her
af.
- I de dage, opholdet varede, var det
arrangeret således, at jeg deltog på de
udrykningskørsler og „store vogne“,
som stationen modtog melding om.
- Vi hjælpes ad på skade
stederne. Der er ingen kønsrolledebat.

Som tredie „mand" på ambulance har frk. Bechmann tilbragt nogle dage i Ballerup.

burde have en chance for at få et så
dant ophold. Man lærer her at yde før
stehjælp tit under meget vanskelige
forhold.
En ting, der har imponeret mig meget,
er den dygtige og effektive måde, red
derne arbejder på. Selv om ingen situa
tioner ligner hinanden, er redderne al
ligevel altid i stand til hurtigt at af
gøre, hvad der skal gøres i hvert en
kelt tilfælde.
Kvinder til småvogne?

Dygtige og effektive reddere

- Selv om opholdet har været af ret
kort varighed, mener jeg alligevel at
have fået et indtryk af reddernes man
ge forskelligartede arbejdsområder, fort
sætter Else Bechmann.
Min personlige mening om opholdet
på stationen er, at alle sygeplejeelever

På spørgsmålet om, hvorvidt kvinder
kan benyttes til chauffører i forbindel
se med vore „småvogne“, svarer frk.
Bechmann:
- Det er absolut min mening, at dette
vil kunne lade sig gøre. Dog bør der
gives en førstehjælpsuddannelse, så kvin
derne kan træde til på lige fod med
redderne, såfremt det skulle blive på
krævet.
- Til slut vil jeg gerne sige redderne på
Falck-stationen i Ballerup tak for et
meget lærerigt ophold, og tak til direk
tionen i Falck-Huset, fordi de gjorde
dette ophold muligt.
IIP

Her er historien om

Transportvognen, der selv kørte
Station Hjørring beretter:

Autotransportvogn PN. 77-757 stod
parkeret på sin plads bagest i kran
vognsgaragen, da den - hvor usandsyn
ligt det end lyder, men ikke desto min
dre er rigtigt - på grund af kortslut
ning i ledningsnettet selvstartede og i
1. gear kørte igennem garagen ind i
garageporten, som var lukket.
To reddere, som opholdt sig i det til
stødende værksted, blev opmærksom
me på, at vognen startede. Da det var
sent om aftenen, blev de mistænksom
me og ilede ind i garagen for at se,
hvad der foregik, men de nåede kun at
få døren åbnet, inden der lød et brag,
da vognen ramte porten, som imidler
tid blev hængende og holdt vognen til
bage. Herunder stoppede motoren.
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Redderne meddelte straks vagthavende
assistent om hændelsen. Da det lød lidt
mærkeligt, gik de alle i garagen for at
se på skaden. Da de ville åbne døren
på vognen for at få den fri af porten,
som den stod og trykkede på, startede
motoren igen af sig selv, men de nåede
heldigvis med en hånd at få koblingen
fri, således at skaden ikke blev større.
Herefter afmonterede de straks kabler
ne til akkumulatoren. Det var et held,
at det skete på en tid, hvor der var folk
i nærheden, og at porten var lukket, da
vognen ellers ville have fortsat over
gårdsplads, ned over skråning og ud
over Østre Ringvej.
Karrosseripladen foran på vognen blev
bulet. Garageport og portens ene glideskinne blev trykket skæv. Tre ruder
i porten knustes, og portens hejseværk
blev en del beskadiget.

Ofte går det omvendt
Jeg vfl gerne delagtiggøre andre i
nedenstående mirakuløse tildragelse:
Den 1. marts 1971 kl. 04.00 kørte
en udrykningsatnbulance i et kryds over
for rødt lys, men samtidig kørte en per
sonvogn, der ikke havde hørt ambulan
cen, over for grønt - og et sammenstød
var uundgåeligt
Ambulancen transporterede et dødfødt
barn fra Øresundshospitalet til Fugle
hakkens bømehospital, og en jordemoder
og en Falck-redder arbejdede i bårerum
met med barnet, uden at det lykkedes
dem at kalde det til live.
Ved sammenstødet blev kuvøsen slyn
get rundt i ambulancen, og ved dette
pludselige chok begyndte barnet at
klynke.
Bamet lever endnu.
K A. S.

Ugebladet „Hjemmet“s forklaring:

Barnet blev
reddetredderen fik
200 kr. ibøde

Redder Carl Thomsen, Hellerup, forklarer:
Vor ambulance var på vej til Fuglebakkens bømehospital med et nyfødt barn og en
jordemoder fra Øresundshospitalet. Der blev kørt med udrykning, da det hastede
stærkt med overflytningen. Da ambulancen kom ad Jagtvejen mod Falkoner Allé, var
der rødt lys for ambulancen ved Ågade, hvorfor der blev kørt forsigtigt frem under brug
af udrykningshornet. En vogn fra venstre holdt tilbage for ambulancen, men da denne
var midt i krydset, blev ambulancen påkørt af en anden vogn, som ikke havde ob
serveret udrykningskøretøjet. „Hjemmet“s øvrige forklaring er korrekt.

Vor mening:
Føreren af Hellerup-ambulancen, redder
Carl Thomsen, fik et bødeforlæg fra poli
tiet - sagen gik til byretten, der idømte
ham en bøde på 200 kr., som han har
betalt - af egen lomme.
Det hele forekommer lidt paradoksalt.
Risikoen ved udrykningskørsel kan være
mangesidet, men gevinsten lader sig let
opgøre i form af fornuftige lægeudsagn
og de pårørendes beretninger om livred
dende behandling. I dette tilfælde var
redderne klar over, at det skulle gå
stærkt, bl. a. fordi det ikke er sædvanligt,
at jordemoderen tager med.
Et analogt eksempel:
Af hensyn til almenvellet er der netop
udsendt en lovbekendtgørelse om vige
pligt overfor busser, der drejer ud fra
stoppesteder m. v.
Retspraksis vil senere vise, i hvor høj
grad det betyder ansvarsfrihed for bus
chauffører, der drejer ud i tillid til færd
selslovens nye bestemmelser.

Det var måske på tide, at der kom endnu
et tillæg til færdselsloven, der uddybede
vigepligten og på en eller anden måde
fritog vore reddere for at få bøde for at
redde menneskeliv.
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FÆLLESFORBUNDET

Den 3. oktober 1971 kan vi fejre korp
sets 65 års fødselsdag, men det er ikke
en så rund dag, at den giver anledning
til særlig festivitas. Men samme dag fej
rer vi en virkelig rund dag i form af et
50 års jubilæum. Jubilaren er De Dan
ske Redningskorps’ Fællesforbund, der
blev stiftet den 3. oktober 1921 som en
koncernledelse for de Falck-selskaber,
der var blevet oprettet i København,
Odense, Århus, Ålborg, Vejle og Næs
tved. Det er en pæn og beskeden jubi
lar. På stationerne mærker man ikke
meget til barn, når vi ser bort fra cirku
lærerne „Meddelelser“, årsberetninger
ne og andre publikationer af mere gene
rel karakter. Men selv om vor jubilar
altid har gået stille med dørene, betyder
det ikke, at han har forholdt sig passiv.
Hans opgaver har bare været mere ind
advendte end selskabernes og stationer
nes.
Vi skal ikke fortælle nogen lang histo
rie om fællesforbundet. Dog bør det
nævnes, at hvis dette forbund som konlernledelse ikke var blevet skabt, ville
man have risikeret, at selskaberne, som
blev oprettet i perioden før og lige efter
1. verdenskrig, havde udviklet sig for
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skelligt og måske havde vanskeliggjort
den standardisering, den integration og
det snævre virke, som vi nu kender på
alle områder.
Ved fællesforbundets oprettelse i 1921
valgtes en forbundsledelse på 5 med
lemmer:
Overretssagfører V. Falbe-Hansen,
København
Grosserer Kai Lippmann, København

Konsul Th. Andersen, Odense
Konsul M. Kragelund, Ålborg
Direktør Sophus Falck, København

Denne oprindelige koncernledelses med
lemmer er alle døde. I årenes løb blev
den suppleret og udvidet indtil 9 med
lemmer. Blandt de senere medlemmer
var Landbygningernes Brandforsikrings
daværende direktør Jens Christensen,
telefondirektør J. Wallmann, Århus, ci
vilingeniør N. Holten-Andersen, Ål
borg, direktør O. Seligmann, Vejle,
kammerherre II. Collet, Lundby, og
direktørerne Rudolf, William og Harry
Falck.
I 1970 fandt vi det hensigtsmæssigt at
ændre denne gamle overstyrelse radi-

Fællesforbundets første ledel
se. Øverst fra venstre:
Grosserer Kai Lippmann
Overretssagff. V. Falbe-Hansen
Konsul M. Kragelund
Nederst til venstre:
Konsul Th. Andersen
Nederst til højre:
Direktør Sophus Falck

kalt. Med al respekt for de gamle fine
herrer, som givetvis nød et godt om
dømme, så måtte man erkende, at vi
havde mere brug for et effektivt og
medlevende styreorgan. Den ændrede
koncernledelse kom skematisk til at se
ud som angivet på side 208.
Til direktionen valgtes Mogens Falck
med Børge Johansen som stedfortræder.
Det tilknyttede stabsudvalg består af
Arno Andersson, Århus, Henry Jørgen
sen, Vejle, og Børge Johansen. Virk
somhedsnævnets medlemmer er gengi
vet i sidste nummer af dette blad. Fæl
lesforbundet udgør nu en planlæggen
de, besluttende og for selskaberne ser
vicebetonet fællesorganisation, der be
skæftiger sig med alle generelle for

hold, således at selskaberne kan kon
centrere sig om opgavernes praktiske
gennemførelse.
Selv om 50 års jubilaren således i sin
nye form kun er at betragte som et
spædbarn, kan der være grund til at
ønske til lykke med dagen og udtrykke
ønske om et godt og frugtbringende for
løb af de år, der kommer. Omkring
Mogens Falck er samlet et team be
stående af folk, som ved noget om virk
somheden, som vil noget med den, og
som kan deres kram. Det er karakte
ristisk, at det gamle præsidiebegreb har
fået en stille begravelse, og at fællesfor
bundets medarbejdere ønsker at virke
og at blive opfattet som en arbejds
gruppe.
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Redning
af dyr
under brand
Af dyrlæge Gunnar Høj og
stationsleder Viggo Christensen,
Varde

Redning under brand er prioriteret for redningsmandskabet: først mennesker, så dyr
og derefter de materielle værdier. I det følgende vil vi beskæftige os med dyrene.
Heste

frigøres i stalden og trækkes ud ved
grimen. Er én eller flere heste trukket
ud, vil øvrige løsgjorte heste følge med
ud uden ledsagelse, for nu er vejen vist.
Mange steder går heste i dag løse i boks
uden grime, og i dette tilfælde lukker
man boksdøren op, hvorefter hesten af
sig selv vil søge ud, og til hjælp herfor
kan redderen benytte en kost, der dels
ikke beskadiger hesten, og dels samtidig
bevarer en passende afstand til den.
Husk, at heste sparker lige bagud.
Tyren

skal omgås med stor forsigtighed, gå
ikke op til den, da en gal eller nervøs
tyr vil klemme, og den har let ved at
mase brystkasse og'eller bækkenpartiet.
Gå gennem fodergangen til tyrens ho210

Den er god nok - den med kosten - men husk
også på bagbenet.

De to forfattere, Viggo Christensen og dyrlæge Gunnar Høj med tyren „Varde Plov“. Det er „Varde
Plov“ i midten.

vede, tag fat i rebet til næseringen og
til grimen og træk derefter tyren ud af
stalden.

Husk, at kreaturer sparker bagud og til
siden. Man skal være mindst en arms
længde ved siden af kreaturet for at
være sikker.

Køer, ungkreaturer m. v.

drives ud i samlet flok, idet man må
hjælpe de første ud og hertil anvende
koste og elektriske drivstave.
Kreaturerne kan i moderne stalde ofte
hurtigt løsgøres fra fodergangen ved et
enkelt greb, og dette bør redderen sætte
sig ind i, når han i anden anledning er
på landejendomme.
Er kreaturerne staldet med kædebidsel,
kan sagen klares med en boltsaks, hvil
ket vil være nødvendigt, såfremt krea
turet strammer kæden.
Spædekalve må trækkes eller bæres ud.
Der må ikke gøres vold mod kreaturer
ne, således må halen ikke vrides, og
skarpe redskaber som skovl og greb må
ikke erstatte kosten.

Svin

er tvære og stædige husdyr, der under
søger alt, inden de går et skridt fremad.
De drives ud af svinehus eller stald i
flok ved hjælp af koste og elektriske
drivstave. En dør båret af to mand kan
være en god hjælp i uddrivningen og
hindre tilbageløb, simpelt hen ved at
anbringe døren bag flokken og presse
svinene fremad.
Pattegrise og smågrise bæres ud på føl
gende måde: højre hånd i halen til at
styre med, venstre hånd ind under
brystkassen lige bag forbenene (eller
omvendt). Ikke løfte i ørene, det gør
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- „Tag fat i rebet til næseringen og træk derefter tyren ud af stalden.“
- Det står i „Meddelelser", men der står ikke noget om, hvor jeg skal gøre af ham.

ondt, og grisen skriger. Grise kan dog
godt skrige ved brug af førstnævnte,
rigtige metode, men da er det ikke af
smerte.
Omen

skal omgås med største forsigtighed,
fordi dens bid er frygteligt. Den er lyn
hurtig og går oftest i en boks.
Det vil som regel være tilstrækkeligt at
lukke boksdøren op, hvorefter ornen
selv vil søge ud, for ved åbning af
boksdøren vil ornen give sig selv den
tro, at den ude kan få tilfredsstillet
sin konstante trang til svin.
Det kan imidlertid blive et problem at
undgå slagsmål, såfremt der er flere
orner. To kæmpende orner er næsten
umulige at få fra hinanden, for de
reagerer ikke på slag eller spark.
På orner og svin findes et meget føl
somt sted, og det er trynen. Kan man
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ramme trynen med en stok eller kost,
så er den færdig med at angribe, men
gør ikke forsøget ved spark med gum
mistøvle eller brandstøvle, for støvlen
vil ikke kunne bruges mere, og måske
ryger der også et par tæer.

Får og lam

har en udpræget flokmentalitet, og er
derfor lette at have med at gøre. Gå til
det ældste, eller ét af de ældste får, træk
i grime, halsreb eller nakkeskind og
før det ud, da vil øvrige får og lam
følge med.
Høns

skal jages ud. Det vil føre for vidt at
fange dem og stoppe dem i sække, da
de både kan løbe og flyve.

Duer

Luk op for dueslaget og jag dem ud.
Kaniner

bider ikke, de kradser kun med bag
benene, så tag dem i ørene og bær dem
ud.
Minke

bider nederdrægtigt, og da der kan
være hundreder eller tusinder i en
minkfarm, må opgaven anses for håb
løs. Burene er ikke transportable, så
derfor er der kun to ting at gøre, og det
er at slukke ilden med vand og søge at
bortlede røgen.
Mink er vanddyr, deres naturlige opholdssted er vandløb, hvor de lever af

at fange fisk, og derfor kan man roligt
slukke med rigeligt vand, for de kan
tåle at bliver pladdervåde. Det er ilden
og røgen, der er farlig for dem.
Generelt skal man altid søge hjælp til
redningsarbejdet fra kyndige folk,f. eks.
landmænd.
Har dyr fået brandsår, tilkald da straks
en dyrlæge, og lad ham tage afgørelsen
om eventuel aflivning. Man skal ikke
skyde ned for fode, for godt nok skal
dyrene ikke lide, men skulle vi to for
fattere under en brand få forbrændin
ger, ville vi meget gerne have os frabedt
at blive aflivet. Når mennesker kan tåle
smerter nogen tid, kan dyrene også,
derfor kald en dyrlæge, han er specialist
på dette område.
Lad dyrlægen afgøre hvor ondt det gor!
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Hvis det sker i en by
— må det hele evakueres
Hvis det sker i en by - må det hele
evakueres, fortæller Ringsted-recldere,
der for nylig var til annnoniakulykke.
Stationen i Ringsted beretter, at man
en aften ved 23-tiden blev kaldt ud til
en gård til en formodet mindre lækage
på en ammoniaktankvogn.

Undervejs derud blev redderne over
halet af en ambulance, der var på vej
til samme sted. En senere melding hav
de tilkendegivet, at tankvognens chauf
før var forgiftet af dampene.
På gården var alt indhyllet i ammoniak
dampe, og det blev nødvendigt at be-

Hr. stationsleder Rasmussen,
Ringsted
Da vi nu er kommet lidt over forskrækkelsen, vil vi gerne bringe Dem og Deres
mandskab en tak for den hurtige og store hjælp, De gav os i den farlige situation,
vi var kommet i mandag aften. Mange hilsner og tak til alle som deltog i arbejdet.
K. og H. Hansen
Tyrstevaadgaard

nytte trykluftapparater. Tankvognen
havde været i færd med at fylde går
dens stationære ammoniaktank, da
uheldet skete. Vognen lod sig ikke køre
væk, da den var forbundet med går
dens anlæg med påfyldningsslanger.

£fter en del forsøg lykkedes det at få
lukket ventilerne og fjernet de ækle og
giftige dampe. Stationen har lært:
1. Hvis et sådant uheld sker i en by,
skal der iværksættes en større
evakuering af befolkningen.
2. Vandtågesprøjtning konstant i
luften formindsker ammoniak
dampenes virkning.

3. Man kan ikke - som ved brand angribe dampene fra vindsiden,
medmindre vinden er kraftig.
Under øvrige forhold skifter dam
pene meget hurtigt retning.
4. Der skal ikke primært spules for
meget vand på markjord etc. i
nærheden af ulykkesstedet. Det
får kun de dampe, der har lagt
sig, til at stige til vejrs igen.

5. Man kan løbe stærkt, hvis dam
pene forfølger en.
Arbejdsulykkesstatistik
I „Ugeskrift for læger“ har Elsebeth
Lynge fra universitetets institut for social
medicin påpeget, at kun meget få ulyk
ker på arbejdspladserne kommer til ar
bejdstilsynets kendskab.
Vi minder om den i ambulancehåndbogen
værende instruks vedr. alarmering af po
liti, der foreskriver, at vi altid og på alle
virksomheder (abonnenter såvel som ikkeabonnenter) skal tilkalde politi, såfremt
en undersøgelse af sagkyndige skønnes
påkrævet.
Selv om der er tale om en „lille-vogn“
eller ambulance uden udrykning, skal der
tilkaldes politi, hvis undersøgelse som
nævnt skønnes påkrævet.
Det har altså ikke noget med udryknings
kørsel alene at gøre..
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NYT MATERIEL
Stationen i Nykøbing Mors har længe
manglet en kranvogn. Gennem drifts
afdelingen blev det aftalt, at et chassis,
som stationsleder Leif Nielsen, Vejen,
kunne skaffe, kom til Nykøbing Mors,
hvor redderne straks gik i gang med at
få en kranvogn ud af det.
Scania’en er forsynet med et 10-tons
motorspil, anbragt traditionelt på chas
sisrammen. Desuden sidder der på vog
nen et hydraulisk 5 tons frontspil, der
er leveret af fa. Ålborg Hydraulic.
Efter opbygningen med kran har statio
nen i Nykøbing Mors kørt nogle må
neder med kranvognen, der har vist sig
både at være god og billig i drift.

Nexø

Mellem Nexø kommune og korpset er
indgået en aftale om bygningen af en
Falck-station i Nexø, der skal betjene
hele det østbornholmske område. Når
byggeriet er færdigt, betyder det sam
tidig, at den nuværende station i den
mindre by, Svaneke, nedlægges.
På Bornholm findes som bekendt en
masse mennesker om sommeren, me
dens antallet af fastboende er relativt
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Stationen i Nykøbing Mors er glade for den „selv
byggede" Scania.

lille. Den største by på østlandet er
Nexø, hvorfor det har været naturligt
at placere Falck-station her. Korpset
har tidligere haft en station i byen, men
da det var for meget med to stationer
på Østbornholm, og Svaneke ikke lod
sig nedlægge på grund af en brand
slukningsaftale, har vi i de senere år
kun haft station i Rønne og Svaneke.
Den bornholmske brandslukningstjene
ste skal bygge på tre hovedbrandvæsener, det kommunale brandvæsen i
Rønne (vest), CF i Allinge (nord) og
Falck Zonen i Nexø (øst). Ambulanceog redningstjeneste på hele Bornholm
varetages af os.
Det er for tidligt at sige konkret, hvor
meget materiel der kommer til Nexø,
men byggeriet ventes færdigt i 1972.

BREVE UDEFRA
BRAND
Aarhus Brandkommision
Juli 1971
Falck Redningskorps
Aarhus
Kommissionen vil gerne herved udtrykke sin tak til korpsets personale, der ydede
brandvæsenet uvurderlig hjælp under det vanskelige og ikke ufarlige sluknings
arbejde under branden i Århus Oliefabriks Pakhus I den 7. juli d. å.
Station Aarhus: Der blev ved denne lejlighed indsat 4 slukningskøretøjer, bemandet
med 24 mand.

Falcks Redningskorps A/S,
Trindsøvej 4-6, 8100 Århus C
Brand i skovdistriktet
Imellem kl. 15 og 15.30 opstod der den
5. maj d. å. brand i det herunder hørende
urfuglereservat ved Vind. Branden var på
sat af en defekt traktor og havde med
den østlige vind direkte retning mod den
værdifulde Blåbjerg plantage, adskilt fra
reservatet med en relativ smal brandlinie.
På den øst for plantagen værende hede
(reservat) fandtes nogle læbælter af hvid
gran. Disse brændte godt og fungerede
som lunter til plantagen.
Anledningen til foranstående referat er, at
jeg gerne vil benytte lejligheden til en
klar anerkendelse af stationsleder Poul
Jensens (Holstebro) indsats ved denne
lejlighed. Han havde klart blik for det
væsentlige i situationen og satte sit be
redskab ind på det rigtige tidspunkt og
på den rigtige måde. Det var en lykke, at
ilden ikke sprang over i plantagen, og
jeg mener i første række at måtte give
Poul Jensen æren herfor.
Vagn Johansen, Ulfborg Skovdistrikt
Station Holstebro: Indsats, 3 enheder og 15 mand fra Holstebro, 2 enheder og 12 mand fra Ulfborg;
Jydske Dragon Regiment mødte med 75 mand, arbejderskolen Ulfborg Kjærgaard med 25 mand og 15
af skovens folk deltog i slukningsarbejdet. Der brændte ca. 30 tdr. land hede. Stationsleder P. Jensen
ses på billedet under brandslukningen.
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EKSEMPLER PÂ GOD SERVICE
Til Falck, Hamburg
Idet jeg vedlagt fremsender check, stor DM 250.20, til udligning af det udlæg vedr.
reparation i Hamburg af min vogn, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke, fordi
Falck også i udlandet har den samme gode service og udviser den samme elskvær
dighed mod nødstedte, som det er tilfældet herhjemme.
A. Sindal
Falck-stationen Holbæk
Den 5/6 blev min grønne Morris mast på hovedvejen, da jeg med en veninde var på
vej til bryllup i Tveje-Merløse kirke. Vi fik kaffe, skiftede til selskabstøj og blev
eskorteret til kirken med en af jeres brave fyre ved siden, og vi deltog i en dejlig
fest - altsammen takket være den store venlighed, I udviste. Tusind tak for jeres
hjælpsomhed - jeg vil huske jer med glæde. Tak til hele mandskabet fra
Eva Lønberg

Falck-Zonen Holbæk
Da vi nu i denne omgang er færdige med behandling på lysklinik og centralsygehus,
vil vi gerne sige Dem tak for den venlige og gode service, der er blevet os til del
af det mandskab, der har kørt for os.
Venlig hilsen
R. og C. Danckert
Til direktionen for Falck-Zonen.
Må det være mig tilladt at berette for Dem en lille hændelse, som udspandt sig fre
dag den 9. juli 1971 på campingpladsen „Beltana“ i Hvide Sande.
Min familie og jeg var i færd med at afslutte en vellykket ferie, og vi skulle begive
os på vej hjem til København. Klokken var ca. 19, og vi skulle netop vende vognen
for at tilkoble campingvognen, da tændingsnøglen knækkede.
Nu var gode råd dyre, eftersom vognen, en Volvo Amazone, ikke kan kortsluttes. Vi
ringede derfor til Deres station i Ringkøbing og satte stationslederen ind i vor van
skelige situation. Denne var straks parat til at hjælpe, og han startede omgående en
aktion for at skaffe os en ny nøgle, og vort humør, som var langt nede, begyndte
straks at stige. Kl. 19.15 meddelte stationslederen, at han havde løst opgaven, idet
han havde skaffet en ny nøgle i Herning. Kl. 21.50 holdt en kranvogn i Hvide Sande
med nøglen, og jeg bemærkede, at redderen ikke kørte ind på campingpladsen, men
parkerede udenfor for ikke at vække opsigt og for ikke at forstyrre; en meget taktfuld
optræden. Endvidere ønskede den pågældende redder at høre motoren arbejde for
at sikre sig, at nøglen passede; et tydeligt bevis på ansvar.
Nøglen passede, og vi kunne med kun 3 timers forsinkelse fortsætte vor rejse.
Jeg ønsker hermed at takke alle implicerede, stationslederen og reddere i Ringkø
bing, for den måde, de hjalp os på, og jeg kan forsikre Dem for, at navnet FalckZonen er et navn, der står stærkt prentet i hele familiens erindring, og et navn som
ingen uden grund skal forsøge at tilsmudse.
Jeg har stilet dette brev til Dem, fordi De som ansvarshavende skal vide, at jeg som
mangeårig abonnent sætter stor pris på mit medlemsskab, og idet jeg håber, at De
lader vor tak gå videre til stationen i Ringkøbing, sender jeg Dem hermed de bedste
hilsener med forvisning om, at vi er meget tilfredse med Falck-Zonen og kan anbefale
Dem.
Finn Schmidt Hansen
Stationsleder Folmer Husted, Ringkøbing, meddeler, at den taktfulde redder hedder
Svend Erik Madsen.
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EN ANDEN SLAGS BREVE

Vi får nu og da en anden slags breve.
Breve med klager og reprimander fra
folk, der føler sig dårligt behandlet af
vore stationer, eller medmennesker, der
ikke synes, at vi har levet op til befolk
ningens forventninger om os.
Brev til FDM:
„Når jeg nu har fat i pen
nen, er der en ting, som
jeg ofte har villet ud med.
Jeg kører mellem 90 og
100 km/t ud ad landevej
en. Bag mig kommer et
Falck-Zonen fejeblad, det
haler ind på mig og kom
mer så tæt på, at jeg kan
se en køler med navnet
Ford. Jeg tør overhovedet
ikke foretage en opbrems
ning, det blev nu heller
ikke nødvendigt. Da vi når
til bymæssig bebyggelse
med 70 km/t, trækker jeg
så langt ud til højre, som
jeg kan, men sør’me om
ikke fejebladet fortsætter
med uformindsket fart
gennem byen. Det skal
bemærkes, at hverken ud
rykningshorn eller lanter
ner var i drift.
På førersædet i fejebladet
sad tre unge mennesker,
ingen af dem var i uni
form.
For ikke længe siden var
jeg ude for et lignende
eksempel, men knap så
galt.
Det hænder også, at Falck
-Zonens lygteføring er en
anden end den, andre bi
lister finder nødvendig.
At mange chauffører med
store vogntog kører, som
om de havde stjålet både
benzin og bil, er én ting.
Men Falck-Zonens folk

Vi har bragt sådanne eksempler før.
Ikke fordi der er mange, men fordi vi
kan lære af dem.
Lad os gentage et par stykker fra den
seneste tid og håbe, at en og anden vil
tage ved lære heraf.

Henvist til værksted
En abonnent må skubbes i gang på færgen fra
Knudshoved, da den anløber Halsskov. Årsag
ukendt. Vognen hakker og stønner hen ad mo
torvejen, og da den når Sorø, kører abonnenten
hen til vor station og beder om vejpatruljehjælp.
En forholdsvis ny redder forklarer, at man ingen
vejpatrulje har, og efter en smule parlamenteren
får abonnenten et visitkort fra en servicetank i
nærheden, der har åbent (det er om natten).
Resultat: Abonnenten fik lavet sin bil på tanken,
men følte sig dårligt behandlet af Falck.
Konklusion: I Slagelse og Ringsted havde vej
patruljehjælp været mulig. To ældre reddere, der
var på stationen i Sorø, kunne måske med deres
større erfaring have hjulpet. Vi burde på en eller
anden måde forsøge at hjælpe - fremfor at vælge
den letteste udvej, at henvise til andre.

Forudsætningen for succes med den måde, vi
har organiseret redningstjenesten og autohjæl
pen på, er, at vi selv yder hjælp. Hvis vi kunne
leve af at henvise til andre - som man gør i ud
landet - behøvede vi slet ikke alle køretøjerne
og mandskabet, men kun nogle få vagtcentraler.
Derfor: samarbejd med andre, men yd hjælpen
selv, hvis det er muligt.

bør køre, så andre kan
føle sig trygge på lande
vejen.
De må ikke tro, at jeg er
nervøs eller ukendt med
trafikken. Jeg har tilbage
lagt ca. 600.000 km på de
danske landeveje, men jeg
bliver så harm, når nogle

ganske få skal ødelægge
det gode ry, et firma har.
- Bed Falck-Zonen minde
deres dygtige og gode
folk om hensynsfuld kør
sel.

FDM-medlem
Haderslev
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MÅNEDENS REPLIK

Vi har haft den glæde at modtage nog
le indlæg til „Meddelelsens debatoplæg
om rationalisering. Indlæg, der viser
den positive indstilling til problemerne
og deres løsning.
Vi bringer disse indlæg nu og senere i
håb om, at de medarbejdere, der i for
skellige stillinger er sat til at løse nogle

af de berørte problemer, også vil læse
„Meddelelser“ og tage ved lære af ide
erne.
Det lader til at gå godt med at disku
tere effektiviseringsforslag rundt om
kring på stationerne. Nu mangler vi
blot, at nogle af tankerne og ideerne
kan klare den vanskeligste forhindring
- gennemførelsesfasen.

Må det være en ganske almindelig redder tilladt at fremkomme med et par enkelte
indsigelser mod sidste nr. af MEDDELELSER’s „Debatoplæg“.
Der tales om effektivitet. Jeg tror ikke, løsningen ligger i, at turene bliver kørt 5 mi
nutter hurtigere - det skulle jo nødig være sådan, at man smider patienten ud af
vognen 10 m før bestemmelsesstedet, fordi man skal race af sted til næste kunde.
Samtidig tales der om service, og en del af servicen må da være, at man har tid til
at vente, til patienten bliver færdig til afgang, at man har en stille og rolig kørsel,
hvor man har tid til at snakke med patienten og lytte til dennes eventuelle problemer,
har tid til at hjælpe patienten ud og ind - i det hele taget forsøger på at være en
afslappet redder - det får vi i hvert fald ikke, hvis vi skal race turene af... der skal
nok komme stressede ture, dem behøver vi ikke lave selv.
Nej, den ineffektivitet, der er, skal nok snarere findes i al den megen tomvognskørsel,
og vogne, der kører i samme retning eller lige efter hinanden. Altså - koordination
mellem turene, måske endda koordination mellem stationerne, i hvert fald i Stor
københavn, hvor stationerne ligger relativt tæt, det er dér, den større effektivitet skal
søges. Løsningen har vi reddere for så vidt ingen forudsætning for at finde, da vi
dårligt kender arbejdsgangen på vagtstuerne, men at den er gal med den føromtalte
køremåde, kan vist enhver redder bevidne.
Dette må ikke betragtes som kritik af vagtmestrene, nej, det er simpelt hen den måde,
turene kommer ind på, og at turene bliver dirigeret fra hver sin station. Koordination
mellem stationerne mangler, og når den ikke er der, vil man få al den megen kørsel
oven i hinanden.
Måske ligger løsningen i én stor „småvognscentral“ for Storkøbenhavn.
Og så lige et par kommentarer om vagttiden. Jeg tror bestemt ikke, løsningen ligger
i et 3-holds-skift. Hele det øvrige arbejdsmarked taler jo netop om det onde ved
skiftehold. For nylig blev det fremhævet i en TV-udsendelse, at skifteholdsarbejde
var med til at ødelægge et eventuelt godt arbejdsklima, og at man ligefrem kunne
spore en tendens til erhvervssygdomme.
Så hellere en udvidelse af en koncentreret dagvagtsstyrke, eller - måske det bedste en udfletning af ydelsesområderne.
Med venlig hilsen
Redder, Gladsaxe
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■ PERSONALIA
DØDSFALD
Redningsfører
Svend Elstoft
Elstoft er død. Korpset har
mistet en af sine trofaste
gamle medarbejdere og
talrige har mistet en god
ven og kollega.
Elstoft kunne for få måne
der siden se tilbage på 52
års virke i Falck. Hans
aldrig svigtende interesse
for og lyst til at hjælpe
andre har præget hele
hans virke.
Som ung kontormand be
gyndte Elstoft hos Sophus
Falck. Kort tid efter an
sættelsen fik han lejlighed
til at prøve sine evner

som redningsmand ved
Vigerslev-katastrofen
i
1919. Siden avancerede
Elstoft til vagtmester og
stationsleder på Ørnegaarden, hvor han passede
hele stationen, dens mand
skab og de mange besø
gende på helt usædvanlig
fremragende vis. I 1947
blev Elstoft forfremmet til
redningsinspektør.

kursus, for hvem han var
som en far.
Der er mange, der i dag
føler savnet af en god ven
og afholdt kollega.
Ære været hans minde!
Redningsinspektør Sv. Elstoft

I 1966 faldt Elstoft for al
dersgrænsen, men et job
som tilsynsførende på
hans gamle station, Ørnegaarden, var parat til ham.
Takket være sin dygtighed
og sit godmodige og be
hagelige væsen har Els
toft i usædvanlig grad for
stået at blive respekteret,
også af sine „drenge“ på

UDNÆVNELSER

REDDER

Ungredder Ole Edelsten,
Hjørring, er udlært pr. 1.
september 1971.

VAGTMESTER
Redningsfører
Jørgen
Munchaus Petersen, Rød
ovre, er udnævnt til vagt
mester i Rødovre.

Redder Kurt Hansen, Hel
lerup, er udnævnt til
vagtmester i Hellerup.

Alle de nævnte vagtme
sterudnævnelser er med
virkning fra den 1. sep
tember 1971.

Redder Flemming Brask,
Ballerup, er udnævnt til
vagtmester i Ballerup.

REDNINGSFØRER

Redder Ernst Larsen,
Lyngby, er udnævnt til
vagtmester i Lyngby.

Redder B. Møldrup Niel
sen, Horsens, er pr. 1.
september 1971 udnævnt
til redningsfører i Horsens.

Redder Hans Ove Hind
borg, Gladsaxe, er ud
nævnt til vagtmester i
Gladsaxe.

BRANDVAGTSLEDER
Pr. 1. august 1971 er
brandmand Anton Chri
stensen, Agerbæk, ud
nævnt til brandvagtsleder
i Agerbæk.
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LYKKE-LOTTO
Som det fremgår af dette blads forside,
blev årets LYKKE-LOTTO åbnet under stor
festivitas i Legoland. En af vore trans
portvogne har med redderne Geert Chri
stensen, Holbæk, Henning Lylloff Nielsen,
Odense, og redningsfører Lars Jørgen
Christensen, Lyngby, ved rattet kørt land
og rige rundt med den lyshårede frøken
Jette Schmidt fra postgirokontoret og Ernst
fra Legoland.
Prins Henrik sendte optoget af sted. Det
skete på den måde, at prinsen startede
en LYKKE-LOTTO-båndoptager, der var
installeret i en lille Falck-kranvogn, hvis
postgirodessechauffør ser smilende til.

Servicebussen
I denne sommer har Hjørring-stationen
ydet en helt ny form for assistance. En
Citroën-varevogn har været udstyret med
diverse wirer og slæbetov, forbindsstoffer,
turistbrochurer og meget andet. Den har
hver dag kørt op og ned ad stranden i
ferielandet. Inspektør Gunnar Pedersen,
der har stået for arrangementet, oplyser,
at der er udleveret mange forbindsstoffer,
givet mange oplysninger, tegnet en del
abonnementer og ydet hjælp i mange situ
ationer.
Det har været en succes, som sikkert bli
ver gentaget.

Ud med krampepinden
„I vore dage går det så stærkt, at vi har
svært ved at følge med,“ fortæller red
ningsskolens navnkundige instruktør, Age
Rørmark. Nu er den gal med krampepin
den. Lægeekspertice har fundet ud af, at
den ikke er nødvendig mere, og selv om
den omtales i skolens kompendium, „Den
sanitære hjælp“ og førstehjælpsbøgerne,
skal den ikke være der mere.
Den kan gøre mere skade end gavn, hvis
patienten har løse tænder, protese eller
læsioner.
Altså, væk med den.

■Oatâua*
døitty'
den nted,
abonnenten, der fra føds
len af har heddet noget
så svært som Perriard til
efternavn. Tilsyneladende
må han ikke det, hvis han
er Falck-abonnent, for det
kan vore vagtmestre ikke
finde ud af, når der skal
skrives rapporter.
På tre rapporter - samme
transport - kom han til at
hedde:
Richardt,
Tedveard og
Teclwearcl.
Men fornavnet - Viggo kunne alle stave til. Spørg
da abonnenten, hvorledes
navnet staves - og giv
rigtig besked videre i tele
fonen.
Sidstnævnte er forudsæt
ningen for al god hjælp.
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Den gamle redaktørs motto
Problemet er, at de fleste af os fore
trækker at ødelægges af ros fremfor at
reddes af kritik.

Dengang gik det ej
Nogle sjællandske stationsledere beder
os meddele, at de absolut ikke stod bag
tyveriet af distriktslederens bil. Ganske
vist kom han ikke på inspektion, til gen
gæld var han til at træffe i telefonen.

Den lille vognstyrer
Der findes ry uden fortjeneste - og for
tjeneste uden ry.
(Schopenhauer)

Dyr redning under brand
I fortsættelse af artiklen på side 210 brin
ger vor udsatte medarbejder følgende til
lægsråd:
Dumme svin reddes som aim. svin.
Kæpheste slås ned med hård hånd (brug
håndfladen).
Ved brande i vinlagre skal den med Ty
ren omgås med stor forsigtighed.
Distriktsledere drives ud i samlet flok brug evt. elektriske drivstave, hvis de dri
ver.
Redaktyren lokkes ud med uartige teg
ninger.
Tag det ældste lam - uden Asani - ud
først.
Pluk en lille fjer - og 5 høns er straks ude.
Hinduer jages ud i slaget.
Mink - med eller uden dame - bider
nederdrægtigt, hvis man er for nærgåen
de. Derfor: pas på.
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Det jubilerende Fællesforbunds
nærmeste medarbejdere. Fra
venstre:
EDB-chef Henning Jensen,
personalechef W. Ric-Hansen,
direktor Borge Johansen,
direktor Mogens Falck,
teknisk chef Heine Lisborg
(forhøjet)
sekretariatschef Preben Kjær
marketingchef Gunnar Skaaning

Ärets LYKKE-LOTTO åbnet.
Direktør Børge Johansen mod
tager et kongeligt håndtryk af
prins Henrik. I baggrunden ses
den kendte entertainer og hu
morist, Ulrik Ravnbol.
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Skønt problemer og vilkår ofte er de samme, findes der næppe
to lande i Europa, der har den samme måde at organisere brand-,
ambulance- og redningstjeneste på.
Man behøver eksempelvis kun at sejle en halv time over Øresund
for at finde en helt anden redningsorganisation end den, vi ken
der herhjemme.
Men hvorledes fungerer den svenske redningstjeneste? Vi har
spurgt os for og besøgt Malmö Brandkår og Larmtjänst AB.

Rednings
tjenesten
hinsidan
fungerer
— men på

en anden måde

end den danske

De svenske brandvæsener

Hver kommune i Sverige har ifølge
gældende lov ansvaret for brandförsva
ret - som det hedder på svensk - inden
for kommunens område.
De fleste kommuner i Sverige prakti
serer loven på den måde, at de har
egne kommunale brandvæsener. Har
de ikke det, har de aftaler med en
nabokommunes brandvæsen om sluk
ningshjælp eller aftale med et industri
brandvæsen, som der findes et stort an
tal af i Sverige.
Der er over 20.000 ansatte brandmænd
i Sverige. Af disse er ca. 15 % (mere
end 3.000) heltidsansatte, medens resten
er deltidsbeskæftigede brandmænd. Der
findes herudover 8.000, der er engage
ret i landsbybrandværn, og 22.000 er
engageret i skov-brandvæsen.
Til brandslukning findes i Sverige over
2.500 udrykningsenheder, hvoraf ca.
600 er automobilsprøjter, ca. 225 slan
getendere, og resten fordeler sig som
specialenheder i lighed med vore spe
cialenheder.
Derudover råder brandvæsenerne over
en del ambulancer.
Länsstyrelsen har regionalt, og Statens
Brandinspektion i Stockholm har cen
tralt tilsyn med kommunernes brand
væsener. Dette tilsyn omfatter også det
forebyggende arbejde.
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Den svenske ambulancetjeneste

Den svenske ambulancetjeneste kontrol
leres af Socialstyrelsen. Den 1. januar
1965 overtog sygehusvæsenet ansvaret
for ambulance- og sygetransporten i
Sverige. Kommunerne og sygekasserne
(forsikringskasserne) står som betalere.
Ingen A- og B-medlemmer

Den svenske lovgivning skelner ikke
mellem A- og B-medlemmer. Enhver
borger i landet har ret til ambulance
kørsel efter ulykker, og det samme gæl
der turister. Det er landstings-kommu
nerne, der primært betaler disse udgif
ter, og i hovedsagen brandkåren eller
sygehusenes portører, der kører ambu
lancerne.

I Danmark er der stadig forskel på sygekassernes
A- og B-medlemmer, når det gælder ambulanceog sygekørsel.

Anden ambulance- og sygetransport

Sygetransport i Sverige udføres også i
stort omfang ved direkte indsats fra
brandkåren eller sygehusenes side. Dog
er det således, at der uden for de store
byer findes ambulancer, der både kører
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ambulance- og sygetransport, beman
det med taxa-chauffører og dirigeret af
taxa-centralen. Der findes også enkelte
private redningskorps.
Betaling for sygetransport

Sygetransporten i Sverige er fri på den
måde, at patienten ikke skal betale reg
ningen for turen. Der kræves en læge
ordination på kørsel, og denne læge
ordination er dokumentation for den
betaling, brandkåren eller ambulance
væsenet kan få hos forsikringskassen.
Det er nemlig den, der skal betale.
Patienten har i nogle tilfælde selvrisiko.
Hvis lægen eller sygehuset ikke finder
transporten nødvendig, må patienten
selv betale turen. Det koster gennem
snitlig 80,- sv. kr. at udføre en almin
delig sygetransport. Der finder misbrug
sted - f. eks. hyis patienten selv går til
vognen - men ambulancepersonalet må
ikke nægte at køre.
Det må her bemærkes, at der er tale
om det, vi i Danmark kalder ambulan
cekørsel og sygetransport I (liggende
kørsel i ambulance). Siddende kørsel
(taxakørsel etc.) udføres som regel ikke
af ambulancevæsenerne i Sverige.

SVERIGE (1. januar 1971)
Areal: 450.000 km2
Befolkning: ca. 8 mill, indbyggere
Største byer (over 50.000 indb.) :
Stor-Stockholm (1,2 mill.)
Göteborg (450.000)
Malmö (270.000)
Västerås (117.000)
Norrköping (115.000)
Linköping (105.000)
Uppsala (105.000)
Helsingborg (100.000)
Kommuner: Ca. 800, efter 1/4 1974
272 samlet i 23 län (svarende til
danske amter).

MALMÖ BRANDKÅR
Malmö Brandkår er ikke
alene et brandvæsen. Det
er også et redningskorps.
Det er befolkningens tje
ner, som gennem det høje
beredskab, veluddannede
personale og tekniske
hjælpemidler kan være
medborgerne til gavn.
Brandkåren som kom
munalt brandvæsen kan
ikke fremvise nogen ind
tægt eller økonomisk for
tjeneste. Dens fortjene
ster ligger på et andet
plan. Omhyggeligt ud
valgte brandmænd med
virker til at overholde et
ud fra et samfundssyns
punkt fornuftigt budget,
så brandvæsenets drift
holdes inden for rimelige
omkostninger.
Rationalisering betyder
for Malmö Brandkår, at
udgifterne til personale
og materiel kan mindskes
uden at standard, effek
tivitet og sikkerhed sæn
kes eller slækkes.
Sven Sönnerberg
Brandchef/Malmö
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At besøge netop Malmö Brandkår er
måske ikke det rigtige, hvis man skal
fortælle noget generelt om den svenske
brand- og redningstjeneste.
Malmö Brandkår er utvivlsomt noget
af det ypperste i landet. I spidsen for
brandkåren står brandchef Sven Sönnerberg med vicebrandchef O. Carlman
som næstkommanderende. Brandkåren
i Malmö er opdelt i fire sektioner:
1. Brandtjenesten
2. Redningstjenesten
3. Ambulancetjenesten

4. Färdtjenesten (kørsel med handi
cappede) samt natlægekørsel.
Materiel

Malmö har næsten 300.000 indbyggere.
Brandkåren råder over 6 stationer. På
disse brandstationer findes i alt 30
brandslukningsenheder, 15 ambulancer
og 30 vogne til färdtjänst og lægevagt
kørsel etc. Derudover findes som i Dan
mark diverse enheder, påhængssprøj
ter, bærbart udstyr m. v.
Malmö Brandkårs materiel skal ses. Det
kan ikke beskrives. De fleste automo
bilsprøjter er bygget op som Magirus
enheder med standardiseret udstyr. Dog
er pumpemateriellet af typen Ruberg,
som vi kender så godt.
I de seneste år har man principielt sat
set på store enheder, som ellers kun
kendes fra USA. En gigant-sprøjte med
8.000 liter vand, 1.000 liter skum og
750 kg pulver er stationeret ved Bulltofta, i nærheden af lufthavnen. En an
den superpumpe (ca. 20.000 1/min. v.
100 m.v.p.) med hele 10 afgangsrør på
hver side er stationeret ved industri
havnen, således at den hurtigt kan tøm
me Øresund, om der bliver brand i
Malmö.
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Malmö Brandkår råder som det eneste brandvæ
sen i Skandinavien over en superpumpe - af uvur
derlig betydning ved store skibsbrande.

Personale

Den personelle styrke er 200 mand,
hvoraf 50 er ledere. Alle 200 er hel
tidsbeskæftigede, men derudover findes
et antal deltidsbeskæftigede brandmænd
i Malmö, der tilkaldes, når det for al
vor brænder på.
Der er ingen personaleproblemer i for
bindelse med at skaffe nye. De fleste
har 24 timers vagt, efterfulgt af 48 ti-

Malmö Brandvæsens såkaldte färdtjänst
omfatter transport af fysisk og psykisk han
dicappede børn og ældre mennesker, her
under medborgere med syns- og høre
skader. Transporten er foregået til skoler,
arbejdspladser, terapi, gymnastik og for
skellig slags idræt, studiekredse, forenings
møder, udflugter m. v.

mers frihed. Der udføres 1400 udryk
ninger om året, hvoraf 500 er brand
slukninger, hvortil kommer 30.000 pa
tientbefordringer og 165.000 färdtrans
porter.

Uddannelse og økonomi

Brandmændene i Malmö gennemgår en
ret omfattende uddannelse i såvel
brand- som ambulancetjeneste. Deres
uniformering er hensigtsmæssig, og i
forbindelse med vagttjenesten kører
man efter et rotationssystem, således at
alle brandmænd roterer hvert andet år
på de 5 stationer og til de forskellige
opgaver. Herved sikres, at uddannelsen
hele tiden er à jour.
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Malmö brandkår
också billigast
De fleste skulle mene, at et så effektivt
brandkorps som i Malmö koster dyrt.
Det gør det måske også, men sat i for
hold til øvrige større byers (over 50.000
indb.) brandkorps i Sverige har Malmö
de laveste omkostninger, kr. 27,68 pr.
indbygger eller kr. 0,24 pr. skattekrone
(svenske kroner, regnskab 1970).
Tallene er måske højere end i Dan
mark, når man tager kursen i betragt
ning, idet Malmö kommer op på ca.
40,- danske kroner pr. indbygger. Men
man kan ikke sammenligne, da vel
stand, gennemsnitsindtægter og udgifts
niveau spiller ind. Alligevel tåler talle
ne sammenligning med enkelte heltids
beskæftigede brandvæsener herhjemme,
f. eks. Gentofte.
Gode forhold

På den mest moderne station, Helenholm, har mandskabet 2-sengs stuer
med separat toilet (der bor kun 1 mand
hver nat - hver har sin egen seng), op
holdsstuer og køkken, som vi kender
det hos os. Der er samtidig lægerum,
idet en vagthavende læge er stationeret
og kan rykke ud med Skånes eneste
specialambulance, der tilhører Malmö
Brandkår og er indkøbt efter bl. a. dan
ske erfaringer.
De øvrige brandstationer er - som vi
kender det - af forskellige „årgange“
og har været bygget til forskellige for
mål. Generelt må blot siges, at der i
Malmö ofres en del på mandskabets
trivsel i form af hobbyrum, motions
rum, sauna, gode sengeforhold etc.
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Svenske småglimt
Betænkning om redningstjeneste
Efter en beslutning i 1965 om at undersøge
mulighederne for forbedring af den svenske
redningstjeneste til lands blev nedsat et ud
valg af sagkyndige. Dette udvalg har nu af
givet betænkning, der er offentliggjort i
1971.
Der foreslås en ny brandlov, der bestem
mer, at hver kommune i Sverige skal have
et brandvæsen, der tilfredsstiller rimelige
krav om hurtig og effektiv redningstjeneste.
Amtsøvrigheden kan fritage de svenske
kommuner for at have eget brandvæsen,
hvis kommunen har truffet betryggende af
tale om hjælp fra et andet kommunalt
brandvæsen eller et andet redningsorgan.
I nødsituationer, som kræver så omfattende
redningsforanstaltninger, at et koordineret
ledelsesorgan er nødvendigt, skal amts
øvrigheden overtage kommandoen.
Ansvaret for ambulanceflyvetjenesten på
hviler rigspolitiet og skal betales af den
svenske stat.
Redningstjenestens primære opgave vil
være at redde menneskeliv, men det på
lægges den at gribe ind, når store værdier
eller vigtige samfundsfunktioner trues.
Kravet til redningstjenesten skal være ef
fektivitet under hensyntagen til lavest mu
lige omkostninger.
Udgifterne til redningstjenesten skal på
lægges kommunerne - dog skal rednings
indsats, der overstiger 10.000,- sv. kr., be
tales af staten.
Brandvæsenernes personale skal uddannes
i redningstjeneste.
Det svenske forslag er kort og godt et
landsdækkende, kommi.nalt eller privat
drevet Falcks Redningskorps i Sverige.
(Eksemplarer af dansk oversættelse - i ud
drag - fås i Fællesforbundets sekretariat).
Helikoptervirksomheden i Mölndal
I Mölndal i Midtsverige har man i 3 år ar
bejdet med helikoptere til ambulancetjene
ste. Helikopterne bemandes med læge og
sygeplejerske.
Systemet og arbejdsmetoderne minder me
get om de i Danmark af RCC i Karup gen
nemførte aktioner.
Jagten på skum
Den 15. juli udbrød der, som de fleste ved,
brand i ØK’s fragtskib Poona, der lå i
Göteborgs havn. Det svenske blad „Brand
försvar“ har indgående beskrevet branden
og herunder bemærket, at der i de to da
ge, branden varede, flere gange opstod
frygt for mangel på skum - uden at den
indtraf. Ved slukningsarbejdet blev i alt
brugt 50 tons skumvæske, fremskaffet fra
fabrikker og lagre. Det har givet de sven
ske brandvæsener den idé, at skumbered
skab bør kontrolleres.
Måske var det også en idé, om vore
Falck-stationer og katastrofe-alarmcentra
ler gav sig til at tænke over, hvorledes
man i givet fald kunne skaffe så meget
skumvæske herhjemme.

Brandkåren
i billeder
©

O Tæt bebyggelse
og gamle ejen
domme stiller krav
til brandvæsenet
i Malmö.

0 Malmö Brandkär
råder over en
snorkel.
0 En rednings-kran
vogn af Magirus
typen løfter 20 ton.
O Normal-uniform,
battle-dress.
Ambulance
personale i hvid
jakke med refleks
striber.

0 Heleneholm
Brandstation.

0 Mölndals
helikoptertjeneste
i aktivitet.
0 En speciel
kommandovogn telebus - til brug
ved katastrofer.

Larmtjänst
AB
Larmtjänst AB har til formål med sin
virksomhed at tilbyde den svenske be
folkning en landsomfattende organisa
tion for formidling af alarmer, først og
fremmest i forbindelse med:
autohjælp (bugsering og bilbjærgning)
redningstjeneste ved storm- og vand

skader, nøgleservice m. m.
sygetransport, der ikke dækkes af det

offentlige, bilrudeservice etc.
alarmordninger for tyveri- og andre

overvågningsalarmer.
Da de svenske forsikringsselskaber i
1961 oprettede LARMTJÄNST, skete
det som følge af et enkelt selskabs op
køb af de bestående - små - rednings
korps, Svensk Räddningstjänst, Räddningskåren og Falcks eget lille selskab
i Sverige.
Motivet til at oprette denne formid
lingsorganisation var et forsøg på at få
skadesomkostningerne reduceret, idet de
svenske forsikringer for biler i mange til
fælde også omfatter redningsforsikring.
Hvad laver Larmtjänst?

Larmtjänst har tilkoblet 38 alarmcen
traler og formidler omkring 200.000
alarmer om året. Hovedcentralen i
Stockholm formidler ca. halvdelen af
alle alarmerne.
Den hjælp, der kan ydes, afhænger af
den forsikring, der er tegnet. I Sverige
er ansvarsforsikringen for biler tvungen
som i Danmark. Kaskoforsikring om
fatter bl. a. bjærgning eller bugsering
af bilen til værksted, døroplukning,
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nøgleservice, hjemtransport af fører og
passagerer samt hjemtransport af bilen,
hvis den af en eller anden grund må
efterlades.
En del af redningsforsikringen indgår
også i familieforsikringen for hus og
hjem. Den giver gratis hjælp ved brandog vandskade, indbrud eller anden
skade.
Af de 200.000 alarmer er 85.000 hjælp
til bilister. Denne hjælp udføres af pri
vate bjærgningsselskaber, hvoraf 90 %
af alle i Sverige er tilknyttet Larm
tjänst.
Larmtjänsts vagtcentraler er i mindre
byer overladt lokale taxiorganisationer
m. fl. Man stiller simpelt hen apparatu
ret op og betaler taxa for at passe det
alle døgnets 24 timer. F. eks. findes der
for det sydlige Sverige selvstændig
alarmcentral i Göteborg, medens man
i Malmö betaler brandvæsenet for assi
stancerne.
Større opgaver videregives altid til
Larmtjänst’s hovedcentral i Stockholm
til videreekspedition.
Eget bjærgningsselskab

De steder, hvor det er fundet hensigts
mæssigt, eller hvor dækningen med priLarmtjänst kaldes også ved:

Fora för översvämning

skadegörelse på

vate kranvogne ikke har været god, har
forsikringsselskaberne og Motorbran
schens Riksförbund oprettet autohjæl
pestationer under navnet Bärgnings
kåren.
Prisen for bilbjærgning i Sverige ligger
ikke helt fast, men anslås til ca. 80,sv. kroner pr. time. Opkaldet til Larm
tjänst er „gratis“ for forbrugerne på
den måde, at udgifterne til alarmcentra
lerne betales af forsikringsselskaberne
og koster disse omkring 3,2 mill. sv.
kroner pr. år.
Ikke gratis at få hjælp

Selv om der findes redningsforsikring,
er det ikke gratis i Sverige at få auto
hjælp. Der er indført selvrisiko på 50,sv. kr. pr. assistance.
En assistance koster de svenske forsik
ringsselskaber ca. 100 sv. kr. at udføre.
-Men vi har meget få klager over as
sistance, fortæller direktør Harry Eng
kvist.
- Kort og godt kan vi sige, at Larm
tjänst passer telefonen for en masse
servicefag, f. eks. gas- og vandmestre,
bugseringsselskaber,
glasreparatører
osv. Vi formidler hjælpen og holder
dermed en vis kontrol med de udgifter,
der pålignes forsikringsselskaberne.
fel pB centralvärme-^
anläggningen

Annan
svår.
situation

låsöppning (utelSst)
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Færre bjærgningsbiler

Da Larm tjänst blev oprettet for 10 år
siden, var der i Sverige ca. 2.000 kranog autohjælpsvogne. Disse er nu redu
ceret til ca. 1.100, således at vognud
nyttelsen er bedre. Det kan simpelt hen
ikke betale sig for nogen at have for
mange uudnyttede vogne.
Avanceret teleteknik

Larmtjänsts hovedcentral i Stockholm
er værd at kaste et blik på. Som nævnt
formidler den ca. 90.000 assistancer,
men antallet af telefonopkald ligger på
ca. 250.000, idet der passes en del alar
mer og foretages en del henvisninger.
De svenske telefonvæsener er meget
moderne indstillet med hensyn til avan
ceret udstyr. Således kan man få små
Magicall-enheder, der har 400 telefon
numre i forvalg, så man kun skal tryk
ke på en knap - og ikke dreje et helt
8-cifret nummer - for at få forbindelse.
Alle alarmordninger for virksomheder
etc. er tilsluttet en såkaldt Larmofon,
der i kodesprog fortæller, hvorfra alar
men kommer, og hvad der er galt.
Larmtjänst hovedcentral i Stockholm. Herfra kan
fjernalarmeres over hele Sverige.

Endvidere findes på alarmcentralen en
speciel kommunikationsenhed, en ra
diosender, der kan åbne et nøgleskab
på værksteder i nærheden, således at
bjærgningsbilens fører kan få porten til
værkstedet åbnet om natten.
Ikke mange ansatte

Til at klare de 90.000 assistancer med
250.000 telefonopkald er der kun ansat
18 mand på skiftevagt. 8 tager sig af
telefonbetjening, 8 disponerer, og 2 le
dere kontrollerer rapporter og over
våger alarmcentralen. Af de 18 mand
sidder der 5-6 i dagtimerne.
Ved spidsbelastning indkalder man re
servemandskab, som regelmæssigt del
tager i uddannelsen.
De nævnte 18 vagtmestre er forsikrings
funktionærer med 38 timer pr. uge i
effektiv arbejdstid. Der er ikke noget
med at sove under tjenesten.
- Vi har ingen problemer med at skaf
fe personale, selv i Stockholm, fortæller
organisationschef Kurt Larsson. - Vore
medarbejdere er funktionærer med en
månedsløn, der ligger 100-200 kr. over
gennemsnitslønnen for faglærte hånd
værkere. Og de medarbejdere, vi har,
er prima.

Konklusion
Hvis man skal konkludere i denne sam
menhæng, må det blive ved at opremse
ligheder og forskelle mellem den dan
ske og den svenske brand- og rednings
tjeneste og de vilkår, der gives.
Den svenske brandslukningstjeneste sy
nes at være lige så forskellig fra by til
by som den danske. Så vidt det kan
skønnes, er størrelsesordenen for hel
tidsansatte ctr. deltidsansatte i Sverige
på samme niveau som gældende for
danske kommunale brandvæsener.
Men regner man Falck-personalet i
Danmark som heltidsansatte brandmænd - hvad vi gør - er vi mere vel
forsynede herhjemme med døgnbetjente
brandstationer.
Man er tilsyneladende i Malmö meget
indstillet på at satse på stort, mandskabsbesparende materiel fremfor kon
servativ tankegang om, at der altid skal
være så og så mange mand pr. auto
mobilsprøjte.
Den svenske brandtjeneste synes også
at have en bedre informationstjeneste
end den danske. Her tænkes specielt på
det udmærket redigerede og informa
tive blad, „Brandförsvar“, der udgives
af Svenska Brandförsvarsföreningen.

Med hensyn til sengeambulancer og
lægeambulancer er svenskerne bagud i
forhold til os. F. eks. findes som nævnt
i hele Sverige kun Malmö Brandkårs
lægeambulance.
Redningstjenesten

I Sverige foretager brandkåren den
akutte afhjælpning på et skadested,
f. eks. frigørelse etc. Den manglende
koordination med bjærgningskåren etc.
kan måske give problemer, som vi ikke
kender i Danmark.
Men den øvrige del af redningstjene
sten synes at fungere. Larmtjänst kan
altid kaldes og sørger for, at fagfolk
kommer til stede. Men det er kontrahe
rede entreprenører, og det kan selvføl
gelig også give betalingsproblemer, som
vi ikke kender. Til gengæld kan de må
ske lave et stykke arbejde færdigt, hvor
vore Falck-reddere naturligvis stopper,
når de akutte farer er overstået.

Ambulancetjenesten

Det er en ubetinget fordel, at alle, der
kommer til skade ved en ulykke i Sve
rige, har gratis ambulancetransport til
hospitalet. I Danmark må vi desværre
se det uheldige i, at den nye syge
forsikringslov stadig vil undtage Bmedlemmerne, således at disse må be
tale for hver tur - medmindre de er
abonnenter hos Falck. Det er især et
problem for udlændinge, der ikke har
abonnementsmuligheden.

Det tekniske telefonudstyr i Sverige er mere
avanceret end herhjemme.
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- Havde vi i Sverige haft r'àddningskâr
som i Danmark, der for mange år siden
havde etableret sig og var arbejdet op,
havde situationen herovre sikkert været
en anden i dag, konkluderer Sven Sönnerberg.
Man har ikke som i Danmark forbinds
kasse med gratis opfyldning, og den
svenske forsikringstager skal - i mod
sætning til den danske abonnent - af
med selvrisikobeløb ved assistance.
Når autohjælpen udføres af et mekani
kerværksted - som det sker mange ste
der i Sverige - betyder det ofte, at en
reparation bliver udført på stedet eller
ved det pågældende værksted. Herved
kan spares en del bugsering. Systemet
er prima, hvis værkstedet er OK. Er
det ikke det, er systemet betænkeligt,
og da må man absolut foretrække vor
form for assistance, der er suveræn
med hensyn til hvilket værksted, der
skal reparere.
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Vor konklusion må være, at rednings
tjenesten i Sverige fungerer - men på
en anden måde end den danske. Der
er flere og andre led, der spiller ind
end hos os. Og det kræver koordina
tion, som primært ligger hos brandche
ferne.
Med hensyn til redningsforsikringen,
der nu i 10 år har fungeret hinsidan,
må vi sige, at den i Danmark nok ikke
kunne betale sig for nogen part, hvis
det betød ophævelse af abonnements
systemet. Forbrugerne ville komme af
med penge, forsikringsselskaberne skul
le enten punge gevaldigt ud ellerslække
på servicen, og vi skulle til at køre en
masse regningskørsel med deraf føl
gende fordyrende administration etc.
Det ville være en langt lettere vej at gå
i Danmark, om man ville samarbejde
ved f. eks. at nedsætte kaskopræmierne,
hvis folk er abonnenter hos FalckZonen.

Den 28. august 1971 indtraf en flyulykke i Øresund. Vi gengiver
den første time af Ritzaus Bureaus berømte beretning til dags
pressen om ulykken, minut for minut, afsluttet med vore egne
erfaringer:
20.09: Der blev lørdag aften slået katastrofealarm
fra Københavns lufthavn, efter at der var obser
veret et fly på vandet ved lufthavnen, oplyser
politiet.

20.12: Alarmen kom, da et ungarsk passagerfly af
typen IL 18 var nødlandet, oplyser flyveledelsen
i Kastrup.
20.15: Alarmen til redningskorpsene lød på, at
flyet var nødlandet fire sømil fra kysten. Tårn
by brandvæsen sendte redningskøretøjer, og
Falck-Zonen sendte ambulancer fra samtlige
de storkøbenhavnske stationer, oplyser brand
væsenet.
20.16: Flyet er et rutefly, der kom fra Oslo. Det
blev senest set på radaren, da det var ca. otte
sømil (d. v. s. ca. 12 km) fra lufthavnen på ind
flyvning til bane 22.

20.18: Politiet afspærrede få minutter efter alar
men motorvejen og andre veje til lufthavnen for
alt andet en redningskøretøjer. Politistyrker fra
hele København sendtes med udrykning til om
rådet.
20.21: Flyet nødlandede nordøst for Saltholm, op
lyser Søværnets operative Kommando.

20.32: Redningskorpset fik i forbindelse med alar
men opgivet, at der var 35 passagerer i flyet,
oplyser Falck-Zonen.
Redningskorpset sendte omkring 40 ambulan
cer fra de storkøbenhavnske stationer til luft
havnen.
20.43: IL 18 er et firemotoret turbopropel-fly, der
er hovedstammen i mange af de østeuropæiske
ruteselskabers flåde. Det ungarske selskab
Malav har således mindst syv af typen, der har
sat 12 internationalt anerkendte rekorder i sin
kategori, selv om nogle senere er forbedret af
andre sovjet-byggede typer. Der er produceret
over 500 af flytypen.
Siden 1963 er IL 18-versionerne blevet forsynet
med udstyr, der gør dem i stand til at foretage
fuldautomatiske landinger i overensstemmelse
med de sikkerhedskrav, som den internationale
luftfartsorganisation ICAO stiller.
IL 18 er oprindelig beregnet på at tage 84 pas
sagerer. Det er 35 meter langt, har en spænd
vidde på 37 meter og har en marchhastighed
på godt 600 km/t. Dets rækkevidde er med
maksimal last knap 4.000 km.

Flystyrt
■
I

Øresund
20.46: Endnu 40 minutter efter alarmen havde man
ikke fundet det forulykkede fly i vandet, oplyser
Falck-Zonen.
20.53: En helikopter fra flyvevåbnet lokaliserede
det nødlandede fly ca. 7,5 sømil fra bane 22,
d. v. s. omkring nordspidsen af Saltholm.
Flyet ligger på ca. tre meter vand.
Helikopteren vil holde sig over det forulykkede
fly, indtil redningsfartøjer kan komme frem til
stedet.
20.59: Et forbipasserende skib havde 50 minutter
efter alarmen samlet to personer fra flyet op,
oplyser flyvevåbnets redningstjeneste.
Flyet var af en helikopter lokaliseret godt 7,5
sømil fra land. Det lå på tre meters vanddybde
med en del af skroget ragende op og halen
slået af.
Flyvevåbnet ventede 50 minutter efter alarmen
at have tre helikoptere over flyet i løbet af en
halv snes minutter.

21.09: Falck-Zonen sendte en times tid efter alar
men hovedparten af ambulancerne til stationer
ne igen. Man ræsonnerede, at de hurtigt kunne
komme tilbage, hvis der kom overlevende i
land. Redningsaktionen var koncentreret om
kring lufthavnens havn, hvor man var klar til at
modtage indkommende både.
Fyr og vagervæsenets både, lodsen fra Dragør,
lufthavnens redningsbåd, Falck-Zohens både
og marinehjemmeværnets både fra Dragør gik
til undsætning i området, oplyser Falck-Zonen.
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Fra katastrofeudrykningen i Kastrup.

Hvad lærte vi af
flykatastrofen?
Det var vagtmester Flemming Mogen
sen, der på station Vesterbro disponere
de og dermed ,,kørte“ vor andel i kata
strofen. Vi lærte forskelligt, som bør
rettes i planerne og erindres til næste
gang:

★

Der bør i Storkøbenhavn være
en lokal katastrofeplan, der skal
supplere vor landsdækkende plan.

★

Reviderede check-lister er uund
værlige.

★

Sekundære alarmer, dvs. alarme
ring af distriktsledere, reserve
mandskab og specielle instanser
bør ligge et andet sted end hos
den, der skal sørge for udryknin
gen.

★

Det almindelige telefonnet bloke
res på få sekunder, hvorfor ikkekendte telefonnumre til at ringe
„ud“ på er af vital betydning.

★

Kommunikation med SOK/RCC,
brandvæsen etc. bør i højere grad
end denne gang baseres på telex.

★

Vi bør til stadighed holde politi,
hospitaler, lægevagt og myndighe
der underrettet om vore ajourførte
telefonnumre og oplysninger om,
hvilke numre der skal benyttes ved
katastrofeopkald.

★

Ambulance- og redningsindsatsen i
København bør koordineres. Det
bør være uomtvisteligt, at det am
bulancevæsen, der normalt har an
svaret for et område, også har an
svaret, hvis området rammes af ka
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tastrofe. 0-0-0 alarmcentralerne
bør i denne forbindelse kun fun
gere som service-organ for ambu
lancevæsenet.
Sekundært beredskab

Journalist Merved fra Ekstra Bladet
havde dagen efter en lidt sur kommen
tar om, at det meste af Storkøbenhavn
var uden ambulanceberedskab som føl
ge af katastrofen. Kilden var tydeligt
en stakkels uvidende brandmand fra
Gentofte. Årsagen: at Gentofte Brand
væsen af Falck-station Gladscvce blev
bedt om at køre en ambulanceudryk
ning til Strandvejen, der normalt betje
nes af Falck, Lyngby.
Det sekundære beredskab var i færd
med at blive etableret.
Til Lyngby-stationen var en Birkerødambulance på vej som ambulancebered
skab, men da vi - iflg. dr. Palle Gad
m. fl. - kører for meget udrykningskør
sel, foregik denne beredskabsetablering
i henhold til katastrofeplanen i normalt
tempo.
Vi kunne - som det praktiseres andre
steder - sende Birkerød-ambulancen,
der næsten var i Lyngby, til ulykken.
Men vi valgte at varetage patientens
tarv og bede brandvæsenet køre turen.
Falcks overenskomst med KastrupTårnby kommune sikrer, at kommunen
også har rigelig ambulancehjælp ved
katastrofer som denne. Derfor blev der
uden tøven sendt næsten 40 ambulancer
til stedet på grund af de foreløbige mel
dinger. Men tilstrækkeligt mange var i
sekundært beredskab i Storkøbenhavn.
Den omtalte indsats fra Gentofte
brandvæsen kan nok bedst forklares
med et ordsprog fra vor personalehånd
bog: „Hvis man efter at have vist god
hed, viser trang til påskønnelse, røber
man sin uvanthed med situationen“

Hvad gør vi galt?
Vi forvolder alt for mange skader på vore kunders køretøjer, når vi er ude
for at hjælpe og redde. Det er arbejdsmæssigt og økonomisk et stort problem
for os, og noget der skader vort omdømme.
Her er de sidste års alvorlige tal: l 1969 beskadigede vi 463 køretøjer, og
skaderne beløb sig til næsten 200.000 kr. 1 1970 steg antallet af skader til
726 og udgifterne til ca. 330.000 kr.
Ved forsikring kan vi dække det økonomiske tab, men de mange hundrede
kunders vrede og utilfredshed er der ingen forsikring, der dækker.
Præmien for vores forsikring i Absalon-Skandinavia afhænger naturligvis af
risikoens størrelse, og den har været uhyggeligt stigende! Dertil kommer de
meget betydelige administrationsudgifter, vi har, til behandling af de mange
indberetninger og skadesanmeldelser og til korrespondance og forhandling
med vore utilfredse kunder.
De uheld, vi er ansvarlige for, sker ved fejl begået af redderne, og de fleste
af disse fejl kunne have været undgået ved at vise større omtanke og på
passelighed og ved større viden om kundernes køretøjer.
Vi ser meget alvorligt på problemet og har derfor haft en samtale med
direktør E. Schøller Larsen, Absalon-Skandinavia. Da man i forsikrings
selskabet har mulighed for over sit EDB-anlæg at analysere skadesårsagerne,
kan vi her få værdifulde oplysninger, der sætter os i stand til at se, hvor og
hvorledes vi skal sætte ind for at prøve at komme ondet til livs.
- Kan De forklare os årsagerne til
den uheldige udvikling i skadeantal
let? spørger vi.

Dir. E. Schøller Larsen, Skandinaviagruppen, forsikrings aktieselskab.

- Lad mig først sige, at vi er ikke min
dre skuffede end Falck over den hasti
ge stigning i antallet af skader. De
overstiger langt det, vi havde kunnet
forvente. Desværre ser det ud til, at
den ulykkelige udvikling fortsætter i
1971, så vi forstår godt, at De er inter
esseret i at se på årsagerne til de mange
uheld.
Der er naturligvis forskellige årsager,
men visse typer af uheld går stadig
igen, og det er her, der med størst ud
bytte vil kunne sættes ind. Vi ved, at
redderne ofte må arbejde under meget
vanskelige forhold, som f. eks. under
snestorme. Der skal tages hurtige be
slutninger og handles hurtigt, fordi red
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derne ved, at der under spidsbelastning
er en lang række kunder, som venter
på hjælp. Og selv om vejrforholdene er
gode, arbejdes der ofte under et vist
tidspres.
Hvor det gælder om at redde menne
skeliv, må hensynet til den materielle
skade naturligvis komme i anden ræk
ke. Ingen vil bebrejde den redder no
get, der sætter alt andet til side for hur
tigt at komme skadede personer til
hjælp.
Men når det udelukkende gælder om
at redde køretøjet, må tidspresset ikke
friste til mindre omhu og påpasselig
hed. Redderen må give sig tid til at un
dersøge, om de vogne, der skal bugseres, kan tåle at blive trukket på den
måde, man har tænkt sig.
Det er indlysende, at et sådant arbejde
stiller store krav til reddernes kendskab
til de forskellige vognes konstruktion og
styrke. Kunderne betragter redderne
som eksperter og forlader sig trygt på
dem, og denne tillid bør ikke sættes over
styr ved, at man tager chancer. Beska
diges køretøjet under optrækning eller
- Kunderne betragter redderne som eksperter.

nedfiring som følge af en forkert an
bringelsesmåde, vil kunden straks gøre
redderen ansvarlig for skaden. Og den
slags skader er der desværre mange af.
Kundernes tillid til redderen og hans
formåen vil man naturligvis gerne leve
op til. Men det lokker ofte en velme
nende redder til at give sig i kast med
mekanikeropgaver, som ligger uden for
hans kompetance, og som han tjenst
villigt udfører under de mest ugunstige
forhold. - Og går det galt, er der in
gen, der takker ham.
Ingen kan forvente, at redderen skal
være ambulant reparatør, men alle må
kunne kræve, at redderen har den nød
vendige tekniske viden om vognens
konstruktion. Han må f. eks. aldrig væ
re i tvivl om hvilke motorkøretøjer, der
ikke må slæbes, før bagaksler er udta
get. - Også her er et område, hvor der
sker mange og dyre fejltagelser.
Selve optrækningen og nedfiringen, når
det i wire eller trækstang trukne motor
køretøj flyttes til eller fra transport på
fejeblad, giver også anledning til et
stigende antal skader.

Endelig sker der under startforsøg man
ge ødelæggelser af vognenes batterier,
og det er skader, der nemt kunne und
gås.

- Ja tak, det var jo allerede en god
portion gode råd. Men kan De sige
os hvilke skader, der er de hyppigste
og mest kostbare?

VI GENTAGER
BUGSERINGSHÅNDBOGENS
REGLER OM
STARTHJÆLP:

- Ja, det kan jeg da godt. Netop for at
kunne bidrage til en skadeforebyggen
de indsats har vi siden begyndelsen af
1970 foretaget en omfattende analyse
af skaderne ved hjælp af vort EDBanlæg. Vi har anlagt et hulkort for
hver enkelt skade med alle data: Sta
tionen, redderen, skadens art, stør
relse osv.
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Resultaterne af analysen for året 1970
har vi på Deres opfordring opdelt efter
skadesårsager.
Den hyppigste og dyreste skadesårsag
er uheld under optrækning fra grøfter
og lignende. Der indtraf i løbet af året
272 uheld, og de kostede 117.000 kr.
Den næste alvorlige kategori er skader
under op- og nedfiring af køretøjer til
og fra Falck-vognen. Det blev til 200
uheld, der kostede 110.000 kr.
Bearbejdningsskader var der 107 af, og
de domineredes af sprængte akkumula
torer. Den samlede udgift var på
27.000 kr.
Hertil kommer så 25 sammenbrændte
motorer, ødelagte gearkasser og bagtøj
m. m. og alt som følge af fejlagtig be
handling af det transporterede køretøj,
f. eks. fordi bagaksler ikke var udtaget.
Disse tilfælde beløb sig til 42.000 kr.

FORELØBIG SKADEANMELDELSE
Dato:
- Sted:

KI ott keilet:

19?/

Teste/rc^cy^e.

Ticuis Erik

Modpartens novn:
stilling .............. :
Adresje .............. :

Zg

37____________________

Oison________
______________________

__________

HC>$CtloM$qClC/e

J/.O*/? årgang

Modpartens vogn: Politinummer

tilstand:

god |

'Modpartens forsikringsselskab:

|

mindre god pX] dårlig |

|

S/zCUnOUtAOCMOl________

Police nummer . ;
Kaskoforsikring

79

707&C I/O9 tf____________

Fabrikat:

:

Selvrisiko

_______________

*77
ia [x]

nej

ja g]

r*i Q

Skadens omiong på modpartens vogn: __________________________

Er der skoder p6 modpartens vogn fra tidligere uheld?:

jo [x)

nej I

I

, hvis ja - hvilke;____________________________

_______ bude.
Korpsets vognnr.:

i venstre
^733

________
Skadens omfang: _________

Det er gennemsnitlig 1.700 kr. for ska
der, der i langt de fleste tilfælde kunne
være undgået. En enkelt af skaderne
tegner sig for de 15.000 kr.
16 skader på fremmede ganske sagesløse køretøjer har kostet 7.000 kr., og
hertil kommer så yderligere en snes tu
sind kroner for forskellige skader, der
ikke falder ind under de her nævnte
hovedgrupper.
- Det var altså vores synderegister
alene for året 1970?

- Ja, og indeværende år tegner ikke ly
sere. Men arbejder alle gode kræfter
sammen, skulle det være muligt at få et
mindre beskæmmende resultat.
Vi ved udmærket godt, at der såvel af
redningskorpsets ledelse og af stations
lederne udføres et stort arbejde for ved
undervisning, vejledning og instruktion
at dygtiggøre redderne. Og vi ved og
har set, at redderne stadig søger at hol
de sig à jour med de nye vogntyper,
deres særkende og navnlig deres svag
heder over for bugsering.
Ved vores analyse af skadesårsagerne
håber vi at have kortlagt nogle af de
forhold, som i særlig grad kræver reddernes agtpågivenhed og omtanke.
Mange reddere er erfarne folk med stor
praktisk viden, og der er ingen tvivl
om, at de ved råd og forslag vil kunne
medvirke til at forhindre skader, når
de er opmærksomme på, hvor der sær
lig skal passes på. Hver skade er ikke
blot en økonomisk udgift, men også
igangsættelse af et omfattende og des
værre nødvendigt apparatur, som ærg
rer kunden og koster tid og penge for
alle parter.
- Hvis De nu skulle konkludere, vil
le De så kunne gøre det ved at give
os nogle korte og klare regler for det,
vore reddere særlig skal passe på un
der redningsarbejdet?

_________________________________________________________________
vend

Disse formularer er ikke velsete nogen steder.
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- Jeg vil da gerne forsøge. Først vil
jeg endnu en gang fastslå, at hvor der
står menneskeliv på spil, så skidt med
materiellet!
Det sidder sikkert den gode redder i
blodet, at sekunderne tæller, men når
det kun gælder materiel skade, må risi
komomenterne tages i betragtning. Om
hyggelig og vel planlagt bugsering vil
tværtimod spare tid og penge.
Og her er så fire punkter, som jeg me
ner kan danne grundlag for hukom
melsen, når redderen står over for de
forskellige situationer:
1. Ved optrækning:

Er trækket anbragt korrekt?
Kan køretøjet tåle trækket?
Pas på traktorer (sidder de fast?)
Pas på store sten og lignende.
Pas på de lave vogne (undervognen).

* af skade bliver man klog
- men det er dyre lærepenge

2. Ved nedfiring:

Er trækket stadig anbragt korrekt?
Pas på de lave vogne.
Betjen spillet omhyggeligt.
3. Ved slæbning:

Skal akseUkardan fjernes?
Overhold hastighedsbestemmelserne.
Pas på vogne med automatgear.
4. Ved starthjælp:

Kan batteriet tåle tilslutning?
Er polerne rigtigt vendt?
Pas på gnistdannelser.

- Vi takker
direktør E.Schøller
Larsen for gode råd og for
egeisen af vore „svage punkter
Hvis vi alle går ind for det, skulle vi nok
kunne bringe disse skaders antal betydeligt ned
og derved undgå en række af de uheld, der bestemt
ikke gavner vort ellers så gode omdømme hos publikum.
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Organisations

ændring i
Odense A/S
r

Driftschef L. Nielson

Salgschef
K. A. Rasmussen

Som et led i de landsomfattende æn
dringer, der primo 1970 blev vedtaget,
er der i Odense AIS med virkning fra
den 1. oktober 1971 sket en ændring af
organisationen.
Driftschef

Distriktsleder Leif Nielson er blevet
udpeget til driftschef. Nielson startede
som deltidsbeskæftiget brandmand i
Svendborg i 1951 og blev fastansat red
der, ligeledes i Svendborg, i 1953. I
årene siden 1953 har Nielson fungeret
som redder, redningsfører, assistent og
overassistent på forskellige fynske sta
tioner og siden januar 1971 som di
striktsleder med residens på stationen i
Odense. Leif Nielson vil fremover have
ansvaret for stationernes daglige drift,
materiel m. v.
Salgschef

Som salgschef er direktionssekretær
K. A. Rasmussen udnævnt. Rasmussen
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Økonomichef
Poul W. Falck

er assurandøruddannet og ansat i
Odense AÆ’ administration i 1950-58.
I 1964 tiltrådte K. A. Rasmussen stil
lingen som direktionssekretær i Odense
og vil som salgschef fremover være an
svarlig for selskabets salg af abonne
menter og handelsvarer samt udarbej
delsen af markedsanalyser.
Økonomichef

Civiløkonom Poul Falck er udnævnt til
økonomichef. Poul Falck begyndte i
korpset som deltidsbeskæftiget brand
mand i Odense i 1962 og har efter af
slutning af studier været ansat i admi
nistrationen, Falck-Huset i København.
Som økonomichef vil Poul Falck være
ansvarlig for selskabets regnskabsføring
og økonomiske styring, ligesom styrin
gen af selskabets administration er på
lagt økonomichefen.
Som øverste chef og administrerende
direktør vil William Falck stadig være
aktiv.

Jørgen Pedersen

Jørgen Falck

Han er fuld af krudt. Der er så meget, at
både danske og tyske medarbejdere ofte
har svært ved at følge med. Ham, vi ta
ler om, er vores „redningsambassadør“
i Tyskland, direktør Jørgen Pedersen,
Hamburg, der snart kan konstatere, at
det første halve hundrede år er rundet.
Jørgen Pedersen blev i 1944 ansat ved
ZR i Ålborg som kontormand. I 1946
avancerede han til fuldmægtig, og ZRindså hurtigt, at der var noget over Jør
gen Pedersen, som så mange andre
mangler. I 1952 blev han driftsleder i
Nordjylland, i 1955 fik han hele Jylland
under sig, og udnævnelsen til direktør
fulgte i 1959.
Medens Jørgen Pedersen havde domicil
ved ZR i Ålborg, var den anden Jørgen,
Jørgen Falck som omtalt ved siden af,
direktør i Falck. De to kunne finde ud af
det, som det ofte kneb med andre ste
der. Konkurrencen var hård, men sam
arbejdet bagved godt. Uden at fornærme
nogen, kan man vist godt sige, at Jørgen
Pedersen havde den vanskeligste opgave
- for Falck havde forbistret godt fat.
Ved sammenslutningen af ZR og Falck
trådte Jørgen Pedersen ud til fordel for
en direktørpost i et vognmandsfirma. Det
kom til at køre så godt, at Jørgen Pe
dersen i 1966 fik sit come-back som di
rektør i Hamburg og chef for udlands
tjenesten.
Fortsætter Jørgen Pedersen med sit gam
le tempo og kan han skaffe penge nok,
er der ingen tvivl om, at han en dag får
sit ønske opfyldt: at få tysk Falck på
højde med den danske.

Som yngste bror i den nuværende Falckgeneration har Jørgen Falck tilsynela
dende ikke været hæmmet. Han har altid
forstået gennem ord og handling at vise
sin måde at gøre tingene på. Det er
svært, for ikke at sige umuligt, at finde
en nuværende eller tidligere medarbejder
i korpset, der har følt sig dårligt behand
let af Jørgen Falck. Enhver, der er kom
met i et ærinde - stort eller lille - er
blevet modtaget med et venligt smil, og
så har direktøren koncentreret sig om,
hvad medarbejderen havde at fremføre.
Jørgen Falck startede sin karriere, da
han i 1942 tog eksamen på Niels Brocks
handelsskole. Derefter blev han ansat i
korpset som vagtmester. Dette lærte di
rektør Jørgen Falck problemerne omkring
de daglige ledelsesfunktioner og kørsels
planlægningen. Ganske vist har tiden æn
dret dette meget, men alligevel har den
ne viden dannet basis for hans senere
udvikling inden for korpset. I 1946 blev
Jørgen Falck udnævnt til stationsleder i
Skjern og senere på stationerne i Frede
ricia og Kolding. I denne tid lærte Jør
gen Falck stationslederens job at kende
med de problemer, en sådan stilling
medførte, ikke mindst fordi Jørgen Falck
blev stationsleder på to stationer samti
dig. Der er ingen tvivl om, at Jørgen
Falck voksede med opgaven. I 1950 blev
han administrerende direktør i Ålborg, og
der lærte han for alvor korpsets proble
mer at kende. Han kendte som før nævnt
fra sin stationsledertid til de ting, der
rørte sig blandt vcire mange medarbejde
re på stationerne. Den sjældne kunst at
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kombinere disse synspunkter har Jørgen
Falck forstået.
Den administrerende direktør, der i 1964
blev kaldt til København, var altså ikke
ukendt med problemstillingen, da han til
trådte. Men han var nok overrasket over
den stivhed, der kunne præge det store
selskab i forhold til det lille. Som den,
der har lært sig at finde det store i det
små, har Jørgen Falck forstået at være
med til at blødgøre den til tider bureau
kratiske ånd i København.
Han har ved positivt medarbejderskab,
ved aftenmøder på stationerne - en ting,
som Jørgen Falck som den første har
taget op for at udvikle og grundfæste det
gode forhold, som Jørgen Falck altid har
haft til sine medarbejdere - ved lytten til
alle implicerede i småkonflikter og ved

sit ligefremme væsen gjort Falck-Huset i
København til et sted, som man besøger
og ikke køre langt udenom.

Alle disse tidkrævende aktiviteter er selv
følgelig gået ud over familielivet, det véd
vi. Der er utvivlsomt mere Falck end fa
milie i Jørgen Falck til tider. Men børne
nes fremtid og fru Veras trivsel har han
nu ikke helt glemt, det véd vi også.
Den organisatoriske omlægning i 1970
gjorde Jørgen Falck mere tilfreds. Det er
sundt at styre sit eget sammen med li
niecheferne. Med Jørgen Falck ved roret
er der ingen tvivl om moderselskabets
fremtid. Vi kan kun ønske, den bliver lige
så lykkelig som Jørgen Falcks personlige
fremtid, der når et højdepunkt, når han
den 25. november fylder 50 år.

Tv;: Som administrerende direktør er der meget papir at
skrive under på.
Nederst: Men repræsentative pligter skal også passes, og
et prinsessebesøg i Hamburg kommer ikke i stand hver
dag.

Det skete ikke her, men!

Dødsulykke ved trykprøvning
af brandslange!
Fra det svenske fagblad „BRAND
FÖRSVAR“ har vi erfaret, at der på
brandstationen i Karlshamn er sket en
ulykke, hvorved en brandmand blev
dræbt og en anden kvæstet.
Ulykken indtraf under trykprøvning af
en 63 mm brandslange. Der blev an
vendt en aim. påhængssprøjte, til hvil
ken den ene ende af slangen var koblet.
I den anden ende af slangen var nor
malt monteret et slutdæksel. Nævnte
slutdæksel var anvendt ved trykprøv
ning af et antal slanger, men på den
aktuelle slange var pakningen i koblin
gen defekt, hvorfor man i stedet lukke
de slangen af med en slangeklemme.

Da de to brandmænd skulle foretage af
mærkning af utætheder på slangen,
sprang den pludselig læk med et større
hul. Den reaktionskraft, der opstod,
kastede slangen mod begge brandmænd
samtidig med at slangeklemmens hånd
tag åbnedes i vertikal position ved fal
det mod jorden. For at holde balan
cen foretog den ene brandmand en reflexbevægelse, hvorved han tilføjede
den anden en alvorlig nyreskade. Her
efter faldt han mod jorden og ramte
håndtaget på slangeklemmen, der træng
te ind i brandmandens højre tinding
region i en dybde af 7 cm. Ved en re
konstruktion af hændelsen viste det sig,
at slangeklemmen af den anvendte kon
struktion havde tilføjet slangen skade,
fordi den klemte for hårdt sammen.
Det viste sig samtidig, at slangeklem
men åbnede sig ved fald mod jorden.
Uheldige sammentræf har forårsaget
den her omtalte ulykke, men som fore
byggende regler har man på brandsta
tionen i Karlsham vedtaget følgende:
* trykprøvning skal ske med en
pumpe med lille vandydelse
* ved alt arbejde med slanger un
der tryk skal personalet anvende
beskyttelseshjælm
* interimistisk aflukning af slanger
under tryk må ikke finde sted.

Vi bør lære af andres fejl!

jea
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Ændringer i færdselsloven
pr. 1. oktober 1971
Ved lov nr. 261 af 9. juni 1971 er stad
fæstet nogle ændringer i færdselsloven.
Loven har i dagspressen været en del
omtalt, idet den bl. a. udvider straffe
bestemmelserne for kørsel i spirituspå
virket tilstand således, at der i stedet for
hæftestraf kan gives bøder. Herudover
er dog sket et par andre ændringer, som
vi finder anledning til at nævne.
I lovens § 36 bestemmes nu, at man
skal holde tilbage for busser, som har
givet tegn til at forlade en holdeplads.
Reglerne gælder kun i bymæssig bebyg
gelse og fritager ikke buschaufføren for
at udvise agtpågivenhed. Busserne har
således overtaget en del af den „for
kørselsret“, som tidligere var tillagt
sporvogne.
I § 69 c tilføjes, at politiet kan foran
ledige køretøjet fjernet under følgende
omstændigheder:

1) køretøjer, der henstår i strid med
bestemmelser om standsning eller
parkering,
2) køretøjer, der er havareret eller
i øvrigt defekte,

3) registreringspligtige køretøjer, der
henstår uden nummerplader på
offentlig vej.

Loven fastsætter videre, at udgifter i
forbindelse med fjernelsen påhviler fi
reren af køretøjet. Og hvis denne er
ukendt eller ikke betaler ved påkrav,
hæfter tillige ejeren af køretøjet. Det
nye ved denne lov er, at politiet kan
foranledige køretøjer fjernet, uanset at
disse ikke henstår til gene for den
øvrige færdsel.

fortællingen om den danske Søren
Kanne til rum-redningen af Apollo
XIII.

Berømte redningsaktioner
Politikens forlag, kr. 21,50

Som nr. 12 i Politikens dokumentar
serie er udkommet en bog om spænden
de redningsaktioner. Den giver et ud
mærket billede af forskellige større el
ler bemærkelsesværdige redningsaktio
ner verden over. De strækker sig fra
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For dem, der interesserer sig for at læ
se bøger, er denne en mulighed for god
kombination af let-tilgængeligt materi
ale og faglig interesse. Falck er nævnt
i forbindelse med beretningen om „Ska
gerak4^ forlis, men Falck-folk bør in
teressere sig nok så meget for beretnin
gen om grube-ulykken i Legende-Broi
stedt i 1963. Et tilfælde, der i mindre
målestok kunne forekomme herhjemme.
Bogen er absolut værd at sætte på jule
ønskeseddelen.

BREVE UDEFRA
EKSEMPLER PÂ GOD SERVICE
På Ritzaus Bureau er vi lige ved at tage det som en selvfølge, at vi under
tilblivelsen af reportagen om fly-styrtet i Øresund havde uvurderlig hjælp af
Anker Jensen og hans hold på station Vesterbro. Men derfor alligevel endnu
en gang tak.
Desværre er det ofte sådan, at vi ikke får sagt jer ordentlig tak, når I ringer
til os med et tip. Det skal jo gå så stærkt alt sammen. Må vi derfor sige det
her og nu til alle vennerne landet over: TAK.
Vi har jo mottoet fælles: „Hurtig hjælp er også for os dobbelt hjælp“. Altså,
hvis I alle gider blive ved lige at slå (01) 12 33 44 på telefonen, når I rykker
ud til større ting, så skal vi til gengæld aldrig glemme jer i vores „aftenbøn“.
Ritzaus politiredaktion
Hr. direktør Mogens Falck,
Falck-Zonen
Alle ved vi jo, at hvermands økonomi er stram
met betydeligt, og da enhver jo nødigt vil ind
skrænke sit eget forbrug, vil der ofte blive sparet
på, hvad der ellers afses til velgørende øjemed.
Når i år alt tyder på, at Lykke-lotteriets overskud
alligevel tilnærmelsesvis vil blive lige så stort
som tidligere år - således at hjælpen til de han
dicappede kan opretholdes i uformindsket om
fang - så kan vi i første række takke Falck-Zonen
herfor:

på stationerne landet over bliver bekendt med,
hvor taknemmelige vi er.
Med mange venlige hilsener
Kai Simonsen,
kommitteret for Vanførefonden

Ikke blot modtager vi i år samme store assistance
til lotteriets gennemførelse som hidtil, men gen
nemførelsen af den næsten landsdækkende og
succesrige propaganda med de af Legoland ud
lånte minibiler kunne simpelthen ikke være sket
uden både hovedkontorets og stationernes bered
villige hjælp. Vi er ikke i tvivl om, at netop den
pressemæssige omtale af dette propaganda-ar
rangement har stimuleret befolkningens deltagel
se i lotteriet.

På de fem samarbejdende invalideorganisatio
ners vegne, der står sammen om Lykke-lotteriet,
beder jeg Dem modtage vor allerhjerteligste tak
for Korpsets meget dygtige og for os uundvær
lige assistance, og vi vil sætte megen pris på, at
både Deres medarbejdere på hovedkontoret og

Danny Kaye i Falck-bil.

DIREKTIONEN,
Falck-Huset,
København V.
I sidste uge havde jeg et mindre automobiluheld, som for så vidt var ubehage
ligt nok, idet forruden pludselig eksploderede.
Jeg blev assisteret af Falck & Zonen i Ebeltoft, og jeg vil gerne benytte denne
lejlighed til at udtrykke min beundring for den hurtighed og effektivitet, med
hvilken afdelingen ydede mig service.
Det kunne overhovedet ikke have været gjort bedre.
Med venlig hilsen
Børge Kock
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Sophus Falcks Mindelegat 1971
Bestyrelsen for Sophus Falcks mindelegat har i år på Falcks Redningskorps’ 65 års
fødselsdag den 3. oktober uddelt følgende legater:

Brandmand Chr. Boelt Christen
sen, Sindal, for den 14.2.71 at
have reddet en mand ud af
hans brændende bil.

Brandmand Helge Haugesen,
Skagen, for den 8.7.71 at have
reddet en cyklist, der var faldet
i Skagen havn efter et sammen
stød med en gaffeltruck.

Redderne Ib Larsen, Ove Senius Larsen og Torben Nielsen,
Tåstrup, for den 26.2.71 at have
reddet en lille dreng, der var
skinddød efter fald i vandfyldt
å.

Stationsleder Fedder Jensen,
Sønderborg, som anerkendelse
af mangeårig dygtig ledelse af
stationen i Sønderborg.

Redder Jens Erik Larsen,
Præstø, for den 10.5.71 at have
reddet en røgforgiftet kvinde
ud af hendes brændende hus.

Stationsleder Poul Jensen, Hol
stebro, som anerkendelse af
dygtig ledelse af korpsets sluk
ningsarbejde ved branden i
skovdistriktet ved Vind den
5.5.71.
Redder Carl Thomsen, Helle
Stationsleder Arne Olsen, Hel
Redder Erik Jensen, Horsens,
rup, for indsats i forbindelse
singe, som påskønnelse for ini
for den 6.7.71 at have reddet en
med en ambulanceudrykning
tiativ og indsats for forbedring
lille dreng fra druknedøden ved
den 1.3.71, hvorunder et tilsyne
og udbygning af redningstjene
resolut genoplivningsforsøg.
ladende dødfødt barn kom til
sten i forbindelse med drukne
ulykker.
live.
Endvidere fik assistent Svend Age Jensen, Fredericia, sekretær Henning Petersen, København, og
programmør Jørgen Lavridsen, Hellerup, legatportion som støtte til uddannelse.

PERSONALIA
DØDSFALD
Stationsleder Jens Harald Pe
dersen, Haderslev, er i en alder
af 56 år afgået ved døden den 6.
oktober. Stationsleder Peder
sens død skete pludseligt, idet
Pedersen som leder ved en
brandudrykning i forbindelse
med en større gårdbrand plud
selig faldt om på brandstedet
og var død ved ankomsten til
sygehuset.
Stationsleder J. H. Pedersen
var af alle kendt som en rolig
og omgængelig mand, hvis ho
vedinteresse inden for korpset
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var stationsadministration. Især
havde økonomien Pedersens
interesse, hvilket stationens le
dere såvel som øvrige mand
skab ofte fik at mærke, når der'
på stationen skulle foretages
nyanskaffelser eller reparatio
ner.
Stationsleder Pedersen var en
venlig og vellidt stationsleder
og en hyggelig familiefader, til
hvem man altid trygt kunne
henvende sig, såfremt der var
problemer, der trængte sig på.
J. H. Pedersen blev ansat som
redder på stationen i Haderslev
i 1938 og udnævntes til stations
leder i Toftlund i 1943.: I 1956
fulgte udnævnelsen til stations
leder i Haderslev, hvor Peder
sen havde sit virke, indtil den
alt for tidlige død gjorde, at

familie og kolleger mistede en
nær tilknyttet person.
Æret være hans minde.

var Poul Gunnar Hansen
en vellidt person både
blandt kolleger og i kun
dekredsen.
Æret være hans minde.

Inspektør Poul Gunnar
Hansen, Odense, er efter
kort tids sygdom afgået
ved døden. Poul Gunnar
Hansen havde været an
sat i korpset i 36 år og
havde gennem denne år
række formået at skabe et
udmærket bindeled mel
lem korpset og dets abon
nenter. På grund af sit til
talende og venlige væsen

REDDER

Ungredder Bent Klausholm, Grindsted, er udlært
pr. 15. september 1971.
REDNINGSFØRER

Redder Ove Jacobsen,
Falck-Gården i Århus, er
pr. 1. september 1971 ud
nævnt til redningsfører.

Deltidsbeskæftiget brand
mand Helmuth Aagaard
Rasmussen, Bogense, er
afgået ved døden den 27.
september 1971.

redningskorpsvirksomhed
i 18 år, tidligere i ZoneRedningskorpset (Grenå
og Århus) og fra 1. januar
1963 ved sammenslutnin
gen af de to korps på Århus-stationen. Blev senere
overflyttet til Falck-Går
den. Han er en erfaren
redningsmand, rolig og
velafbalanceret. Har gen
nemgået en del kurser i
Civilforsvaret omfattende
både redningsarbejde og
brandslukning.

Stationsleder O. H. Sørensen,
Odder.

løse utallige og ofte me
get vanskelige opgaver.
VAGTMESTER

STATIONSLEDER
Redder Ole Olsen, Nykø
bing F., er pr. 1. oktober
1971 udnævnt til vagtme
ster i Nykøbing F.
ASSISTENT
Redningsfører Arne J. Pe
dersen, Falck-Gården i
Århus, er fra den 1. sep
tember 1971 udnævnt til
assistent samme sted. Ar
ne Pedersen har været i

Overassistent O. H. Søren
sen, der har varetaget den
daglige ledelse af den ny
oprettede station i Odder
i godt 1 år, er fra den 1.
august 1971 udnævnt til
stationsleder. O. H. Søren
sen har været ansat i
korpset i 26 år, i begyn
delsen på station Randers
og derefter på stationerne
i Århus. Han er den typisk
praktiske redningsmand,
der har været med til at

Brandassistent
Deltidsbeskæftiget brand
mand Leo Eskesen, Vide
bæk, er med virkning fra
1. oktober 1971 udnævnt
til brandassistent i Vide
bæk.
Underværkmester
Mekanikerfmd. Ulf Hansen,
Hørsholm, er pr. 1. okto
ber 1971 udnævnt til un
derværkmester.
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MÅNEDENS REPLIK

Ideer til sterre arbejdsglæde
produktion og demokrati
I korpset var der engang en korpsånd og arbejdsglæde, som nu desværre er forsvun
det de fleste steder. Burde man ikke forsøge en genoplivning - det er jo et rednings
korps ... men hvordan skal det gøres?
Jeg tror, at korpset har begået samme fejl, som især mange danske virksomheder
men også kommuner og statsinstitutioner har begået, og som bevirker, at landets
konkurrenceevne er meget dårlig, og som endvidere er årsag til de mange firmakrak,
der finder sted - nemlig: at der er for mange høvdinge og for få indianere samt et
for stort gennemtræk af personale.
Man bør stræbe mod bedre arbejdsforhold, så man på den måde kan fastholde det
personale, der ellers vil rejse efter få års forløb. Og da disse „afgange“ som oftest
sker på et tidspunkt, hvor korpset netop skal til at have gavn af den erfaring og ud
dannelse, den pågældende har fået, må der foretages undersøgelser, så man kan
få klarlagt årsagen til, at så mange gode folk forlader korpset. Hvad med at jævne ud
blandt personalet og lade erfaring og uddannelse tælle fremfor „de berømte albuer“.
Der ligger jo i alle mennesker en trang til at opnå selvstændighed - men med nu
tidens stordrift kan dette kun lade sig gøre for de færreste. Men hvad med selv
stændigheden på arbejdspladsen? Der bliver snakket så meget om demokrati. Det
bliver næppe muligt, før personalepolitikken bliver lavet om. - Hvad om man startede
f. eks. som redder i fem år, derefter som redningsfører i fem år for til slut at blive
redningsassistent. Så kunne man specialisere sig for eksempel inden for bugsering/
bjærgning - ambulance/sygetransport - redning/dyreredning - vagtstue/kundeservice
eller brand/pumpning.
De redningsassistenter, der har erfaring og uddannelse nok til foreliggende opgaver,
skiftes til at have komandoen, mens de øvrige deltager i stationens daglige arbejde.
Med den erfaring og uddannelse, et mere fast personale ville få, ville det kun være
nødvendigt med to chefstillinger pr. station. Disse chefer med endnu større erfaring
og uddannelse kunne så eventuelt sammen med nabostationers chefer skiftes til
at have chefvagt for de helt store opgaver.
Blev disse ting gennemført, tror jeg, det blev nemmere at holde på „besætningen“,
som så også ville have mere at se frem til og større arbejdsglæde samt større løn
ninger som følge af stigende produktivitet.
Til slut skal bemærkes, at ovenstående ikke er nogen kritik af lederen af i dag, men
kun et indlæg til fremme af forståelse, større tilfredshed, arbejdsglæde og selvstæn
dighed.
Med venlig hilsen
vagtmester/Ballerup

254

Giv bussen en chance
I forbindelse med færdselslovens ændrin
ger (omtalt andetsteds) har Rådet for Større
Færdselssikkerhed gennemført en kampag
ne for at gøre opmærksom på de nye regler
for vigepligt over for busser ved stoppe
steder.
Vi bør være med til at give busserne en
chance.

Det svenske „Brandförsvar“ beretter, at en
stor alarmcentral med tilkoblet dataanlæg
skal opbygges i Los Angeles. Dataanlæg
get skal fodres med oplysninger om 110
brandstationer, og når der kommer en
alarm, skal anlægget fortælle hvilke sta
tioner og hvilket materiel, der skal ind
sættes. Anlægget bliver tilsluttet brandvæ
sen, politi og sygetransportvæsen. Det
eneste problem med anlægget synes at
blive de hellige kommunegrænser. Dér må
anlægget kapitulere. Det kan kun fortælle
hvilken indsats, der er mest rationel, og
hvilke stationer, der ligger nærmest brand
stedet. Det kan ikke også tage hensyn til,
om indsatsen i givet fald skal komme fra
en „forkert" kommune, hvilket jo i og for
sig er ganske logisk.
Flaskegas
Der er udsendt en ny bekendtgørelse om
flaskegas. Den bærer officielt betegnelsen:
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 394
af 20. august 1971. Interesserede stationer
kan få flere eksemplarer tilsendt.

Sygehus- og lægebetænkninger
På det sidste er kommet en betænkning om
skadebehandlingen i Storkøbenhavn. De
fleste husker nok vore anstrengelser med
at bidrage til analyserne og forarbejdet i
1968. Desværre lader det til, at dens ind
hold svækkes på grund af økonomisk van
skeligt gennemførlige konklusioner.
Samtidig er udkommet et cirkulære fra in
denrigsministeriet med vejledende ret
ningslinier for planlægningen af sygehus
væsenets fremtidige udbygning, og endelig
vil der i foråret blive afholdt et symposium
om akutte modtageafdelingers indretning,
hvor vi også har fået lov til at komme med
nogle betragtninger.
Alle de nævnte tanker vil blive behandlet
i et senere nummer, når vi har fået betænk
ningerne og sat os grundigt ind i tingene.
Hjerter i Vordingborg
I Vordingborg har man gjort det kunst
stykke at få indsamlet midler til hjertestop
bekæmpelse. Defibrillatorer m. v. er instal
leret i 3 af vore ambulancer, og en ordning
med de praktiserende læger om udrykning
i tilfælde af hjertestop er opnået.

Vor rationaliseringsekspert

har været stærkt optaget af spareforan
staltninger. Han har nu konstrueret en
skrue, der skulle halvere arbejdet ved
rationel montering.

Helt sikker var han ikke

Falck-redder Bent Christensen reddede
sandsynligvis livet, da han lørdag morgen
nåede at springe til siden for en bil.
(Aktuelt)
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En trafikulykke med bil
brand observeres. Me
dens en bilist forsøger
at hjælpe de tilskade
komne, kører en anden
til nærmeste telefon og
foretager SOS opkald,
tlf. 90 000, hvorved han
får fat i brandkåren.

Som regel råder brand
kåren selv over ambulan
cer, der tilligemed auto
mobilsprøjte kører til ste
det.

Fra brandkåren slås
alarm til politiet, der
via radio giver alarm til
den patruljevogn, der
befinder sig nærmest
ulykkesstedet.

Brandkårens udrykningsleder skønner, at kranvogne er nødvendige
for redningsarbejdet, og meddeler det til alarmcentralen. Kun få byers
brandvæsener har selv kranvog
ne, hvorfor alarmen i alminde
lighed videregives til Larmtjänst,
der formidler bjerg
ningsbiler sendt til ste
det.
Er alle bjergningsbiler
optaget, må opgaverne
afbrydes, og de nær
ste kører til stedet
4 institutioner er
veret: Brandkåren, po
litiet, Larmtjänst
bjergni
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Den 1. december 1971 mar
keres to væsentlige begiven
heder for den Nordjyske del
af De Danske Redningskorps.
For det første kan hovedsta
tionen i Ålborg indvie sine
nye lokaliteter i et moderne
og hensigtsmæssigt bygnings
værk, der repræsenterer en af
de største investeringer Falck
Zonen hidtil har præsteret.
Og for det andet kan 50-års
dagen for stiftelsen af Nord
jyllands Redningskorps i 1920
fejres.
Ganske vist finder sidstnævn
te begivenhed sted et år for
sent. Men vi har med velberådet hu fundet, at den bed
ste jubilæumsgave måtte være
en ny station, - og byggeri
kan jo trække i langdrag.
Med dette nummer af vort
personaleblad vil vi gerne for
tælle lidt om de problemer og
glæder, der er og har været
ved at drive redningskorps
for Himmerlændinge, Ålborggensere, Vendelboere og Thyboere.

erne

Der var
engang For de yngre generationer har det længe
været et kendetegn, at de trækker på smi
lebåndene i forskellige grader, når man
vil sige noget om gamle dage. Det gælder
også selv om de lidt ældre, der gerne vil
fortælle noget om dengang, er kloge nok
til at indrømme, at de go’e gamle dage
nok var mere gamle end go’e. At de ikke
var go’e for 50 år siden, kan man læse i
referaterne fra tiden lige før og efter
korpsets nordjyske selskab blev oprettet
den 1. december 1920. Flere steder om
tales de økonomisk vanskelige tider, og
når man yderligere læser i referaterne om
de kraftspring, man måtte slå for at
skaffe de fornødne midler, forstår man, at
de gamle har haft det svært og måske lige
så svært, som vi har det i dag.
Hvis man ellers giver sig den fornødne
tid til studium af de mange, mange hånd
skrevne referater fra midten af 1920 til
midten af 1921, er det egentlig ganske in
teressant læsning for et nutidsmenneske.
Tiden har det med at forlene gamle hæn
delser med et komisk skær, og sådan er
det også, når man i de gamle folianter
læser om optakten til det nordjyske sel
skabs stiftelse, om selve fødslen, der i vir
keligheden fandt sted den 28. oktober
1920 klokken 5 om eftermiddagen på fa
brikant M. Kragelunds kontor i Ålborg,
og om de kritiske måneder, der fulgte.
Det er ikke meningen her at skildre sel
skabets historie. Det er gjort udmærket
for 25 år siden af daværende kontorchef

Sophus Falck

Erik Christiansen

J. Mortensen, som i sin himmel fortjener
megen ros for det sobre jubilæumsskrift.
Det var et skrift, der i fire kapitler nøje
holdt sig til det, der var sædvane dengang.
Kilderne til 25 års beretningen var først
og fremmest referater fra forberedende
møder, den stiftende generalforsamling,
følgende bestyrelsesmøder og andre mø
der, som driften i starten gav anledning
til. Alt er håndskrevet. En hel del sirligt
og pænt, men der forekommer også ad
skillige sider, som er skrevet med en for
færdelig klo. Det meste stof handler om
alvorlige sager. Forelæggelse af forslag,
diskussioner og vedtagelser. Forslag er nu
et vidt begreb. Sommetider bestod forsla
gene af breve fra leverandører, der ville
have penge. I den retning har tiderne såmænd ikke ændret sig så forfærdelig me
get.
En af de ting, der må undre, når man
sidder og læser det gamle papir igennem,
er det forhold, at fire kendte erhvervsfolk
i Nordjylland, som hver især havde rige
ligt at se til, overhovedet havde tid til og
interesse for oprettelsen af et rednings
korps i Ålborg. Selv om de alle for længst
er døde, kender man i Ålborg civilinge
niør N. Holten-Andersen, direktør A.
Boeck-Hansen, konsul V. Mouritzen og
fabrikant M. Kragelund. Det var folk,
som repræsenterede nordjysk industri og
handel. De vidste alle fire, at et rednings
korps ikke ville blive nogen guldgrube,
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Alborg Stiftstidende 17/2 1920.

men de ofrede alligevel deres tid, og de
bistod, da der skulle skaffes penge til det
nye foretagende. De mødtes med tre kø
benhavnere, og det var naturligvis FalheHansen, Kai Lippmann og Sophus Falck,
som alle tre var bidt af redningskorps
tanken. Så vidt man kan læse sig til, blev
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de meget hurtigt enige om ideens realisa
tion også i Nordjylland. De syv herrer
kom til at udgøre den første bestyrelse,
og de arbejdede bravt sammen, indtil der
var kommet god gang i driften.
Det var et stort øjeblik, da grosserer Kai
Lippmann på stiftelsesmødet bekendt
gjorde, at der med byrådene i Ålborg og
Nørresundby havde været ført forhand
linger om tegning af to abonnementer til
henholdsvis 2500 og 600 kr. Det blev sel
skabets første indtægt. Aktietegningen gik
ganske pænt. DDPA, som nu hedder Esso,
gav tilbud om at tegne sig for 5000 kr.,
og Michelin var villig til at tegne 2000 kr.
DSB lovede et tilskud mod at få tilsagn
om redningsarbejde ved togulykker, og fra
Røde Kors forelagdes tilbud om snævert
samarbejde.

Der var mange ting at tage stilling til i
starten. Man flottede sig med at købe to
køretøjer, en 2-tons Nash vogn og en
Buick sygevogn. De kostede tilsammen
45.000 kr., hvoraf 5000 skulle betales kon
tant og resten i afdrag. Man måtte holde
på kontanterne, for meget hurtigt meldte
entreprenøren sig med begæringer om
a conto betaling for den nye station, der
var under opførelse. Den første a conto
begæring var på 30.000 kr., og den var
nær ved at tage pippet fra bestyrelsen. Det
var jo gruli' mange penge.
Stationen fik en leder. Man importerede
ham fra hovedstaden. Han hed Erik Chri
stiansen og fik titel af overassistent med
løfte om senere forfremmelse. Det var et
ansvarsfuldt job, han overtog, men det
blev også betalt derefter. Hele 325 kr.
skulle han have i månedsløn. Assistenten
måtte klare sig med 250 kr., men det var
også dengang redderlønnen var på 40 kr.
om ugen stigende til 55 kr. efter 3 års for
løb. Redningsføreren fik 5 kr. mere om
ugen. Måske forbavser det nutidsmenne
sket, at der til de lønninger var et for
midabelt antal ansøgninger. Det må have
været arbejdstiden, der lokkede. Den blev
nemlig hvert tredje døgn afbrudt af en fri
dag og -nat. Hvis tjenesten ellers tillod
det!

Om tjenestevilkårene for 50 år siden får
man i øvrigt et godt indtryk, når man læ
ser referatet af et andragende fra sta
tionslederen om at få bevilget nogle dages
ferie. Det var en stor sag. Ferie var ikke
noget, man sådan i almindelighed kendte
til. Og stationslederens andragende var såmænd også holdt i en meget beskeden
form. Han talte om at „begive sig på en
ferierejse til hovedstaden“ med løfte om
at møde på stationen i København og føre
tjenstlige samtaler. Han mente, det kunne
klares på 4 dage. Sagen blev grundigt
diskuteret, og da man var sympatisk ind
stillet over for Christiansen, var der meget,
der talte for, at man imødekom hans an
dragende. Men for ikke at vække for me
gen opsigt, vedtog man et forslag gående
ud på, at der blev bevilget Christiansen
4 dages orlov for at rejse til København.
Man lod ham forstå, at han så kunne
bruge nogle af dagene til at holde ferie
i - men selvsagt sådan, at de samlede 4
dage blev trukket i lønnen.
Nu må man ikke tro, at man i 1920 kørte
personalet særligt hårdt i korpset. Løn
niveauet svarede til det, der gjaldt i andre
virksomheder, og overenskomsterne med
fagforeningerne indeholdt ikke et ord om
ferie. Det var noget, der først blev aktuelt
i slutningen af tyverne, og vi skal helt op
til midten af trediverne, før retten til ferie
med løn blev lovfæstet. Til gengæld var
der heller ikke så meget at bruge ferierne
til. Præsten og Spies var dårligt opfundet,
og det var de færreste, der vidste, hvad
Mallorca var for noget. Man holdt sig til

Alborgs første Falck-station i Urbansgade.

jorden, og det kunne endda knibe i Ål
borg, for dér skulle man over en bro for
at komme til Nørresundby, og det var
ikke en bro som den, der nu ligger
over Limfjorden. Det var en pontonbro,
der bestyredes af et udvalg, og man skulle
betale bropenge for at komme over. Men
personalet på redningsstationen var hel
digt. Broudvalget havde nemlig givet korp
set dispensation fra betaling af bropenge,
og den lejlighed til at komme gra
tis over broen med en kran- eller sygevogn var jo ikke til at stå for. Ja, det var
en af datidens fornøjelser. Dem kan vi
nutidsmennesker ikke rigtigt klare os med.
Vi stiller betydeligt større krav til tilvæ
relsen, og den udvikling, der har ført os
så vidt, er ingen af os kede af. Om den
så også har medført, at vi er blevet gla
dere og mere tilfredse er en anden sag.
Nogle af os er vel, bl. a. fordi vi här gjört
os klart, hvordan det har været.

Brandvæsen
og nye stationer

Øverst: Konsul
M. Kragelund.
Nederst: Konsul
V. Mouritzen.

Øverst: Direktør
A. Boeck Hansen.
Nederst: Ingeniør
Holten Andersen.

Der var brug for redningskorpset i Nord
jylland. Allerede i 1921 kunne man med
stolthed fortælle, at man havde haft over
2.000 udrykninger det første år. Det var
store tal med datidens målestok.
Efter 10 års forløb gjorde man status over
hjælpeydelserne. 27.000 assistancer, hvoraf
alene 18.000 var sygetransporter. Kun
1.300 assistancer på 10 år var autohjælp,
og i begyndelsen af 1930’erne var det nor
malt i Nordjylland at have 100 assistancer
til motorkøretøjer om året. I dag kan man
på en enkelt vinterdag komme op på 4500 assistancer. Men i midten af 30’eme
kom der en enorm ekspansion på dette
område. Fra 1933 til 1935 steg det årlige
antal autohjælpsassistancer fra 600 til
3.000 - og så gik det stærkt.
Man havde tid og energi til at registrere
større ulykker og hændelser. I mere end
10 år snakkede man om branden på re
staurant Kilden i 1922, hvor rednings
korpset ydede en stor indsats, samtidig

med at Ålborg Brandvæsen slukkede den
heftige ild. Og der var mange andre epi
soder. I 1930 styrtede f. eks. en flyvema
skine ned i Siverslet Skov ved Dybvad.
Piloten blev dræbt, medens mekanikeren
hårdt kvæstet blev bragt til Ålborg af en
fra redningskorpset afsendt ambulance.
Mekanikeren reddede livet, ikke mindst
takket være den energiske indsats. I dag
ville den samlede offentlighed nok dybt
beklage, hvis en patient fra en alvorlig
ulykke skulle afvente redningsindsats fra
Ålborg, 50 km borte. For slet ikke at tale
om hvad der ville blive sagt, hvis man
skulle køre så langt for at få de kvæstede
under lægebehandling.
Der blev skam også holdt øvelser og op
visninger. I 1934 blev der varslet en kata
strofeøvelse i Ålborg med deltagelse af
Ålborg Brandvæsen, Røde Kors og Red
ningskorpset. 3.500 mennesker overværede
øvelsen, og flere tusinde måtte gå forgæ
ves, - der var simpelt hen ikke plads til

Statelig ambulance fra begyndelsen af 30'erne.

1933-automobilsprøjte. Den første, der Ikke var
bygget på et gammelt ambulance-chassis.
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Datidens frømandsdragt - båret af redder Valdemar Poulsen I 1931 - var lidt mere primitiv.

alle. I dag har TV og andre fritidsfor
nøjelser gjort en sådan situation utopisk.
Desværre fik en del af mændene bag Nord
jyllands Redningskorps ikke lov til at del
tage i opbygningen ret længe. Den unge
dynamiske overassistent Erik Christiansen,
der siden avancerede til direktør, døde i
1928 kun 31 år gammel. Året efter afgik
konsul Mouritzen ved døden, og i 1930
mistede man konsul M. Kragelund. Som
daglig leder af stationen blev daværende
assistent Henry Fruensgaard udpeget, og
det lykkedes ham som overassistent, sta
tionsleder og i 1930 direktør at føre ar
bejdet videre i Sophus Falcks og hans tre
sønners ånd. En lille men væsentlig de
talje i historien er også det officielle nav
neskifte i slutningen af tyverne fra Nord
jyllands Redningskorps til Falcks Red
ningskorps Ålborg A/S.
Korpsets udvikling som brandvæsen be
gyndte i 1923 ved køb af sprøjtemateriale
til Ålborg efter Sophus Falcks anvisnin
ger. Det vil føre for vidt at komme ind
på etableringen af Zone-brandvæsencr.
Men i begyndelsen af 30’erne stod red
ningskorpset i Nordjylland ikke alene med
stationen i Ålborg. Brandvagter i A ars,
Dronninglund og Terndrup var sluttet til,
ligesom der var udstationeret Ellehammerpumper og 200 meter brandslange i Aabybro, U Is ted og Nibe. Næsten alle kom
muner i Ålborg Amt - i alt 52 - havde
overenskomst med Falck om brandsluk
ning i 1930.

Tidspunktet var gunstigt for skabelsen af
stationer under hovedsædet i Ålborg.
Hadsund kom først - i 1933 - og siden
fulgte Hobro og Løgstør i 1934. Alle ud
styret med ambulancer, kranvogne, brandog redningsmateriel. Og i 1939 kunne man
i Ålborg tage datidens mest moderne
brand- og redningsstation i brug i Told
bodgade.
Brandslukningstjenesten under Falck har
lige siden sin skabelse været ivrigt disku
teret. I slutningen af 30’erne var situa
tionen alvorlig, fordi det var blevet over
draget selveste justitsministeren at over
veje, om kommunerne kunne sikre sig ef
fektiv brandslukning ved at entrere med
noget så skrækkeligt som et privat aktie
selskab.
Falck skrev til alle sine kontraherende
kommuner,
brandforsikringsselskaberne
m. fl., og korpset udgav breve, besvarel
ser og diskussion i bogform i 1939. Brand
forsikringsselskaberne skrev f. eks., at
brandvæsenet på landet de sidste 15 år
var forbedret væsentligt - takket være
Falck-medens Brønderslev Kommune gav
en lidt anden version: „Overenskomsten
virker godt, når materiellet - især slan
gerne - er gode, hvilket ikke altid har væ
ret godt, men nu er det afhjulpet til det
bedre“.
At de store investeringer og hårde tider
naturligvis prægede Falcks økonomi - og
i Brønderslev fik det til at gå ud over
slangerne - kan vel næppe undre nogen.
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Ingen
problemer
med vand
forsyning.

Fra et møde i 1935 mellem direktion, re
præsentanter og ståtionslcdere kan man
også læse beretningen om, hvorledes gummidækkene med sindrighed kunne skiftes
på de stationer, hvor en brandsprøjte og
kranvogn brugte samme størrelse.
Af de mere inferiøre episoder fra slutnin
gen af 30'erne kan nævnes brandvagtslcder Søren C hr. Andreasens udrykninger til
brand i Terndrup og omegn. Han var lyn
hurtigt fremme på et hvilket som helst

Ålborgs anden
Falck-station,
N
Toldbodgade, blev
åbnet i 1939. Skal
nu være skole for
murerlærlinge.

brandsted og formåede den sjældne kunst
at fa en automobilsprøjtc fra 20'erne til
at køre næsten 100 km/tm. En dag gik det
galt. En gård brændte - heldigvis lige ved
siden af branddammen. Lige før gården
slog vejen et gevaldigt sving, og da An
dreasen kom susende i Tcrndrup-sprøjten,
stod der så mange mennesker, at han ikke
turde følge vejen. I stedet for kørte han
lige ud. Ved sammenstødet med vejsiden
sprang vognen flere meter op i luften og
havnede - i branddammen. Nu var han
en lille og besindig karl, der stod ud af
den synkende sprøjte, tændte sin pibe,
satte sugeslangen til pumpen, startede
pumpen - og hjalp Hadsund med at slukke branden på gården, medens sprøjten
lystigt pumpede vandet væk fra
branddammen, så han kunne
køre fra brandstedet ved
egen hjælp.

Diplomatkrig
og konkurrence
I 1940'erne fortsattes udbygningen - om
end i mindre omfang på grund af krigen.
Hele tiåret blev præget af direktør
Fruensgaards kyndige men bestemte le
delse. De to sidste af de oprindelige stif
tere, Boeck-H ansen og Holten Andersen,
døde i henholdsvis 1942 og 1947.
Stationsbyggeriet blev fortsat med åbning
af rigtige Falck-stationer i Brønderslev
1942, Terndrup 1944 og A ars 1945.
Men andre vanskeligheder end krigen
dukkede op i Nordjylland. Falcks Red
ningskorps måtte se et konkurrerende
foretagende, Zone-Redningskorpset (ZR),
etablere sig i området i begyndelsen af
40’erne.
Forholdet til besættelsesmagten var en di
plomatsag. Mangen et køretøj „forsvandt“
fra garagen. Og ledelsen satte kikkerten
for det blinde øje. På den måde ydede
man modstandsbevægelsen hjælp udenom
rapportsystemet.
Men de officielle hverv var også tit fare
fulde. Under folkestrejken i Ålborg i
1943 var den tyske terror med nedskyd
ning af tilfældige mennesker på gaden så
frygtelig, at ambulancerne bogstavelig talt
kørte i pendulfart til og fra hospitalet,
medens kuglerne peb om ørerne på red
derne under deres arbejde. Da politiet
blev taget i 1944, fik småfidusmagere og
andre frit spil. I den forbindelse fik Falck
mange opgaver, som egentlig ikke hører
under et redningskorps. Ægtemænd i Ål
borg kløede konerne, kreditorer blev

Henry Fruensgaard

Kaj Rasmussen

smidt ned ad trappen, når de kom efter
penge, og ofte måtte Falck-rcddere agere
som mellemmænd i stridighederne. En
lille episode fra Kongens fødselsdag i
1944: 2 fidusmagere solgte dannebrogsflag
under foregivelse af, at pengene gik til
Børnenes Kontor. En del fattede mis
tanke, sagen gik til Falck, der hurtigt
fandt ud af, at noget var galt. De 2 svind
lere blev sporet til Ålborg Jernbanesta
tion, hvor de ved reddernes tilsynekomst
hurtigt sprang på toget og forsvandt. Men
redderne havde en bil - og i Svenstrup
blev toget standset. Turen gik tilbage til
Ålborg, hvor der var rettergang på Falckstationen. Her fik fidusmagerne valget
mellem at aflevere pengene til Børnenes
Kontor via Falck eller „møde“ 30 smede
fra Ålborg Værft. Efter aflevering af pen
gene forsvandt de to i en fart, der kunne
gøre enhver 100-meter-løber misundelig.
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Øverst fra venstre:
Ambulancetransport under
krigen, ambulance med
generator, de nye vogne
efter krigen, indsat en land
sprøjte, ZR-station i Nibe,
et stationsledermøde

Også andre problemer dukkede op. Korp
sets automobiler var gode nok, men re
servedele og gummi elendigt, og man
måtte klare sig med forhåndenværende
midler. Det skete ikke sjældent, at brand
sprøjter og ambulancer punkterede 2-3
gange undervejs til et brand- eller ulyk
kessted. Konkurrence med nabostationer
og Zonen eksisterede også. Det må i
den forbindelse betænkes, at enhver sta
tionsleder faktisk havde til opgave at dri
ve „sin“ redningsstation så økonomisk
forsvarligt som muligt uden hensyn til an
dre. Og det gav konkurrence stationerne
imellem. Fra Løgstør er således en beret
ning om, at der var puttet sten i pumpen
på automobilsprøjten. Uheldigvis opda
gede man det først under en gårdbrand,
men Løgstør-brandmændene valgte selv i
hast at bikse med pumpen fremfor at
kalde hjælp fra Fjerritslev. Det lykkedes
også at få gang i pumpen, men da var det
for sent.
En anden gang fik Løgstør-redderne
dog mere ære. Det var, da Zonen fra
Farsø ikke kunne magte en brand, fordi
der skulle bruges 250 meter slange for at
nå vandstedet. Men så kom Falck - og de
havde den nødvendige slangemængde. I
dag har Falck-sprøjter den 3-dobbelte
længde som standardudstyr.

Udover krigens katastrofer og ødelæggel
ser må en enkelt sørgelig begivenhed i
dette tiår nødvendigvis fremdrages. Det
var S/S „Kjøbenhavn“s forlis den 11. juni
1948. Som bekendt blev ruteskibet mine
sprængt ved Hals Barres fyr omkring kl.
06.15 om morgenen. Braget hørtes langt
væk, og hurtigt blev katastrofen kendt.
Som det største redningskorps blev det
overdraget Falck at organisere ambulance
tjenesten. En snes ambulancer og rednings
vogne m. v. blev sendt til opsamlingsstedet
i Hals, 3^4 times sejlads fra ulykkesstedet.
Et lignende antal ambulancer hentede
overlevende ved S S „Frigga“s ankomst til
Ålborg. I alt omkom 52 mennesker og 251
blev reddet, heriblandt daværende besty
relsesmedlem i Falck Ålborg, konsul K.
Kragelund. Det var den dynamiske red
ningsinspektør Kai Rasmussen fra Ålborg,
der ledede ambulanceindsatsen. DFDS
udtrykte bagefter sin anerkendelse og hjer
teligste tak for den helt igennem fortrinlige
måde, arbejdet blev udført og ledet på.
Internt var redningskorpset ved at finde
sig selv efter krigsafslutningen. Det blev
muligt at indføre nye køretøjer til udskift
ning af den efterhånden udslidte vogn
park, der planlagdes pensionsordning for
personalet, og vejen til en større rednings
virksomhed blev banet.

Fra opsamlingen af overlevende efter S/S Kjøbenhavns forlis. Ambulancer ved Hals.

Da kongen
blev fløjet
Det næste tiår blev indledt med en sørge
lig begivenhed. Direktør Fruensgaard døde
pludseligt den 1. maj. Hans begravelse
fandt sted den 5. maj, og da 5-året for
befrielsen samtidig fejredes i byen, gav
dette uheldige sammentræf et virvar af
flagkombinationer, fest- og sørgetog.
Fruensgaard havde været hård og streng.
Men bag facaden var han venlig og ret
færdig. Som hans efterfølger valgte besty
relsen enstemmigt den 28-årige Jørgen
Falck. For 3. gang i selskabets historie
fik Falck i Nordjylland en ung leder.

Jørgen Falck

Jørgen Pedersen

Stationsbyggeriet blev intensiveret. I 1952
kunne man åbne en ny station i Brønder
slev, i 1954 blev der på kun 1 måned
skabt en rigtig station i Brovst, i 1958 ny
åbnedes station Dronninglund, og i 1960
var det Nørresundbys tur. Investeringsbe
hovet var stort og pengene knappe, så
man måtte ved byggerierne desværre skele
mere til pengepungen end til de fremtidige
behov. Man sikrede sig dog tilstødende
jorder, så stationerne kunne udvides.
Dette blev aktuelt allerede i slutningen af
60’erne.

Stationsledersammenslutning den 23/3 1950:
1. række fra venstre: P. Staarup, Kastberg, Niels Pedersen, Larsen, Meyer, Hansen, Riisager, Lomholt, Samuelsen, Fruensgaard.
Bagved fra venstre: Thingbak, Nielsen, Andreasen, Nielsen (Hjørring), Rasmussen, Carl Christensen,
Krogh, Købsted, Nielsen (Dr.lund), Johansen Olsen.

5O’erne bragte nye, sværere
kranvogne til Falck.

Årsagen til den store ekspansion i områ
det var både af generel og lokal karakter.
På landsbasis begyndte befolkningen at få
højere levestandard. Dette manifesterede
sig i køb af nye automobiler og hermed
tilgang af nye abonnenter hos rednings
korpset. Der blev behov for mere syge
transport i overensstemmelse med sund
hedsvæsenets udbygning, og disse behov
søgte Falck og Zonen at opfylde ved at
indkøbe mere materiel og ansætte mere
personale.

De lokale årsager til udviklingen refererer
sig til ophøret af private ambulanceforret
ninger og sygehusenes kørselsafdelinger.
Falcks materiel blev stadig bedre og
bedre. Man investerede i ordentlige sluk
ningskøretøjer, stort autohjælpsmateriel og
i ambulancer, der ikke blot skulle se flotte
ud, men også have en mulighed for at
redde den patient, der skulle transporteres.
Anæstesilægerne begyndte så småt at in
teressere sig for problematikken omkring
patientbefordring.
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Økonomisk var korpset svagt funderet.
Omsætningen i Nordjylland var i 1950 ca.
800.000 kr., og aktiekapitalen var lille.
Der var ingen reserver at tage af. Pengene
skulle skaffes ved porteføljebevarelse,
abonnementstegning, afgifter for brand
slukning og patientbefordring samt ind
tægter ved entreprisearbejde. Og konkur
rencen med prisunderbyderen, ZR, blev
stadig mere og mere skarp. Man konkur
rerede simpelt hen sig selv og konkurren
ten længere og længere ud i retning af
økonomisk uføre i dette årti. For det var
decideret priskonkurrence.
Direkte fjendskab mellem de to korps var
der dog ikke i Ålborg. Både Falck og Zo
nen havde fornuftige direktører, der for
stod at holde gode miner til slet spil, når
de mødtes. Et uheld for Falck var det, at
Zonen også havde forstået at forsyne sig
med en ung og energisk direktør, Jørgen
Pedersen, i det Nordjyske.
Fra denne konkurrences tid kunne nævnes
mange eksempler. Et par af dem fortæller
om nogle hårde vinterdage i begyndelsen
af 50’erne. Vogne sad fast, og sneen var
meterhøj. Kun heste kunne forcere mas
serne - og dem var der blot en halv snes
stykker af i Ålborg. Da Zonen forsøgte at
få heste var det umuligt - de var alle lejet
af Falck.
Af andre begivenheder skal nævnes de
hårde stormdage i begyndelsen af 1952.
Situationen var så slem, at pressenninger
måtte flyves fra København, for at be
hovet kunne blive dækket.
I julen 1958 indtraf en begivenhed, som
vakte stor intern opmærksomhed hos både
Falck og Zonen. HM Kong Frederik IX
fik i Trend efter et kraftigt hosteanfald,
forårsaget af et ben i halsen, den ene
lunge læderet. Efter at ZR havde fløjet
kongens livlæge fra København til Ål
borg, blev det besluttet, at den kongelige

patient skulle flyves hjem - af ZR. Zonen
havde naturligvis arrangeret alt i mindste
detalje - med vognbytning på landevejen
mellem Farsø og Ålborg, en velpudset
ambulance i København, bemandet med 2
assistenter, og direktør Wiboilt personligt
i sin nye Mercedes. De eneste, der ikke
vidste noget før bagefter, var Falck.
For at forstå at Zonens flyvning vakte så
stor opmærksomhed, skal ambulanceflyv
ningens historie kort konkretiseres. ZR
havde i 1939 købt en speciel ambulance
flyvemaskine, og siden fulgte flere. De fik
megen presseomtale, og behovet skulle
være flyvning til og fra de små danske øer.
Falck havde haft nogle problemer med at
få egne ambulancefly - måske indirekte på
grund af ZR - men havde i 1947 indsat
det første. I årene efter fulgte et publicity
mæssigt luftslag, der ikke i midler lod an
vendelse af den nylig overståede verdens
krigs strategi noget efter.
Men lykken var vendt i 1958. ZR havde
ikke økonomisk kunnet følge sin flyvetje
neste op med nyinvesteringer i samme
takt som Falck, der var fulgt med tiden og
havde indsat fly med meget moderne na
vigationsudstyr og indrettet efter anæstesi
lægers anvisninger. Det var lykkedes
Falck at kombinere ruteflyvning, charter
flyvning, fragtflyvning og ambulanceflyv
ning på en måde, der udnyttede såvel ka
paciteten af 2 De Havilland Dove, 1 De
Havilland Heron, 1 Aero Commander og
andre fly.
Ambulanceflyvning i Danmark har des
værre kun haft statusfundament. Udnyt
telsen ringe og omkostningerne store.
Først i 1960’erne lykkedes det Falck-Zonen at få lidt balance i tingene på grund
af en succesfuld ERA-udlandstjeneste,
men så kom andre ind i billedet - og det
har betydet en stagnation i den indenland
ske service over for de små øer.

Falcks Flyvetjeneste var velud
bygget I slutningen af 50'erne.

Ikke én
utilfreds

Edgar Bødker

På mange områder betød overgangen til
1960’erne blot en fortsættelse af bestræ
belserne på at udbygge redningskorpset.
Væsentlige begivenheder har det med at
finde sted på alle mulige andre tidspunk
ter end i skellet mellem to årtier.
I 1960'erne blev hospitaler og læger
stadig mere interesserede i den del af
patientbehandlingen, der omfatter trans
port af syge mennesker til og fra hospi
taler. Det var derfor et plus for Nordjyl
land, at Falcks mangeårige ambulance
læge, dr .Ole Juhl, fik en stilling i Ålborg.
Dr. Juhl var kendt med uddannelsen af
redningsmandskabet, og han har fortsat
dette arbejde siden sin forflyttelse fra en
Falck-station til et hospital.
I 1964 skete et skift på lederplan. Jørgen
Falck skulle til en større stilling i Køben
havn, og som hans efterfølger blev ud
peget den da 38-årige driftsleder Edgar
Bødker fra Næstved. I slutningen af
60'erne blev Nørresundby-stationens leder,
den 45-årige Henning Christensen, ud
nævnt til redningsinspektør i Ålborg.

Henning Christensen

Nordjyllands redningskorps har i sin hi
storie mistet mange trofaste medarbejdere.
Heriblandt skal nævnes kontorchef Jens
Mortensen, der havde været med fra star
ten i 1920 og døde i 1964. Redningsinspek
tør Einar Lomholt blev ansat i 1923 og
døde i 1970. Endvidere bør nævnes den
unge overassistent Jens Ur ih fra Ålborg,
der i 1969 pludseligt døde, kun 39 år gam
mel.
Den største begivenhed i redningskorpsets
historie indtraf ved den pludselige med
delelse om sammenslutningen af Falck og
Zonen. Den hårde konkurrence ophørte
til fordel for en samlet indsats i publi
kums interesse.
Ved meddelelsen om sammenslutningen
skrev Aalborg Stiftstidende, at der er ri
siko ved monopol. Det kan virke stimu
lerende, at løser man ikke selv en opgave
godt, er der andre, som er parate til at
gøre det bedre.

In memoriam:

Kontorchef
Jens Mortensen.

Redningsinspektør
Einar Lomholt.

Overassistent
Jens Urth.
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Sammenslutningen af Falck og Zonen i
Nordjylland forløb smertefrit. De to di
rektører, Jørgen Falck og Jørgen Peder
sen, kørte rundt sammen og ordnede pro
blemerne i fordragelighed.
I forbindelse med sammenslutningen skete
en del ombygninger af stationer, og i Ål
borg flyttede administration og entreprenorafdeling til ZR's gamle hovedkvarter
pa Forchhammersvej.

I
k

- H vis ledelsen af De Danske Rednings
korps kan flytte den gande and over i
sammenslutningen, er den skete koncentra
tion i publikums interesse, sluttede det
nordjyske blad.
De Danske Redningskorps mener selv, at
det er lykkedes, og føler sig i dag over
bevist om, at det meste af befolkningen
synes det samme.

Materiellet under Falcks Redningskorps
Ålborg A/S blev suppleret og fornyet i
60'erne. I Ålborg blev indsat en senge
ambulance - den første i korpset - og i
1967 brød Ålborg med traditionen og ind
satte en lille hurtig redningsvogn som af
løser af forrige tiders kendte „rullende red
ningsstationer“.
Det var også i Ålborg, at Falcks hydro
copter blev indsat i 1967.
Af større assistancer i dette tiår skal nævnes aktionen efter M/F „Skagerak“ s for
lis i farvandet af samme navn den 7. september 1966. Korpset havde ansvaret for
ambulancetransporten af patienter ind
bragt af flyvevåb
nets helikoptere til
Lønstrup. 9 nord
jyske stationer og
15 ud af 29 ambu
lancer deltog i ak
tionen.

M/F „Skagerak“s
forlis. Opsamlings
stedet på Lønstrup
Flyveplads.
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Mindre, men ikke kedeligere episoder er Korpsets eksistensgrundlag hviler for en
også forekommet i dette tiår. Der fortæl stor dels vedkommende på private abon
les om kranvognsreddere, der - efter at nenter. Det har derfor altid været væsent
have hjulpet en bilist i gang - fo’r vild i ligt at forsøge at skabe sig et indtryk af,
Dronninglund Storskov og måtte lpdses ud hvad abonnenterne synes om korpset. En
via korpsets radioanlæg. Fra 1967 stam analyse blev iværksat i Ålborg i slutnin
mer også beretningen om redder Svend gen af 1960’erne, og den gav som resul
Petersen fra Nørresundby, der fik til op tat, at ikke en eneste af de adspurgte
gave at trække et SAS-fly på plads, så det abonnenter var utilfreds med korpsets ser
kunne starte med bl. andre statsminister vice.
J. O. Krag om bord. Endelig bør nævnes Kunne man ønske sig noget bedre resul
assistancerne i forbindelse med den hårde tat som grundlag ved afslutning af denne
vinter i 1969.
50-års beretning?

LEDELSE

Falcks Redningskorps Alborg
A/S er i dag en integreret del
af De Danske Redningskorps.
Et moderne indstillet område
i Nordjylland, hvor man alle
rede forbereder sig på heli
kopter-landingspladser
og
avanceret centralalarmering.
Hvad mener den daglige leder
om nutid og fremtid?

Også trivsel i
gerning
Er den ny station
en god investering?

- Det er efter korpsets forhold en stor
investering - men den er god. Om få år
vil vi takke os selv for den.
- Men byggeriet har varet så længe, at
priserne er løbet stærkt. Skulle vi have
begyndt nu, havde vi måske tøvet en
tot, efter at have set økonomiberegnin
gerne.
Var Falck tvunget til at bygge?
- Vi skulle flytte fra Toldbodgade. Vi
blev sagt op allerede i 1964, og har si
den været der på velvilje fra Ålborg
Havn. At flytte til lejede lokaler tror
jeg ikke kan betale sig på længere sigt.
- Så er der en anden ting. Vil man
have trivsel - også i gerning - må der
ofres noget. Og giver man sælgere og
det kørende personale en god bag
grund, kommer det utvivlsomt igen.
Dårlige forhold giver dårlig vognpleje,
dårligt klima og dermed dårligere per-
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Edgar Bødker, administrerende direktør for
Falcks Redningskorps Alborg A/S.

45 år
Gift med fru Else
2 børn, Stig og Pia

Ansat 1. maj 1946 i Falck
1946-51: Kontorassistent, København
1951-54: Vagtmester, Næstved
1954-62: Overassistent, Næstved
1962-64: Distriktsleder for Sydsjælland
1964-70: Driftsleder og direktør, Alborg
1970- : Adm. direktør
1951 : Sophus Falcks Mindelegat
1962 : Medalje efter stormflodskatastrofen
i Hamburg

sonalestab. Vi må stadig huske, at
Falck-stationen er en del medarbejderes
„andet hjem“. De skal være der hele
døgnet.

Er der nogen umiddelbar
effektivisering ved flytningen?

- Absolut. Vi har haft administration
på Forchhammersvej, udrykningsstation
i Toldbodgade og vor anden station i
Nørresundby. Ved flytningen til det nye
har vi tilrettelagt vagtplaner og bered
skab således, at vi på station Ålborg
laver døgnberedskab efter dag-døgn-friordningen, medens Nørresundby får
skiftevagtstjeneste efter 2-skift-system.
Hvad betyder det i praksis?

- At vi rykker ud fra dep nye station
på den tid af natten, hvor mindre end
15 % af vor aktivitet ligger. Det giver
større bçrçdskab hele døgnet og bedre
materialébdnyttelse.
- Vi informerede personalet om tan
kerne i denne sommer, og vi fik flere
anmodninger om overgang til skiftetje
neste, end vi kunne imødekomme.
Føler direktøren i Ålborg
sig styret fra København?

- Det har aldrig været noget problem
for os. Vi følger de fælles retningslinier
til punkt og prikke og var første pro
vinsområde, der gik over til det fælles
edb-system.
- Vi er positive over for koncernledelse
og fælles direktiver, og vi har set de
nye administrative processer som en
kolossal fordel. F. eks. gik vi jo med
på edb sammen med København lige
fra starten. Og vi deltog i alle begyn
dervanskelighederne. Men nu hvor sy
stemet fungerer, sparer vi administrativt
personale.
Hvad kan en administrerende
direktør tillade sig hos Falck?

- Ikke noget som helst, hvis der tæn
kes på det med de store middage og
private fornøjelser.

- Falck er ikke noget almindeligt for
retningsforetagende. Vore assistancer er
forbundet med begreber som moral og
etik, og det smitter selvfølgelig af på
den administrative ledelse. Derfor er
der også en skarp selvjustits på direk
tionsplan, så hvis én skejede ud, vid
ste han godt, hvad klokken var slået.
For der er jo også det gamle ordsprog
med, at som herren er - så er hans
svende.
Hvad med demokrati
på arbejdspladsen?

- Som medforfatter til korpsets aftale
med personalet tror jeg naturligvis, at
det er den vej, vi skal gå.
Gennem stationsmøder og nævnsmøder
er der lejlighed til for ledelsen at for
klare, hvorfor vi har handlet på en be
stemt måde i en given situation, eller
hvorledes regnskaberne skal forstås.
Det giver i første omgang bedre for
ståelse, og når den er skabt, kan vi gå
videre i medbestemmelsesfasen.
- Men jeg er tilhænger af styret demo
krati, så alle synspunkter får en chance.
Demokrati skal ikke bare være for dem
med albuerne, en bestemt ideologi el
ler nogle få faglige opinionsledere.
Fremtidig planlægning?

- Vor opdeling er jo næsten identisk
med politiets og civilforsvarets regions
områder i Nordjylland. Og med kom
munesammenlægningerne in mente er
det godt, at vi selv begynder på lang
tidsplanlægning, så fremtiden sikres
koordination.
- Hos os i Ålborg kunne vi såmænd
med fordel hægte nogle flere stationer
på, uden at administrationen blev dy
rere. Så det bliver spændende at se,
hvad man foreslår.
(Kjær)
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ADMINISTRATION
Hvorledes kan man sætte 20
mennesker sammen på et stort
kontor og endda få hver en
kelt til at føle sig selv og sit
arbejde som noget selvstæn
digt? Det nye Ålborg-kontor
giver svaret.

Skabene
kører selv
Der skulle en grundig analyse af de ad
ministrative processer til. Naturligvis. For
få år siden sad administrationspersonalet
på ryggen af hinanden i reddernes sove
rum og vagtmestrenes spisestue i Toldbod
gade. Så flyttedes hele administrationen til
Forchhammersvej, hvor man kun skulle
enes med gamle Lomholt og entreprenø
rerne. På trods af at gulvet gyngede fælt,
var det nu meget godt. Men nu, hvor kon

Skranken med kunde
ekspedition. Bag den
gemmer sig telefon
omstilling, faktureringsafd. og meget mere.
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torpiger og -mænd igen skal bo under
samme tag som redderne, har det været
naturnødvendigt at fastslå, hvad og hvem
der hører til på første, og hvem der skal
ned hos lægen i stuen.
På første sal er der skam også forskel.
Når man kommer derop, ser man først en
skranke. Bag denne bor ekspedition og
omstilling. Det er en slags demilitariseret
zone.

Til venstre for døren bor de fine. Direk
tøren, regnskabschefen og akkvisitørerne.
Så er der mødelokale, nærarkiv, et rum
til bl. a. revisoren, kantine, der kan laves
om til skolestue, og nogle behagelige aftrædningsrum med tilhørende garderobe.

Th.: Kantinen, der hurtigt kan omdannes til skole
stue.
Nedenunder: Fru Moller er den, man først far kon
takt med, når man ringer Älborg-kontoret op.

Og til højre for skranken bor resten. I ét
stort lokale, men ikke på ryggen af hver
andre. Nej tværtimod kan det føles som
at køre i jernbanetog om søndagen, når
man gennemskridter lokalet. Så stor ar
bejdsplads er der til hver medarbejder.
Men hvorfor løber alle ikke rundt mel
lem hinanden? Fordi det hele er planlagt.
Hvis fru Jensen har noget arbejde sam
men med hr. Hansen - så sidder de ved
siden af hinanden, så fru Jensens kønne
ben og Hansens ditto spares mest muligt.
Og for at det ikke skal være lyv, er der
skam også hjul under skabe og skuffer, så
de kan tage en tur ned ad gulvet, om de

Sådan er det nye Ålborg-kontor. Og skulle
man få nykker, kan det hele laves om til
alarmcentral eller opholdsrum for red
ningsmandskab.

I strimmel: Fru Kjeldsen sørger for abonnements
kartoteket, og afdi. Laursen har med indkøbene
at gøre.
Nederst: Lis Christoffersen og Poul Jensen står
for rapportsektionen.

Øverst fra venstre: Fuldmægtig Kaj Friis Nielsen
og fuldmægtig Oskar Møller.
I strimmel: Bente Nielsen putter data ind på kodebånd.
Leegaard Christensen skriver breve for alle de
andre.
Nederst: Judith Hansen kører bogholderiet og
Helen Nielsen tager sig af kreditorerne.

U

Falck Zonen er ikke bare skinnende biler i udrykningsgaragerne
og dygtige redningsmand. Bag dem er der organisation og ledelse
samt de små kontordamer, der får maskineriet til at køre. Hvem
er de i Ålborg, og hvad står de for?

Der er
vel lidt
rødstrømpe
i os alle
Judith Hansen, kontorassistent.
24 år
Gift med Ole
1 barn, Pia
Ansat 1. juli 1964
1964-67: Kontorelev, Alborg
1967- : Kontorassistent, Alborg

Hvorfor er du ansat hos Falck?

- Jeg ville egentlig have været teknisk
tegner, men søgte en kontorplads. Til
fældigvis var Falcks annonce i den dag,
så jeg kan ikke påstå, at jeg har søgt
ansættelse efter moden overvejelse eller
beundring for foretagendet.
- På kontoret er Falck en almindelig
arbejdsplads, men vi har det godt, og
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klimaet er fint. Vi har faktisk demo
krati.
Er uniformen ikke tegn på
ensretning?

- Uniformen på kontoret er OK. Vi
sparer noget af vort eget tøj. Dragterne
er søde og klædelige. Vi er alligevel så
forskellige, at vi ikke kan ensrettes med
en uniform.

Hvordan er det at være
i et mandssamfund?

- Vi mærker det ikke, og her på kon
toret er vi kvinder jo i overtal. Men
selvfølgelig er der vel lidt rødstrømpe
i os allesammen. Der er mange ting, vi
kan gøre lige så godt som mændene,
f. eks. er det helt i orden med kvinde
lige telefonpassere og Falckoliner til at
køre de siddende patienter.
Hvad med selv at blive
Falckoline?

- Hvis jég ikke havde så godt et job så - jah - af hensyn til spænding og
kontakt med andre mennesker kunne
det da godt være.
Fritidsinteresser?

- Jeg har en mand, der læser. Vi har
en lejlighed og en byggegrund, som vi
snart skal have hus på. Ud over at
passe mand og barn dyrker jeg sport.
(Har været på landsholdet i basket
ball). Heldigvis er vi sådan stillet, at jeg
har en ung pige hjemme som passer
Pia, og som hjælper mig med rengørin
gen - så jeg har det godt.
Slår lønnen til?

- Når skatten er trukket fra de 2.800
kr., er der omkring 1.800 kr. tilbage af
min løn. Det halve går til husholdning
og den anden halvdel til husleje og vor
fælles bil.
- Vi kan selv bygge huset for omkring
100.000 kr., så det får vi såmænd også
råd til. De fleste af pigerne her på kon
toret er forholdsvis nygifte og har hus
eller rækkehus sammen med deres re
spektive mænd, så Falck-pigerne er
vante til gode forhold hjemmefra.
(Kjær)

- Vi er så forskellige, at vi ikke kan ensrettes
med en uniform.
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ØKONOMI
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Det giver ikke
overskud

En sammenligning mellem regnska
berne fra 1921 og 1970 giver et godt
billede af den udvikling, der er sket
siden Falck begyndte i Nordjylland.
Det eneste, der ikke er steget, er antal
let af måneder - for det første regn
skabsår havde 13.
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1 1921 havde man 2000 udrykninger. 1
1970 var antallet 150.000, altså 75 gange
så stort. Samtidig er omsætningen steget
til 200 gange det beløb, den udviste i
1921, men prisniveauet har unægtelig
også ændret sig siden.
Af enkeltposterne er det meget natur
ligt abonnementsindtægten, der viser
den største stigning, da det nu er bil
abonnementerne, der giver os den stør
ste omsætning.
Men udgifter til lønninger er også fulgt
godt med.
Det er også værd at bemærke, at regn
skabet for 1921 kun omfatter stationen
i Ålborg, hvorimod Ålborg aktiesel
skabet nu omfatter 13 stationer i Nord
jylland.
De beskedne renteudgifter i 1970 er
udtryk for den forbedring af likvidi
teten, som gik forud for, og som var
nødvendiggjort af byggeriet i Ålborg,
som jo først for alvor kom i gang i
1971.
Man bør også være opmærksom på, at
det der i regnskabet benævnes drifts
overskud ikke er det, man i moderne
regnskabsterminologi forstår ved over
skud, men derimod de omkostninger,
som benævnes afskrivninger. Det er be
mærkelsesværdigt, at der på dette om
råde ikke er sket nogen ændring, idet
investeringsbehovet også i dag, som for
50 år siden, er så stort, at der ikke lev
nes noget nettooverskud, når de på
krævede afskrivninger er foretaget.
AS
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Også hos Falck er der økonomi bag alting. For at kunne udbetale
lønninger og købe biler må der skaffes indtægter, og det gælder,
uanset om det er en offentlig virksomhed eller som nu, privat
ejede aktieselskaber. Hvorledes styres dette økonomiske spil, og
hvor svært er det? Vi spørger regnskabschefen i Ålborg.

Vi har et
omkostnings
bevidst
personale
Asbjørn Simonsen, regnskabschef.
35 år
Gift med fru Grete
2 børn, Torsten og Ann Barbara
Ansat 1. september 1964
1964:66: Bogholder, Alborg
1966- : Regnskabschef, Alborg
Bankuddannet
Niels Brock
HD i regnskabsvæsen

Hvordan styrer man et redningskorps
økonomisk?

- Ålborg-selskabet er omsætningsmæs
sigt ikke større, end det er muligt at
følge alle økonomiske transaktioner,
blot man konstant overvåger de syste
mer, det hele skal køre efter og sør
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ger for at udbygge disse efterhånden
som datamængden stiger, samtidig med
at man forsøger at finde nye og for
bedrede systemer at køre efter. For
man må gøre sig klart, at en moder
ne virksomhed må styres efter syste
mer. Lederens opgave er at kontrollere
og forbedre systemerne og ikke at be
skæftige sig for meget med detaljerne.
På den måde kan man lettere bevare
overblikket. Det er en fordel for os,
at vi gennem koncernen har stordrif
tens fordele bl. a. i form af et edb-anlæg. Vi har søgt at centralisere admi

nistrationen så meget som muligt, så
ledes at man på stationerne kan kon
centrere sig om produktionen.
- Jo mindre selskaberne er - jo bedre
kan vi bevare overblikket. Og det er
nødvendigt med den økonomiske poli
tik, vi fører. Jeg mener, at tanken om
en regionsopdeling bør realiseres sna
rest muligt. Men det er ikke ligegyldigt,
hvordan man gør det. I Ålborg kunne
vi sagtens bære administrationen af end
nu nogle stationer uden at miste over
blikket.

Vor egenkapital er lille, men vi får jo
forudbetalt næsten alle aktiviteter. Det
er en stor fremmedkapital at operere
med, men den kræver ingen renter el
ler udbytte - og det er en fordel.
Er medarbejderne
omkostningsbevidste?

- Som herren er - så er hans svende.
Jeg synes, at hele personalet er meget
omkostningsbevidst, og jeg tror, direk
tøren deler denne opfattelse. Men det
er nok mest mærkbart på de små statio
ner.
Korpsets prispolitik?

- I vor pengeknappe tid må vi hele ti
den sørge for, at priserne reguleres i
takt med omkostningsstigningerne. Vi
må hellere foretage et større antal små
forhøjelser end én stor. Med hensyn til
priser for ikke-abonnenter vil for høje
priser sandsynligvis lokke andre fir
maer til at tage konkurrencen op. Men
på den anden side vil lave priser være
et spørgsmål om at konkurrere med
vor egen abonnementstegning. Der må
kunne findes et balancepunkt.
- Med hensyn til taksterne for brand
slukning og patientbefordring er dette
et mere kompliceret problem. Forhol
det er jo det, at vi ikke kan regne med
ordren, selv om vi er bedst og billigst.

Det er ikke alene de økonomiske argu
menter, der tæller i den forbindelse.
- Men vi har et stort salgsapparat, og
det må vi forstå at udnytte noget bedre.
Jeg tror, at vi bør satse mere på det,
vi kalder salg af handelsvarer. Ildsluk
kere og advarselstrekanter er oplagte
emner. Det kræver ikke store investerin
ger, når blot lagerstyringen er rigtig. På
regionsplan kan vi gøre meget for at
forbedre det totale økonomiske resul
tat, bl. a. hvis vi får handlefrihed til at
satse på nye givtige aktiviteter.
Den økonomiske fremtid?

- Vi har i en periode satset meget på
at udvide de mindst rentable dele af
vor virksomhed. Det er en af årsagerne
til vor kapitalmangel. Men med hen
syn til fremtiden tror jeg i øvrigt, at
vort nye budgetsystem vil bidrage i
gunstig retning. Det bør udvikles tiJ at
omfatte langsigtede planer. Og vi må
have en klar målsætning at arbejde ef
ter, så vi forud kan fastlægge de mid
ler, der skal anvendes for at nå målet.
1 de senere år er vi i selskaberne blevet
involveret mere i de beslutningsproces
ser, der vedrører koncernen som hel
hed. Og det er også et forhold, der kan
bidrage til et gunstigere resultat.
(Jea)

285

SALG

Falck Zonens største indtægtskilde er
også i Ålborg de private abonnenter.
De er med til at sikre det beredskab,
der gør det muligt for korpset at kun
ne rykke ud, når liv trues eller store
værdier står på spil. Hvor svært er det
at tegne abonnementer? Vi spørger
en sælger.

Niels Chr. Sørensen, overinspektør.
40 år
Gift med fru Else
3 børn, Niels, Jesper og Lars
Ansat 1. juli 1954
1954-65: Inspektør
1965- : Overinspektør.
Medlem af Falcks Personaleforenings
bestyrelse.

Hvorledes er publikums indstilling
til os?

- Vi føler ikke, at vi narrer penge fra
folk. Vi sælger en god vare til en rime
lig pris. Der går år imellem, at vi bliver
skældt ud af folk, vi besøger.
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Får abonnenterne for meget?

- Nogle gør. De, der ofte ringer efter
hjælp, får alt for meget, og de andre
for lidt i forhold til afgiften. Sådan vil
et abonnements- eller forsikringssystem
altid være. Men prisniveauet for fami
lie- og bilabonnement synes jeg er i or
den. De nye udvidelser med kørsel af
hund og kat har givet os bedre salgs
muligheder over for den gruppe fami
lier, der ikke har børn. Derimod er der
andre grupper, hvor vi bør være op
mærksomme.

Er sælgerstaben god nok?

- Stort set fin. Selvfølgelig kan der
være en enkelt hist og her, der ikke slår
til, men vi har en god sælgerstyring her
i ÅlboFg^ så vi snakker om tingene.
Er det svært at sælge
Falck-abonnementer?

- Nej. Vor vare har et godt omdømme.
Men jo ældre man bliver som sælger,
des sværere vil det altid være, for man
skal være på mærkerne hele tiden. Vi
vil komme til at døje lidt mere i disse
pengeknappe tider, men kvota’en skal
nok holde, hvis vi ikke tager den som
en trussel. Gør man det som sælger, fø
ler man sig sparket til - og det giver
efter min mening nervøsitet og mindre
salg.

Indtjeningen i fremtiden?

- Der er ingen tvivl om, at vi skal gå
de nye veje i salgsarbejdet, hvis vi vil
bevare en abonnementstilgang. Hvis det
bliver forbudt ved lov uopfordret at be
søge folk, er vi færdige som akkvisi
tører i gammeldags forstand.
- Men der venter efter min mening en
spændende fremtid som abonnements
konsulenter. Måske i strøgforretninger,
måske i småkontorer hist og her, må
ske noget helt andet. Det værste bliver,
at vi i over 50 år har vænnet folk til,
at vi kom til dem. Nu skal folk måske
vænnes til, at de skal komme til os og det kan give noget overgangsbesvær.
(Kj:vr)

Akkvisitionsleder Svend Jensen holder sælgermøde med (fra venstre). N. C. Sørensen, K. E. Scheu,
E. Nielsen, Svend Mogensen, A. Petersen og B. Faarbæk.

DRIFT

Det er ikke enhver jubilar beskåret at
kunne tage en bygning til 5 mill. kr.
i brug. Men i Alborg var rammerne
sprængt, og nu kan Falck-redderne
glæde sig over, at puslespillet med at
få bare halvdelen af køretøjerne i
garage om natten er en saga.

Ålborgs
nye
Falck-station
På gyngende grund -

Korpset erhvervede i 1968 en grund på
Håndværkervej i Ålborg. Man tog specielt
hensyn til beliggenheden direkte ved en
projekteret motorvej, der tages i brug .om
kort tid. Mod nord ad motorvejen føres
man direkte gennem tunnellen til Nørresundbysiden, og mod syd er man straks
inde på en af Jyllands kommende hoved
færdselsårer. Inden byggeriet iværksattes,
viste en undersøgelse af bundforholdene
dog visse ulemper ved grunden. Et større
piloteringsarbejde var nødvendigt, og 326
jernbetonpæle måtte rammes ned i jorden.
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Derudover var det påkrævet at foretage
vejanlæg på grunden, så håndværkerne
kunne færdes med de tunge maskiner.
Disse omstændigheder har naturligvis for
dyret byggeriet en del.
Et byggekrak forsinkede det hele -

Et projekt udarbejdet af arkitekt- og inge
niørfirmaet L. V. A ulkær Andersen,
Odense blev vedtaget, og byggeriets ind
ledende manøvre iværksattes den 5. no
vember 1968. Den 26. april 1971 kunne
rejsegildet holdes. Alle tidsplaner holdt
stik, indtil murerfirmaet, der havde ho
vedentreprisen, krakkede i juli måned i år.
Korpset måtte herefter engagere de nød
vendige murere og arbejdsfolk, og direk
tør Bødker overtog den praktiske ledelse
af murerarbejdet. Man accelererede byg
getempoet, hvilket medførte, at de revi
derede tidsplaner kunne holdes. Man sig
tede på en etapevis færdiggørelse af byg
geriet, og det muliggjorde ibrugtagningen
af administrationskontorerne allerede i
slutningen af september. Og den 30. okto
ber kl. 00.00 kunne den resterende del af
det 3000 m2 store Falck-hus tages i brug.
Byggeomkostningerne incl. kurstab forven
tes at andrage godt 5 mill. kr.

Slangetårnet kom på plads - men det gav lidt
komplikationer.
Det eneste uheld, der skete på byggepladsen til
den nye Falck-station, var da den tilsynsførende
ingeniør kom for tæt på, gled og havnede i hul
let til olietanken. Falck mødte med katastrofe
udrykning - og siden fungerede tilsynet normalt.

Administrationen på 1. sal -

Hele første sal af hovedbygningen - ca.
400 m2 - er indrettet til at rumme Ålborgselskabets administration. Kontorlandska
bet, de kønne planter og de enkelte af
delinger er omtalt andet steds.
Mandskabet bor skønt -

Som bekendt for de fleste er redningssta
tionen reddernes andet hjem. De skal op
holde sig dér i mange timer, så derfor er
det af betydning for trivselen, at mand
skabsfaciliteterne er i orden. I Ålborgbyggeriet må der siges at være lagt me
gen vægt på denne faktor. Der er skabt
lokaler, der er hyggelige og praktiske. Det
er ikke et hotelbyggeri, men lokalerne er
bestemt af de behov, som redderen mener
at have på sin arbejdsplads. Hvilerum
mene er to-personers, hvor hver mand har
et mindre skab til private ejendele. Der
udover er der håndvask i hvert rum. Og

centralt placeret i midten af de 9 hvile
rum er der toilet og soigneringsrum. Op
holdsstue og spisestue er ét stort rum,
hvor der i tilknytning til spiseafsnittet er
køkken med alle moderne hjælpemidler.
Modsat spiseafdelingen er der læsestue,
tv-stue m. v., og disse forskellige „rum“
er adskilt med lydabsorberende skillevæg
ge. Det giver fleksibilitet i systemet. Er der
noget godt i TV, flyttes væggene blot, og
man har et stort tv-rum, hvor alle kan
sidde behageligt. Hvis andre aktiviteter
har interesse, går man i kælderen, hvor
der er indrettet kondicenter, skydebane
m. v.
Fra hvile- og opholdsrum går man ind ad
en fløjdør til kontorer for udryknings
ledere og lægevagten. Endvidere findes
her bade-, tørre- og omklædningsrum med
garderobeskab til hver mand. Og i tilknyt
ning til disse faciliteter ligger vagtstuen,
som mandskabet passerer på vej til udryk
ningsgaragerne.

Som et specielt effektiviseringsmoment er
der i samråd med tillidsmændene indført
stempelur på Ålborg-stationen, så alle
medarbejderne registrerer deres faktiske
arbejdstid på et kort. Derved noteres sam
tidig evt. overarbejdstimer, og regi
streringskortet benyttes senere i for
bindelse med lønudbetalingen. Endvidere
er der overalt opsat el-ure, så der ingen
undskyldning er for ikke at huske klokken.
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Dimensioneret med fremtidsperspektiv
for øje

Regionsvagtcentraler og udbygning af sty
ringssystemer er planer, der kun tales om.
Men udviklingen nødvendiggør sandsynlig
vis, at det snart er realiteter. Den nye
Ålborg-vagtcentral er med udvidelsesmu
ligheder på 1. sal dimensioneret til at
kunne rumme disse ting. Vagtstuen, der
ligger ved udkørslen fra stationen, er ind
rettet i samarbejde med konsulent Børge
Pedersen fra København.
Det tekniske udstyr er perfekt, og de man
ge knapper og lamper kan give vagtmeste
ren kommunikationsmuligheder til alt og
alle samt et aktuelt billede af beredskabs
situationen og meget andet. Vagtstuen skal
til daglig være arbejdsplads for vagtstue
leder, 5 vagtmestre og en dame til rapport
skrivning.
Plads til 52 vogne og enheder -

Garageanlæget er opdelt i 3 afsnit: am
bulancegarage, brand- og redningsgarage
og kranvognsgarage. Ambulancegaragen
og brand- og redningsgaragen er indrettet
efter samme principper med vippeporte,
strålevarme, og en dybde på 16 m, hvilket
svarer til garageplads for to vogne. Disse
garager ligger på hver side af vagtstuen
vinkelret på hovedbygningen, og udkørsel
fra begge garageanlæg kan overvåges fra
vagtstuen. Kranvognsgaragen, der er en
muret carport med 13 garager i dobbelt
dybde, ligger bag hovedbygningen, og i
forbindelse hermed er anlagt vaskeplads.

Moderne værksted -

I en bygning parallelt med hovedbygnin
gen og med forbindelse til brand- og red
ningsgaragen ligger værksted og vaskehal.
Værkstedet har 5 dobbelte garager, hvoraf
3 har gennemgående revisionsgrave. Værk
stedsfaciliteterne rummer derudover ma
skinrum, reservedelslager og værksteds
kontor. Her beskæftiges 1 værkmester og
7 mekanikere. Fra værkstedet går man
gennem en skydedør til vaskehallen, der
har 2 garager i dobbelt dybde. Her skal
såvel vognvask som vask af slanger finde
sted, og slangerne kan efter vask føres
direkte op i det 22 m høje slange- og
øvelsestårn, der er opført bag vaskehallen.
Depoter i kælderen -

Under en del af hovedbygningen er an
lagt kælder. Udover varmecentral rummer
kælderen arkiv, forbindsstofdepot, sik
ringsrum til nødvagtstue samt det til mand
skabet indrettede kondicenter med skyde
bane i den videregående krybekælder.
Helikopterlandingsplads -

På et areal mellem stationsbygning og
skellet mod motorvejen er projekteret en
helikopterlandingsplads. Selve etablerin
gen lader vente på sig, men installationer
ne til lys m. v. er parate. Projektet skal ses
som et led i samarbejdet med flyvevåbnet,
som dir. Bødker håber vil kunne udbygges.

Fra venstre:
Der er gang i madgryderne.
Kantinen for redderne er stor nok endnu.
Vagtcentralen er bygget med eksperthjælp.
Det lille billede viser en 50 grams telefon til af
løsning af de tunge rør.

Helheden -

Karakteristisk for Ålborg-byggeriet er det,
at alle detaljer er nøje planlagt. Selv om
man ved projekteringen har taget hensyn
til de rationaliserings- og effektiviserings
faktorer, der diskuteres i dag, og som sik
kert skal realiseres om føje tid, så virker
byggeriet absolut ikke overdimensioneret.
Næsten enhver kvadratmeter tages i brug
fra starten, bl. a. fordi man koncentrerer
døgnvagttjenesten i Storålborg på den nye
station.
Givet er det, at Ålborg A/S på Håndvær
kervej har fået et hovedkvarter, hvorfra
der er de bedste betingelser for at videre
føre den produktive linie, der er kendeteg
nende for selskabet og dets medarbejdere.
jea
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En af de medarbejdere, der har størst anciennitet i Falcks Ålborgselskab, er overassistent Eivin Christensen fra vagtcentralen på
Ålborg-stationen. Han har næsten 40 års virke bag sig og har
været med til lidt af hvert. Hvad mener han om hele udviklingen?

Korpset
holder mig
ung
Eivin Jens Mejer Christensen,
overassistent.
59 år
Gift med fru Karen
2 børn, Ib og Tove
Ansat 13. oktober 1934
1934-35: Redder, Alborg
1935-38: Redder, Løgstør
1938-63: Vagtmester, Alborg
1963-69: Assistent, Alborg
1969- : Overassistent, Alborg

Hvordan er det at være en af de
ældste medarbejdere?

- Jeg tror først, jeg bliver gammel, når
jeg må forlade mit arbejde i korpset.
Samværet med de mange unge menne
sker holder mig ung. De stiller krav til
mig som leder af vagtcentralen, og jeg
må holde mig i form for at følge med.
Det er ofte et hårdt job at disponere de
mange ydelser. Men tillidsmændene og
lederne forstår at tale om eventuelle
problemer.
Din mening om uddannelse
før og nu?

- Min kunnen som redningsmand byg
ger mest på erfaring gennem de 21 år,
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jeg har været i udrykningstjenesten.
Fruensgaard syntes, jeg var dygtig nok
- så jeg kom ikke på den gamle
Amager-skole, men senere på et glim
rende lederkursus på Ørnegården. Reddernes uddannelse i dag er af betydelig
højere kvalitet, men det er også den
tekniske udvikling, der har gjort det
påkrævet. Redderne er dygtige, og de
kan deres kram. Der findes stadig nye
metoder. Det, vi før måtte klare med
en skovl og donkraft, klares i dag ved
tryk på et par knapper. Men det er
godt det samme - for der spares megen
tid. Her på stationen har vi en assi
stent, der leder uddannelsen. Og det er
en god ordning.

Hvad med kvinder
på arbejdspladsen?

- Specielt på vagtstuerne mener jeg
ideen er god. Til rapportskrivning er de
mandfolkene overlegne. Men også til
donorkørsel o. lign, kunne vi udmærket
anvende de såkaldte Falckoliner.
Hvad har din beskæftigelse i korpset
betydet for familielivet?

- Jeg startede i korpset i 1934 med 1
krone i timen. Det var ikke mange
penge - men nok til at jeg i 1939 kunne
gifte mig og stifte hjem. Trods en
„kineservagt“, hvor vi kun havde fri
hver 3. aften, mener jeg selv at have
støttet min kone i det hjemlige arbejde.
Og to børn, der nu begge er voksne
Falck-fans, har vi da også fået. De
mange vagtdøgn har muligvis været en
belastning for min kone, men det er al
drig kommet til udtryk i vort ægteskab.
/ 1959 byggede vi et hus i Nørresundby
- vi har bil. Hvad niere kan man ønske
sig - udover at bevare det gode hel
bred. Og det tvivler jeg ikke på, så
henge jeg er aktiv Falck-mand.

En af de medarbejdere, der har
mindst anciennitet i Falck, er redder
Bjarne Svendsen fra Ars. Han har
faktisk kun været redder i 4 måne
der. Hvad er hans egen og fru
Lilian's mening om det job, han nu
er gået ind til?

Fast arbejde
og fast løn
betyder meget

iJea)

Hvorfor er du ansat hos Falck?
Eivin
Christensen
har været med
til meget - også
kugleregn
under
besættelsen.

- Jeg havde lyst til at komme ind i
korpset, da jeg i Flyvevåbnet var ansat
i brand- og redningstjenesten i Ålborg
Lufthavn. Jeg havde også lyst til at
prøve noget nyt, og jeg var heldig at
komme ind som en af de sidste i 1971.
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Bjarne Svendsen, redder.
27 år
Gift med fru Lilian
1 barn, Pia på 6 og en i vente
Uddannet tømrer, tidligere landmand.
Ansat 1. august 1971
1971- : Redder, Ars/Farsø

Forventninger?

- Fast arbejde betyder meget for os,
der har faste udgifter til hus og lig
nende. Det er sådan set de eneste for
ventninger, jeg har i øjeblikket.
F ritidsinteresser?

Følte du dig velkommen?

- Ja. Der er en god skriftlig informa
tion, og jeg fik en fin modtagelse og
instruktion af stationslederen og andre
erfarne medarbejdere.
Vagttid?

- Foreløbig dagtjeneste, men jeg glæ
der mig til døgntjenesten.
Indstilling til gerningen?

- Det er dejligt at komme i kontakt
med folk. Jeg kører som 2. mand på
sygetransport og klarer selv autohjælp
og småvognsture.
- Hvis der skulle blive ringet, når jeg
har fri - så er det fordi, der er brug for
mig - og så kommer jeg, uanset om det
skattemæssigt kan betale sig eller ej.
Penge er ikke afgørende i denne situa
tion.
Fru Lilian: - Man skal være glad for
at møde på sit arbejde, og Falck er lige
så godt som så meget andet. Jeg er ikke
nervøs for at det bliver en konkurrent
til familielivet.

- Som tømrer har jeg selv bygget vort
nye hus i Farsø. Det har taget en del
fritid, men min hobby er jagt, og her
er gode muligheder i terrænet. Hjem
meværnet tager også noget tid.
Slår lønnen til?

- Den fornemmelse, at 2.700 kr. af
månedslønnen er fast løn betyder meget,
når vi har hus og bil. Min kone arbej
der i sparekassen, og til husholdning
går omkring 1.000 kr. hver måned.
- Som selvbyggere står huset på 145
m2 os i omkring 125.000 kr. Hvis vi
skulle have købt det nøglefærdigt, var
prisen blevet omkring 225.000 kr.
-De fleste kolleger har eget hus, og
omkring halvdelen har vel udearbej
dende koner. Selv om vi ikke kan rutte
med pengene, slår de nu meget godt til.
(Kjær)

Bjarne Svendsen, fru Lillian og Pia har det godt
i det nye hus.

Under Falcks Ålborg-ledelse hører 12 stationer og 1 hjælpe
brandstation. Hvor ligger de, og hvordan ser de ud? Vi har været
en tur rundt i området.

ÅLBORG

Udover de mange beretnin
ger fra Ålborg, som er gen
fortalt i dette blad, kan vi
som en kuriositet nævne hin
aprildag, da assistent Sten
strup og redningsfører Chri
stensen kom på tigerjagt. En
tiger var om bord på M/S
„Borreby“ på vej til Skotland
sluppet ud af sit bur og løb
rundt. Den ærværdige konge
blev indfanget og kom vel
beholden til ZOO i Edinburg.

Stationen i Brovst har fået
bygget om et par gange i
dens korte levetid. Nu har
man både plads til bilerne
og andedam i baghaven. Om
sommeren har stationen ofte
en særlig opgave. Nogle ki
lometer fra byen går en lille
turistvej over den såkaldte
Gjøl-dæmning. Når to biler
mødes, sker det ofte, at den
ene rutscher ned ad dæmnin
gen og lægger sig i vandet
- og så træder Brovst i ak
tion med kranvogn. Selv om
der på dæmningen er max.vægt 2,5 ton, har stationen
været ude for at skulle træk
ke en stor tankvogn op af
dybet.
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BRØNDER
SLEV
Brønderslev-stationen er et
eksempel på, at det ved om
bygning kan lade sig gøre at
få en station, der er mindst
lige så god som en ny. Der
er skolestue, fine opholdslo
kaler, tørrerum, depotrum og

sauna. Sidstnævnte har red
derne også selv bygget med
tilskud af materialer fra korp
set, fordi de havde sparet en
del penge ved selv at moder
nisere den øvrige del af sta
tionen.

Man husker bedst en stor
tankvognsbrand i 1970, hvor
en tankvogn, en lastvogn,
en tankstation og et hus
stod i lys lue på hovedvejen.
På 6 minutter var 6 køretøjer
og 17 Brønderslev-reddere
på stedet. Det viste sig,
hvor stor betydning afspær
ring har. Den var endnu ikke
etableret af politiet, da red
derne til deres forfærdelse
fik øje på endnu en tank
vogn, der på hovedvejen for
cerede slanger og flamme
hav - med 10.000 liter brænd
stof i tanken.

Stationsleder Vald. Nielsen i
Dronninglund
er tidligere
Korsør-redder og beretter,
at han under krigen - den
dag Shell-huset blev bombet
- havde en særlig tur. Grev
Folke Bernadotte skulle tys
tys til Amalienborg. Han
kom med fiskerbåd til Kor
sør, hvorefter Nielsen i am
bulance
under
udrykning
kørte ham til København.
Det var den eneste måde at
komme til hovedstaden på
under luftalarm og tysker
spærring.
Ellers huskes Dronninglundstationen bedst fra historien
om lokomotivet på ÅlborgSæby-banen, der på sin sid
ste rejse - arrangeret af Ål
borg Stiftstidende - skulle
have vand. Det sørgede man
for ved at tilkalde automo
bilsprøjten fra Dronninglund.
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Station Brønderslev.

FARSØ

Brandvagten i Pandrup.

Station Dronninglund.

Stationen i Farsø består af
gamle lokaliteter. Men en ny
er næsten færdig, og så bli
ver der glæde. Farsø er
nemlig den sidste af ZR’s
gamle stationer, der er til
bage i sin oprindelige skik
kelse, og 30 år sætter sit
præg på en bygning. Statio
nen har af bemærkelsesvær
dige aktioner haft mange.
Især huskes en række ulyk
ker med jet-fly, der havde
en evne til altid at styrte
ned i Farsø-distriktet.

Byggeriet i Farsø.
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Men da meldingen med ste
det kom nogle minutter se
nere, var Falck forberedt, og
det lettede redningsarbejdet,
selv om karbidlygter og
mørke ikke gjorde arbejdet
nemmere.

HADSUND

Stationsleder Niels Peder
sen i Hadsund er en af de
ældste stationsledere under
Ålborg. Som nestor i faget
kan han naturligvis berette
spændende ting i timevis.
Bl. a. om stationen,
der
havde et mægtigt problem
med vindmøller, der løb
løbsk i stormvejr. Så frem
stillede redderne selv en
„bremseklods",
der
kun
havde det ene problem, at
den var tung at få op i møl
len.

- „Men vi havde god fysik
og gode næver, så det gik
fint,“ forsikrer Pedersen.
En mere tragisk hændelse
stammer fra krigens tid,
hvor stationen blev ringet
op en aften fra Hadsund
Jernbanestation. Meldingen
lød. „Der sker nok en tog
ulykke om nogle minutter“.
Det var alle stationers mare
ridt, der var indtruffet. To
tog på en ensporet jernbane
i hver sin retning under
mørklægning.

HOBRO

senge, der minder om de
sovepladser, Frilandsmuseet
stolt kan fremvise. Men de
er hensigtsmæssige og plad
sen godt udnyttet. Stationen
ligger på en bakke, så vog
nene måtte enten stå skråt
eller stilles lige, da de
skulle ind. Det sidste blev
valgt, og nu er der støbt en
vognbane i højre side, så
køretøjerne
ikke
hælder
slemt til siden.

I Hobro er stationen også
bygget om, så den er værd
at bo i. Som de eneste i
landet har redderne alkove
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Stationsleder Niels Pedersen
og assistent Sv. Aa. Petersen
viser den gamle „bremseklods“
til vindmøller.

Bedst huskes nok i Hobro
en stor tankvognsbrand for
nogle år siden, hvor sta
tionsleder Bach og mand
skab handlede lige efter læ
rebogen og konstaterede, at
det faktisk passer, hvad der
står i den.

LØGSTØR
I Løgstør tales der også ny
byggeri. En ny station er
projekteret, og en dejlig
grund med udkørsel til om
fartsvej og udsigt over byen
er erhvervet. Der er planlagt
CF-central og andre fine ting.
Spørgsmålet om centralalar
mering er ikke løst, men sta
tionen mener at kunne tage
flere stationer end Nibe med,
når den nye station er fær
dig.
En væsentlig ting på statio
nen er den usædvanlig gode
vognpleje. Selv om materiel
let ikke har de bedste for
hold, er det således, at sta
tionens maskot - katten kan sidde på Mercedes-ambulancens motor - der har
gået over 150.000 km uden
hovedreparation - uden at
blive snavset.

Motoren er stadig så ren, at huskatten kan sidde på den.

Løgstørs første rapport, udfærdiget den 1/1 1935.
Det går ud over tøjet, når stationslederen er aktiv i brandslukningen.

NIBE

I Nibe fik man for nogle år
siden centralalarmering via
Løgstør. Stationsleder Nød
gård har ansvaret for begge
stationer. Og Nibe-redderne
kører derfor uden egen le
der. Men det går strålende.
Redningsfører Henning Lar
sen passer stationen og sør
ger for, at alt er rent og
pænt. Bygningerne er moder
niserede og vogntøjet i or
den. Skulle der en nat ske
en ulykke eller lignende i
området, sætter Nibe-redderne en ære i også at kunne
klare den situation, selv om
de ikke er så mange og of
ficielt har fri.

NØRRESUNDBY

Nørresundby-redderne har al
tid været friske fyre. På sta
tionen berettes om, hvor
ledes man skulle transpor
tere et lille nedstyrtet fly fra
Nibe Bredning til Ålborg. En
kvik mand fandt på råd til
bjergningsaktionen. Traktor
slanger blev pustet op under
den havarerede maskine, og
snart sejlede vraget efter
redderne
i
motorbåden.
Uheldigvis havde de glemt
søkortet, så de stødte på
grund ud på aftenen. Men
•næste morgen fik de da øje
på Ålborg.
En anden gang var man så
uheldig, at et helt vagthold
måtte til observation på sy

gehuset efter slukning af
gårdbrand med NPK-dampe.
De 9 mand morede sig så
meget, at sygehuset truede
med at sætte dem ind på en

TERNDRUP

Stationen er ny. Mandskabet
og stationslederen er erfarne
så det batter. Det påstås, at
Falck i Terndrup kan klare
alt - lige fra at holde dam
men overfor fri for blishøns
til ombygning af forrige år
hundredes sprøjter. Terndrup-stationen er så vidt vi
des den eneste, der nogen
sinde har fået en ambu
lancealarm via TV. Ved den
årlige Rebild fest i 1966 seg
nede taleren, Max Henius
Knudsen, pludselig om. Sta
tionsleder Gundersen sad
og så det i TV, hvorefter ,
han startede ambulancen og
kørte til Rebild - og kom få
sekunder efter at man havde
drejet 0-0-0 på telefonen.

Tæt ved Terndrup bor billedhugger Kris Moes,
der har fremstillet 300 medarbejderes storslåede
gave til Falck i Alborg - afsløres 1. december
1971.
Relieffet symboliserer den livgivende sol (Falck
redder liv), redningsplanke i vand, på land og i
luften, symbolsk for Falcks aktiviteter.

lukket afdeling. De spillede
kort hele natten - og rygter
fortæller, at larmen kunne
høres helt ned i Toldbod
gade.

Sæby-stationen med den gamle vandmølle til venstre.

SÆBY

Sæby-stationen er en om
bygget gård, der ligger ved
siden af en af byens kleno
dier, den fredede vandmølle.
Stationen bærer præg af
trange forhold, men det ta
ger man med godt humør.
Lidt makabert vises et sted
på stationen, hvor en mand

ÅRS

Stationen i Års er nu udbyg
get således, at der er plads.
Her er det også redderne
selv, der har gjort en ind
sats. Stationsleder Harbo
har et andet problem. Om
kring byen sker en del tra
fikulykker - og der har væ
ret
adskillige
bilbrande.
Bedst huskes branden en
decemberdag for få år si
den, hvor to unge piger om
kom. - Hvorfor har ikke alle
bilister en ildslukker? siger
Harbo. Og vi må faktisk give
ham ret.

Øverst: Stationen i Ars.
Nederst: Intet er så ulykkeligt
for en redningsmand som at
konstatere, at han står hjælpe
løs over for en situation.
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i fordums tid skulle være
hængt. Stationen har indret
tet sig som man bedst kan.
F. eks. er der slangeklargø

ringsafdeling på 1. sal, hvor
man har åbnet loftet, så det
danner en fornem balkon
over garagen.
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ADMINISTRATION

Der er 2,2 millioner...........................................................................
AMBULANCEKØRSEL/PATIENT BEFORDRING
Udrykningslæger i Holstebro..............................................................
Gudskelov - han lever.......................................................................
Redderne er imponerende dygtige ogeffektive........................
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AUTOHJÆLP
En indsats for større færdselssikkerhed...........................................
BOGFALCKEN

Berømte redningsaktioner....................................................................
BRANDSLUKNING, -ØVELSER OG OVERENSKOMSTER

Grove løjer........................................................................................
Bedre at være noget kommunalt..................................................
En stor skuffelse................................................................................
Korpsets holdning i Horsens-sagen?...........................................
Kommunalt eller ikke-kommunalt................................................
Til dato intet at klage over........................................................
Han troede det var en brandskole.............................................
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BYGGESAGER

Middelfart...........................................................................................
Korpset erhverver maskinfabrik iHaslev.....................................
Fiskerbyen har fået sinFalck-starion............................................
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måløses først..........................
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Giv dem en chance..........................................................................
Glimt fra en konference.................................................................
Demokrati............................................................................................
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Om økonomi, mennesker og demokrati.......................................
Service-vilje........................................................................................
Hvad er en kunde?..........................................................................
DIREKTIONEN HAR ORDET

Sparekniven skal frem.....................................................................

DIVERSE
Den lille hvide..................................................................................
Offentlighedsprincippet...................................................................
Danske lov 3-19-2............................................................................

HISTORIE
Medlemsblad for brandinspektørforeningen.................................
Fællesforbundet fylder femti..........................................................
For mennesker, dyr og værdier, Falck-Alborg 50 ar...........

MATERIEL
Indkøbsvogn til el-pumpen.............................................................
En ny Jensen special.......................................................................
Vi bruger 4-hjulstræk for lidt......................................................
Et tysk kvalitetsprodukt...................................................................
Ny Dodge-ambulance.......................................................................
Vandforsyning i Helsinge.................................................................
Redningsvogn med idé i...................................................................
Nordeuropas bedste søalarm..........................................................
Scania til Nykøbing..........................................................................
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Månedens
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"
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"
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"
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ORGANISATION OG PLANLÆGNING

Rationalisering - eller lade stå
Rationalisering - eller lade stå
Ledelses- og vagts tue proble mer
Organisationsændring i Odense
PERSONALEFORHOLD M.V.

PERSONALIA

Personal îa..............................................................................................
"
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"
"
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"
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"
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Jørgen Pedersen - Jørgen Falck 50 år.....................................
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REDNINGSARBEJDE OG -BERETNINGER
30 sekunder skilte liv og død......................................................
På besøg hos redningstjenesten i Københanvs Lufthavn ....
På besøg hos CF i Herning..........................................................
Det kan vi ikke være bekendt....................................................
Redning af dyr under brand..........................................................
Hvis det sker i en by må det hele evakueres........................
Flystyrt i Øresund.............................................................................
Dødsulykke ved trykprøvning af brandslange..........................
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SALGSSIDEN

Begæring = kontrakt..........................................................................
Kontaktsteder for eksisterende og kommende Falck-abonnenter

SKADEPROTOKOLLEN
Transportvognen, der selv kørte..................................................
Barnet blev reddet - redderen fik200 kr. i bøde................
Hvad gør vi galt?.............................................................................
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UDLANDET
I er endnu smartere end os............................................................
Alting her er større end andre steder........................................
Verdens største snorkel.....................................................................
Et internationalt Falcks Redningskorps.......................................
Kunderne bliver sorteper - hver gang.......................................
Tysk besøg............................................................................................
Redningstjenesten hinsidan fungerer..............................................

FORSIDEN

Nytårs brande.......................................................................................
Trafikulykke.........................................................................................
Gladsaxe - bjergningsvogn.............................................................
Mund til næse.....................................................................................
Væltende mur.......................................................................................
Pigeben.................................................................................................
Falck-vogne i "dagsiysfarver"......................................................
Trafikulykke.........................................................................................
Direktør Johansen og Prins Henrik af Danmark......................
Svensk Redningstjeneste...................................................................
Ny Falck-station i Ålborg.............................................................

